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Wprowadzenie

Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć psychologii eksperymentalnej w cią-
gu ostatnich czterdziestu lat było stwierdzenie, iż procesy poznawcze, takie jak 
spostrzeganie, uczenie się czy też zapamiętywanie mogą przebiegać bez udziału 
świadomości człowieka (Reber, 1967; Jacoby, Ste-Marie i Toth, 1993; Moscovici, 
1993). Badania z wykorzystaniem różnorodnych miar pośrednich wykazały, iż 
system poznawczy przetwarza informacje, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego spra-
wy. Wśród zjawisk potwierdzających takie stwierdzenie wymienić można między 
innymi ślepowidzenie (blindsight – Weiskrantz, 1986), różne formy poprzedzania 
(por. na przykład Merikle i Daneman, 1998; Ohme, Błaszczak i Pochwatko, 1999; 
Kolańczyk, 2003), czy też efekty pamięciowe obserwowane w badaniach nad 
pamięcią ukrytą (Jacoby, 1998). Jednym z najbardziej zaskakujących fenomenów 
tego typu wydaje się jednak uczenie mimowolne. Uważa się, że jest ono procesem 
występującym powszechnie w środowisku (Cleeremans i Content, 1997) i stojącym 
u podstaw wielu działań człowieka. Opisuje się je między innymi w odniesieniu 
do problematyki rozwoju poznawczego (Karmiloff-Smith, 1992; Marcus, Vijayan, 
Bandi Rao i Vishton, 1999), czy też w odniesieniu do procesów nabywania języka 
(Ellis, 1993). Prawdopodobnie właśnie dzięki uczeniu mimowolnemu potrafi my 
nauczyć się złożonych sekwencji ruchów, uprawiając różne dyscypliny sportowe, 
nabywamy wiedzę o regułach języka naturalnego, czy też opanowujemy skompli-
kowane reguły gier (por. Cleeremans, 2006). Niezwykłość tej formy uczenia polega 
na tym, że nabywamy dzięki niej nowe informacje, nie zdając sobie z tego sprawy. 
Oczywiście stopień, w jakim jesteśmy świadomi analizowanego procesu, stanowi 
przedmiot dyskusji badaczy, ale właściwie wszyscy zgadzają się, że ma on charakter 
nieintencjonalny, przebiega „mimo woli” (stąd wśród polskich badaczy przyjęło 
się tłumaczenie angielskiego implicit learning jako uczenia mimowolnego). Taka 
forma nabywania wiedzy wydaje się marzeniem każdego studenta – możemy na-
uczyć się czegoś niejako przy okazji, nawet nie wiedząc, że się uczymy. Co więcej, 
wiedza nabyta w taki sposób może mieć naprawdę złożony charakter.

Badania nad uczeniem mimowolnym koncentrowały się dotychczas przede 
wszystkim na problematyce reprezentacji wiedzy nabywanej w trakcie tego pro-
cesu oraz stopnia uświadomienia tej wiedzy. Wyniki badań wydają się potwierdzać 
dwie cechy tej reprezentacji: w wyniku analizowanego procesu ludzie nabywają 
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nieuświadomioną wiedzę, która ma prawdopodobnie charakter abstrakcyjny (Re-
ber, 1989). W odniesieniu do możliwości aplikacji badań nad procesem uczenia 
mimowolnego interesująca wydaje się jednak również próba opisu zaangażowania 
systemu poznawczego w przetwarzanie informacji w trakcie tego procesu – ten 
temat nie był jednak dotychczas zbyt często podejmowany przez badaczy. Celem 
części teoretycznej niniejszej pracy będzie więc formalna charakterystyka 
procesu uczenia mimowolnego. Przez formalną charakterystykę będę ro-
zumiał (za Nęcką, 2000b) analizę przebiegu procesu abstrahującą od jego treści. 
W ramach charakterystyki opisane zostaną więc parametry systemu poznawczego 
pozwalające na występowanie efektu uczenia mimowolnego, a w szczególności 
koszty poznawcze tej formy nabywania wiedzy. Zaprezentowane w części empi-
rycznej pracy badania miały na celu próbę odpowiedzi na pytanie czy i w jakim 
stopniu uczenie mimowolne powoduje występowanie kosztów poznawczych.

Oszacowanie kosztów poznawczych procesów przetwarzania informacji po-
zwala w dużej mierze na przewidywanie stopnia ich efektywności. Procesy wy-
magające dużego zaangażowania mogą być wykonywane jedynie w optymalnych 
warunkach (na przykład przy optymalnym stanie pobudzenia: por. Humphreys 
i Revelle, 1984; Nęcka, 2000b). Obserwacja zachowania ludzi wskazuje jednak, 
że system poznawczy człowieka jest strukturą niezwykle plastyczną, możliwe 
wydaje się więc niwelowanie kosztów wykonywania nawet złożonych czynności. 
Tak efektywne funkcjonowanie podmiotu możliwe jest przede wszystkim dzięki 
występowaniu procesów automatycznych. Celem niniejszej pracy będzie zatem 
analiza stopnia automatyczności procesu uczenia mimowolnego. W ramach pracy 
przedstawione zostaną argumenty przemawiające na korzyść hipotezy, że proces 
ten nie powoduje występowania kosztów poznawczych przetwarzania informacji, 
a więc jest przykładem procesu automatycznego. Co ciekawe jednak, efekt ten nie 
jest przykładem procesu zautomatyzowanego w drodze intensywnego treningu, 
dlatego badania nad uczeniem mimowolnym pozwalają również na wzbogacenie 
naszej wiedzy o powstawaniu i zróżnicowaniu procesów automatycznych.

Jedną z podstawowych reguł opisujących funkcjonowanie człowieka w środo-
wisku jest zasada „skąpca poznawczego”. Zgodnie z tą metaforą, ze względu na 
olbrzymią ilość informacji docierających do nas w każdej sekundzie, staramy się 
wykorzystywać nasz system poznawczy jak najbardziej oszczędnie. Przyjmując 
założenia tej pracy dotyczące automatyczności procesu uczenia mimowolnego, 
można twierdzić, że oszczędność ta jest szczególnie widoczna w jego przypad-
ku. Można powiedzieć, że analizowany proces jest wręcz dowodem na lenistwo 
naszego systemu poznawczego – człowiek nie tylko stara się ograniczyć do mini-
mum zaangażowanie w proces nabywania jakiejś informacji. Analizowany proces 
dotyczy bowiem sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie możemy lub po prostu nie 
mamy ochoty intencjonalnie nabywać wiedzy. Część dotychczasowych badań 
wskazuje ponadto, że uczenie mimowolne ma jeszcze jedną niepodważalną zale-
tę – kosztuje nasz system poznawczy naprawdę niewiele (por. rozdział dotyczący 
wysiłkowości procesu uczenia mimowolnego – 4.1). Niniejsza książka poświęcona 
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będzie zatem szczególnemu przypadkowi procesu dowodzącego lenistwa nasze-
go systemu poznawczego. Będę starał się jednocześnie wykazać, że badania nad 
uczeniem mimowolnym pozwalają na zaobserwowanie niezwykle interesującego 
zjawiska – nabywania informacji o otaczającym nas świecie w pewnym stopniu 
nieświadomie oraz bez wysiłku i kontroli poznawczej.

Książka, którą oddaje do rąk czytelnika, jest poprawioną i rozszerzoną wersją 
pracy doktorskiej, którą obroniłem na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w 2004 roku. Zarówno praca doktorska, jak i inne moje publikacje 
nie mogłyby powstać bez wsparcia osób, którym chciałbym przy tej okazji podzię-
kować. Przede wszystkim zatem winny jestem podziękowania za wspieranie mnie 
od początku mojej drogi naukowej mojemu promotorowi i mistrzowi – prof. dr. 
hab. Edwardowi Nęcce. Moja praca doktorska, a przede wszystkim jej poprawio-
na wersja, którą trzymają Państwo w rękach, nie mogłaby również powstać bez 
niezwykle celnych i otwierających nowe perspektywy badawcze recenzji prof. dr 
hab. Aliny Kolańczyk i dr. hab. Krzysztofa Krzyżewskiego. Wiele zawdzięczam 
również dr. Robertowi Balasowi, który zaraził mnie pasją do badania procesów 
nieświadomych i prof. Axelowi Cleeremansowi, który przy okazji każdego spotka-
nia pasję tę wspiera. Wśród osób, którym chciałbym podziękować, jest również dr 
hab. Błażej Szymura, który wspierał mnie we wszystkich etapach badań nad tym 
zagadnieniem od pierwszej pracy na ten temat przygotowanej przeze mnie pod 
jego kierunkiem jeszcze na studiach magisterskich aż po pracę doktorską, której 
był pierwszym czytelnikiem i recenzentem. Dzięki jego uwagom i współpracy 
wiele się nauczyłem. Nie dane mi było niestety podziękować mu za to osobiście, 
dlatego chciałem zadedykować mu tę książkę.

Od czasu napisania pracy doktorskiej moje zainteresowania kosztami procesu 
uczenia mimowolnego skłoniły mnie do przeprowadzenia kilkunastu innych badań, 
których opis został uwzględniony w części teoretycznej tej publikacji. Badania te 
były prowadzone w ramach trzech projektów badawczych fi nansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant promotorski nr 1H01F04526 
oraz granty własne: 2H01F04925 oraz N10601931/1697). Chciałem podziękować 
przy tej okazji moim współpracownikom i kolegom, bez których niemożliwa byłaby 
realizacja tych wszystkich projektów: Vinciane Gaillard, Agnieszce Popławskiej, 
Malwinie Szpitalak, Katarzynie Żyle, Dariuszowi Asanowiczowi, Jakubowi Bar-
baszowi, Antoine Pasquali, Krzysztofowi Piotrowskiemu, Radosławowi Sterczyń-
skiemu, Maciejowi Taradayowi i Bertowi Timmermansowi.





CZĘŚĆ 
TEORETYCZNA





1. Koszty poznawcze

Efektywne funkcjonowanie w środowisku naturalnym człowieka wymaga prze-
twarzania niezwykłej wprost ilości informacji. System poznawczy człowieka po-
zwala na kodowanie, przechowywanie oraz odtwarzanie informacji ważnych przy 
jednoczesnym pominięciu informacji dla człowieka nieistotnych. Może on jednak 
w danej chwili aktywnie przetwarzać jedynie nieznaczną ilość informacji, które są 
dla niego dostępne. Jest to związane z ograniczeniami wynikającymi ze struktury 
tego systemu oraz sposobu jego działania (Kahneman, 1973; Shallice i Burgess, 
1993; Nęcka, 2000a). W związku z tymi ograniczeniami istnieje konieczność re-
dukcji nadmiaru informacji oraz selekcji informacji istotnych. Psychologowie po-
znawczy uważają, że te zadania mogą być realizowane dzięki procesom uwagowym 
(Kolańczyk, 1992) lub przetwarzaniu informacji w pamięci roboczej (Baddeley, 
2001). Sprawne funkcjonowanie uwagi i pamięci roboczej przynosi człowiekowi 
wiele korzyści, jednak nie sposób nie dostrzec również pewnych kosztów. Bada-
nia eksperymentalne wykazały istnienie wielu ograniczeń, którym podlegają te 
struktury (Kahneman, 1973; Baddeley, 1996). Przetwarzanie informacji powoduje 
występowanie kosztów poznawczych. Koszty te są zazwyczaj opisywane w od-
niesieniu do wysiłku poznawczego (Richards i Gross, 2000) sprowadzającego się 
do zużycia pewnej ilości zasobów.

Kahneman (1973) zaproponował koncepcję, która – uzależniając efektywność 
przetwarzania informacji od możliwości przetworzeniowych systemu poznawcze-
go – wydaje się odpowiadać na liczne pytania dotyczące natury tych ograniczeń. 
Efektywność przetwarzania jest, jego zdaniem, determinowana przez ograniczoną 
pulę zasobów poznawczych. Mimo licznych głosów krytycznych (Navon, 1984; 
Hirst i Kalmar, 1987) i zarzutów o niefalsyfi kowalność, teoria ta jest wciąż 
niezwykle popularna, a co równie ważne, stała się podstawą do sformułowania 
późniejszych modeli opisujących mechanizmy funkcjonowania systemu poznaw-
czego człowieka (zob. Baddeley, 1996; Logan, 1988; Nęcka, 2000b). Inny model 
rozwijający problem ograniczeń systemu poznawczego człowieka zaproponowali 
Baddeley i Hitch (1974), opisując strukturę pamięci roboczej odpowiedzialnej 
za przetwarzanie informacji. Również ci badacze postulowali, iż ograniczenia 
związane z przetwarzaniem informacji związane są z limitowaną pulą zasobów 
systemu poznawczego. W niniejszym rozdziale zostaną opisane koncepcje zaso-
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bów systemu poznawczego człowieka oraz zaprezentowane koszty przetwarzania 
informacji wynikające z ograniczonej, dostępnej systemowi puli zasobów.

1.1. Ograniczone zasoby systemu poznawczego

Idea ograniczeń efektywności przetwarzania informacji została zaproponowana 
w ramach koncepcji zasobów uwagi. Można wyróżnić dwa odrębne stanowiska 
badawcze dotyczące natury tych zasobów. Część badaczy twierdziła, że zasoby są 
jednorodne i każda czynność rywalizuje o pewną ich ilość z określonej puli całko-
witej (Kahneman, 1973; Navon, 1984; Baddeley, 2001). Inni twierdzili natomiast, 
że zasoby są specyfi czne, tak więc w zależności od charakteru czynności możemy 
wykorzystywać odrębne, niezależne pule zasobów poznawczych (Allport, 1980; 
Wickens, 1984; Hirst i Kalmar, 1987). Problem niezależności puli zasobów wydaje 
się niezwykle interesujący z punktu widzenia badań nad procesami automatycz-
nymi. Bez przyjęcia założeń opartych na którymś z opisanych poniżej modeli nie 
sposób zinterpretować wyników żadnego badania wykorzystującego paradygmat 
zadań podwójnych, a w tym właśnie paradygmacie zaplanowano większość badań 
opisanych w części empirycznej tej pracy.

1.1.1. Zasoby uwagi

Koncepcja ograniczonych, niespecyfi cznych zasobów uwagi została zapro-
ponowana w latach siedemdziesiątych przez Kahnemana (1973). Zakładał on, że 
system poznawczy przetwarzający informacje dysponuje określoną, ograniczoną 
ilością „zasobów” (resources). Zdaniem Kahnemana, zasoby te można wykorzy-
stać, przeznaczając je na wykonywanie poszczególnych zadań czy też poszczegól-
nych procesów przetwarzania informacji. Już to założenie spotkało się z krytyką 
badaczy. Kahneman nie precyzuje, czym konkretnie miałyby być owe zasoby. 
Utożsamia on je dosyć enigmatycznie z „energią mentalną”, jednak nie jest jas-
ne, jak owa „energia” powstaje ani gdzie jest magazynowana. Kahneman (1973) 
postuluje występowanie mechanizmu centralnego zarządzania możliwościami 
przetwarzania informacji, odpowiedzialnego za alokację zasobów mentalnych, 
jednak nie precyzuje żadnej konkretnej struktury poznawczej, a tym bardziej neu-
ronalnej, odpowiedzialnej za przydzielanie tajemniczej „energii”. Kahneman wią-
że, co prawda, ograniczenia zasobów poznawczych z funkcjonowaniem systemu 
pobudzeniowego, co pozwala przypuszczać, że zasoby poznawcze mają w istocie 
podłoże biologiczne, jednak autor ogranicza się do opisu wzajemnej relacji poziomu 
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pobudzenia i zasobów (związek pobudzenia z zasobami uwagi został szczegółowo 
omówiony w innych pracach: por. Kahneman, 1973; Nęcka, 1994; Nęcka, 2000b). 
Kahneman (1973) stosuje zamiennie określenie „przydzielanie energii mentalnej” 
oraz „wysiłek poznawczy”. Jego zdaniem przetwarzanie informacji jest czynnością 
wysiłkową, a objawia się to zużytkowaniem pewnej ilości zasobów. W odniesie-
niu do tematu niniejszej pracy można więc stwierdzić, że koszty poznawcze 
przetwarzania informacji można opisać jako zużycie pewnej ilości 
zasobów systemu poznawczego.

Abstrahując od kwestii realnego istnienia zasobów mentalnych i ich związku 
z pobudzeniem, w dalszej części rozdziału rozwinięty zostanie istotny z punktu 
widzenia niniejszej pracy wątek ograniczeń możliwości przetwarzania informacji. 
Kahneman (1973) zauważa, że organizm wykonuje zwykle wiele czynności jed-
nocześnie, a każda z nich wymaga kontroli i nadzoru, a więc przeznaczenia pew-
nej ilości „możliwości przetworzeniowych” (zasobów). W sytuacji wykonywania 
kilku czynności nowych czy też złożonych dochodzi między nimi do rywalizacji 
o zasoby. System poznawczy musi więc podejmować na bieżąco decyzje, której 
czynności należy przydzielić więcej zasobów oraz w jakiej kolejności należy te 
czynności wykonywać. Kahneman (1973) zakładał istnienie jednego, niespecyfi cz-
nego rezerwuaru zasobów. Jego zdaniem jednostka wykonująca dwie czynności 
jednocześnie traktuje jedną z nich priorytetowo, natomiast drugiej czynności przy-
dzielana jest tylko taka ilość zasobów, jaka pozostała po przeznaczeniu zasobów 
do wykonywania czynności priorytetowej. Każde zadanie wymaga określonego 
ciągu procesów, wysiłku oraz zużycia pewnej ilości zasobów. Zdaniem Kahnemana 
(1973) w sytuacji wykonywania dwóch zadań jednocześnie system poznawczy nie 
będzie w stanie nadzorować wykonania obydwu, więc wystąpi zjawisko interfe-
rencji (zob.: Ninio i Kahneman, 1974; Hunt, 1980).

Koncepcja Kahnemana (1973) zakładała, że zapotrzebowanie energetyczne 
systemu poznawczego rośnie wraz z kolejnymi etapami przetwarzania, tak więc 
im późniejszy etap przetwarzania, tym więcej zasobów pochłania wykonywanie 
czynności poznawczej. To założenie pozwalało wyjaśniać możliwość współwystę-
powania we wczesnych etapach przetwarzania kilku zadań jednoczesnych, jednak 
nie wyjaśniało możliwości poprawnego wykonywania dwóch zadań w sytuacji, 
w której pomimo maksymalnego zaangażowania systemu poznawczego w wykony-
wanie zadania wykorzystującego wszystkie dostępne zasoby, badany jest w stanie 
wykonywać inną, równie wymagającą czynność, bez jakichkolwiek kosztów. Wyni-
ki badań sugerujących taką możliwość stały się podstawą sformułowania koncepcji 
kilku niezależnych pul zasobów systemu poznawczego (między innymi Allport, 
1980; Wickens, 1984; Hirst i Kalmar, 1987). Sam Kahneman (1975) przyznał, że 
interferencja związana z rywalizacją o zasoby może nie występować w sytuacji, 
gdy zadania jednoczesne będą na tyle łatwe, iż nie będą łącznie wymagać zaanga-
żowania pełnej puli zasobów.

Przykładem koncepcji postulującej występowanie wielu niezależnie działają-
cych rezerwuarów zasobów mentalnych jest teoria Allporta (1980). Przyjmował on, 
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że proces uwagi wykorzystuje odrębne pule zasobów (odrębne dla każdego modułu 
uwagi) w zależności od modalności przetwarzania bodźca (na przykład wzrokowa 
lub słuchowa) oraz typu reakcji (na przykład wokalna lub motoryczna). Koncepcja 
ta zakłada, że dwie czynności wykorzystujące odrębne modalności lub typy reakcji 
nie interferują z sobą, podczas gdy wykonywanie zadań wymagających zasobów 
określonego modułu prowadzi do interferencji. Koncepcja ta została rozwinięta 
przez Wickensa (1984), który postulował możliwość wyróżnienia odrębnych pul 
zasobów systemu poznawczego nie tylko ze względu na charakterystykę przetwa-
rzanego bodźca, ale również ze względu na rodzaj wykonywanej reakcji (werbalna 
lub manualna) oraz rodzaj kodu poznawczego, za pomocą którego wykonywane jest 
zadanie (na przykład leksykalny lub obrazowo-przestrzenny). Hirst i Kalmar (1987) 
twierdzili natomiast, że zasoby należałoby wyróżniać na wymiarach semantycz-
nych i że możliwe jest wyodrębnienie puli zasobów dla każdego typu stymulacji. 
Przyjmując istnienie wielu rezerwuarów zasobów, należałoby wykluczyć możli-
wość rywalizacji o zasoby między czynnościami, które czerpią zasoby z odrębnych 
magazynów. Problematyczne wydaje się jednak wyróżnienie czynności, które 
miałyby korzystać z jednej puli zasobów, od czynności wykorzystujących różne 
pule zasobów. Koncepcje wielu rezerwuarów zasobów systemu poznawczego nie są 
obecnie zbyt popularne (Nęcka, 2000a), jednak ich wpływ na późniejsze koncepcje 
opisujące mechanizmy przetwarzania informacji, szczególnie w sytuacji wykony-
wania wielu zadań jednocześnie, wydaje się istotny. W koncepcjach tych zwrócono 
bowiem uwagę na możliwość przetwarzania dwóch informacji jednocześnie, bez 
ponoszenia z tego tytułu znaczących kosztów poznawczych. W teoriach wielu 
zasobów sugerowano, że jest to związane z występowaniem wielu, niezależnych 
pul zasobów, jednak wydaje się możliwe, że może to być wynikiem występowania 
procesów, które w niewielkim stopniu angażują zasoby poznawcze systemu.

1.1.2. Zasoby pamięci roboczej

Próbując odpowiedzieć na pytanie o mechanizm odpowiedzialny za proces 
alokacji zasobów systemu poznawczego oraz wyjaśniając niejednoznaczne wyniki 
badań dotyczących występowania efektu interferencji w sytuacji wykonywania 
dwóch zadań jednocześnie, można odwołać się do koncepcji zaproponowanej 
przez Baddeleya i Hitcha (1974). Twórcy tej koncepcji odwołują się do trójmaga-
zynowego modelu pamięci Atkinsona i Shiffrina (1968). Chcąc jednak podkreślić 
aktywny charakter przetwarzania informacji oraz zaakcentować wykorzystywanie 
informacji gromadzonych we wstępnych etapach zapamiętywania, zmodyfi kowali 
oni ten model, wprowadzając zamiast pamięci krótkotrwałej pojęcie pamięci ro-
boczej. Szczegółową ewolucję tego modelu można prześledzić w innych pracach 
(Baddeley, 1996; 2001), dlatego też przedstawię jedynie najnowszą i najpełniejszą 
jego wersję. Opisując proces przetwarzania informacji, Baddeley (2001) wyróżnia 
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centralny system wykonawczy oraz trzy podsystemy odpowiedzialne za krótko-
trwałe magazynowanie informacji: (1) brudnopis wzrokowo-przestrzenny, (2) bufor 
epizodyczny oraz (3) pętlę fonologiczną.

Kluczową funkcję w koncepcji Baddeleya (2001) pełni centralny system wyko-
nawczy. Jego zdaniem system ten jest nadrzędny wobec pozostałych i koordynuje 
funkcjonowanie wszystkich podsystemów pamięci roboczej. Baddeley (1996) 
wyróżnia cztery funkcje centralnego systemu wykonawczego: (1) koordynacja 
podsystemów pamięci roboczej, (2) przydzielanie zasobów uwagi podsystemom 
pamięci roboczej, (3) selekcja informacji wejściowych oraz (4) aktywacja in-
formacji przechowywanych w pamięci długotrwałej (za pośrednictwem buforu 
epizodycznego). Działalność centralnego wykonawcy prawdopodobnie związana 
jest z przetwarzaniem w centrum świadomości, a nawet bywa utożsamiana z samą 
świadomością (Maruszewski, 1996). Jedną z jego podstawowych funkcji jest przy-
dzielanie „energii mentalnej” wykonywanym zadaniom (byłby to więc postulowany 
przez Kahnemana (1973) mechanizm alokacji zasobów uwagi). Baddeley zgadza 
się z Kahnemanem (1973), że mechanizm alokacji zasobów ma ograniczoną po-
jemność, a więc nie jest w stanie obsługiwać wielu procesów jednocześnie. Taka 
charakterystyka skłania do przewidywania występowania kosztów po-
znawczych przetwarzania informacji w sytuacji wykonywania dwóch 
zadań jednocześnie.

Brudnopis wzrokowo-przestrzenny jest zdaniem Baddeleya (1996) odpowie-
dzialny za przechowywanie (oraz aktywne powtarzanie) informacji wizualnych, 
takich jak kolory, kształty czy rozmiary. Baddeley zakłada, że przechowywanie 
tego typu informacji wymaga zaangażowania zasobów. Kolejny z podsystemów 
to – zaproponowany niedawno przez Baddeleya (1996) – bufor epizodyczny. Zda-
niem autora jest to magazyn odpowiedzialny za krótkotrwałe przechowywanie 
informacji złożonych oraz komunikację między pamięcią roboczą a pamięcią 
długotrwałą. Baddeley (2001) akcentuje szczególnie tę drugą funkcję, która jego 
zdaniem wyjaśnia mechanizm przetwarzania informacji złożonych wymagających 
wykorzystywania danych magazynowanych w pamięci trwałej (na przykład anali-
zowanie zdań). Ostatnim podsystemem pamięci roboczej jest pętla fonologiczna. 
Jest ona odpowiedzialna za przechowywanie etykiet werbalnych. Zdaniem autora 
jedną z funkcji tego podsystemu jest powtarzanie przechowywanego materiału, 
co wymaga pewnej ilości zasobów (Baddeley, 1996).

Założenia koncepcji Baddeleya (2001) pozwalają na wyodrębnienie kosztów 
niespecyficznych związanych z przetwarzaniem informacji niezależnie od ich 
charakteru (koszty związane z ograniczeniami centralnego systemu wykonawcze-
go) oraz kosztów specyficznych związanych z wykonywaniem określonych 
czynności poznawczych.
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1.1.3. Metody badania kosztów poznawczych

Zaangażowanie zasobów systemu poznawczego mierzy się dziś, przede wszyst-
kim wykorzystując paradygmat zadania podwójnego (Pashler i Johnston, 1998). 
Brak zgodności co do charakteru zasobów uwagi spowodował, że stosowano nie-
zwykłą wprost liczbę kombinacji zadań w tym paradygmacie, aby wykluczyć 
możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch zadań poznawczych bez pono-
szenia z tego tytułu kosztów. Stosowano więc wszystkie możliwe kombinacje 
zadań angażujących różne receptory, różne kody przetwarzania informacji czy 
też różne efektory. Niestety wyniki tych wszystkich prób nie doprowadziły do 
sformułowania jednoznacznych wniosków potwierdzających któreś z istniejących 
stanowisk teoretycznych.

Inną logikę eksperymentalną zaproponowali Vandierendonck, DeVoight i Van 
Der Gotten (1998) w zadaniu generowania interwałów losowych. Paradygmat ten 
inspirowany był procedurą generowania ciągów liter bądź liczb losowych (Baddeley, 
1996; Barbasz, Stettner, Wierzchoń, Piotrowski i Barbasz, 2008). Zadanie to było 
jednak krytykowane ze względu na fakt, iż wykonywanie go wymaga jednoczes-
nego zaangażowania centralnego systemu wykonawczego oraz pętli fonologicznej 
(obejmowało bowiem przetwarzanie materiału werbalnego, który angażował ten 
podsystem). Zadanie zaproponowane przez Vandierendoncka i współpracowników 
(1998; Vandierendonck, 2000; Wierzchoń i Piotrowski, 2003) polega na generowa-
niu nierytmicznych, losowych reakcji manualnych (nie angażuje więc ono pętli fo-
nologicznej). W standartowej procedurze osoby badane są proszone o nierytmiczne, 
losowe klikanie w przycisk myszki. Wychodząc z założenia, że zachowania losowe 
są przeciwieństwem zachowań automatycznych, a także uwzględniając, iż zachowań 
losowych nie da się wyuczyć (co wynika z samej ich natury), można przyjmować, 
iż zadanie to silnie angażuje funkcje centralnego systemu wykonawczego.

Zgodnie z założeniem teorii Baddeleya (2001), według którego centralny system 
wykonawczy jest zaangażowany w przetwarzanie każdej czynności wymagającej 
zasobów pamięci roboczej, zadanie generowania interwałów losowych powinno 
angażować jedynie ten system i nie wykorzystywać jednocześnie zasobów żad-
nego z podsystemów pamięci roboczej (byłoby to więc zadanie pozwalające na 
oszacowanie niespecyfi cznych kosztów przetwarzania informacji). Brak inter-
ferencji lub nieznaczna interferencja w sytuacji wykonywania wraz z zadaniem 
generowania interwałów losowych innego zadania angażującego centralny system 
wykonawczy nie będzie więc świadczył w takim przypadku o istnieniu odrębnej 
puli zasobów. Ponieważ zadanie generowania interwałów losowych jest niezwykle 
angażujące dla systemu poznawczego człowieka – można zakładać, że w sytuacji 
braku interferencji lub nieznacznej interferencji zadanie wykonywane jednocześnie 
z nim wymaga stosunkowo niewielkiego zaangażowania systemu poznawczego 
(wywołuje nieznaczne koszty poznawcze), co jak zostanie wykazane w kolejnym 
rozdziale przemawia za automatycznym charakterem tej czynności.
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Poziom interferencji, a przez to koszty poznawcze wykonywania zadania głów-
nego, mierzy się nie tylko analizując poziom jego wykonania, ale również stopień 
odchylenia od losowości generowanych interwałów (zakłada się tu, że im bar-
dziej wykonanie odchylone jest od poziomu losowego, tym bardziej wymagające 
jest zadanie główne). W literaturze zaproponowano wiele procedur obliczania 
wskaźników losowości (por. Towse i Neil, 1998; Vandierendonck, 2000). Analizę 
wykorzystywanych w badaniach wskaźników oraz propozycję redukcji ich liczby 
można odnaleźć w pracy Barbasza i współpracowników (2008). W eksperymentach 
opisanych w tej książce zastosowano wskaźnik generowania interwałów losowych 
zaproponowany przez Piotrowskiego (por. opis w Wierzchoń i Piotrowski, 2003; 
Piotrowski, 2004).

Podsumowując, jeżeli zastosujemy zadanie generowania interwałów losowych 
jednocześnie z zadaniem wymagającym zaangażowania funkcji wykonawczych 
pamięci roboczej, wystąpi efekt interferencji (niespecyfi czne koszty poznawcze). 
Brak interferencji lub niski poziom interferencji świadczyć może o niezależności 
wykonania zadania głównego od zasobów centralnego systemu wykonawczego, 
a przynajmniej o niewielkich wymaganiach poznawczych stawianych przez to 
zadanie (niskich kosztach poznawczych).

Baddeley (2001), opisując funkcjonowanie pamięci roboczej zwraca uwagę na 
dwa rodzaje jej możliwych ograniczeń. Pierwsza grupa ograniczeń jest związana 
z wysiłkowością przetwarzania (ograniczenia tego typu wynikające z ograniczonej 
puli zasobów systemu poznawczego zostały opisane powyżej). Drugą grupę (zwią-
zaną zresztą z pierwszą), można opisać, odwołując się do czasu przetwarzania 
informacji. Tak rozumiana efektywność przetwarzania informacji w pamięci 
roboczej jest zdaniem Baddeleya (2001) związana z jednej strony z czasem retencji 
(przechowywaniem pasywnym), a z drugiej z szybkością odświeżania informacji 
w pamięci roboczej (przechowywaniem aktywnym).

W związku z ograniczoną pojemnością pamięci roboczej (Miller, 1956; Badde-
ley, 1996; Oberauer 2002; McErlee, 2001; Piotrowski, 2004), określając charakter 
jej zaangażowania w proces przetwarzania informacji, można stosować odmienną 
niż w przypadku zadania podwójnego logikę eksperymentalną. Manipulując cha-
rakterem (na przykład poziomem złożoności) bodźców lub czasem ich prezentacji, 
można określić sposób przetwarzania informacji w pamięci roboczej. Odnosząc się 
do problemu charakterystyki przetwarzanych bodźców, Baddeley (1996) zauwa-
ża, że potrafi my przechowywać więcej krótszych niż dłuższych słów. Związane 
jest to jego zdaniem z koniecznością powtarzania słów w pętli artykulacyjnej, co 
w przypadku dłuższych słów zabiera więcej czasu. Taka obserwacja potwierdza 
występowanie czasowych ograniczeń przetwarzania informacji w pamięci roboczej 
związanych z charakterystyką bodźców.

Niezwykle interesujący z punktu widzenia niniejszej pracy wydaje się problem 
charakterystyki przetwarzania informacji w pamięci roboczej, w zależności od 
czasu prezentacji bodźców. Prezentacja przez krótki czas serii bodźców powoduje, 
iż nie mogą one zostać przesłane do podsystemów pamięci roboczej. W takiej sy-
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tuacji nie mogą być one przetwarzane sekwencyjnie w pętli fonologicznej (Nęcka, 
Orzechowski i Florek, 2001; Szymura i Jagielski, 2003). Inną, teoretyczną konse-
kwencją presji czasu może być utrudnione przesyłanie informacji poprzez bufor 
epizodyczny do pamięci długotrwałej. W tym wypadku należałoby się spodziewać 
gorszych efektów zapamiętywania prezentowanego pod presją czasu materiału. 
Odnosząc te rozważania do problemu powstawania kosztów poznawczych, należy 
podkreślić, iż szybka prezentacja bodźców może powodować dwojakiego 
rodzaju koszty poznawcze: „percepcyjne” oraz „wykonawcze”. Koszty 
„percepcyjne” mogą występować, gdy prezentacja bodźców następuje tak szybko, 
że pomimo dostrzeżenia bodźców nie mogą być one zanalizowane (koszty tego typu 
nie są bezpośrednio związane z przetwarzaniem informacji przez centralny system 
wykonawczy, lecz wynikają z własności strukturalnych systemu poznawczego). 
Zakładając, iż bodźce są prezentowane wystarczająco długo, aby każdy mógł 
zostać zanalizowany, ale jednocześnie nadal pod presją czasu, można spodziewać 
się występowania kosztów „wykonawczych”. Koszty tego typu mogą być zwią-
zane z ograniczeniami przetwarzania informacji (retencja, odświeżanie informa-
cji). Mają więc one nieco inny charakter, niż koszty wynikające z wykonywania 
zadania w paradygmacie zadań jednoczesnych, wynikają bowiem z ograniczeń 
przetwarzania informacji, a nie z konieczności synchronizowania wykonywania 
dwóch zadań. Opisana logika eksperymentalna pozwala również na określenie 
efektywności przetwarzania informacji przy ominięciu trudności dotyczących 
różnorodnych możliwości wyjaśniania wyników uzyskanych z wykorzystaniem 
paradygmatu zadania podwójnego.

Podsumowując, aby określić stopień wysiłkowości danego zadania, można 
zastosować paradygmat zadania podwójnego. Jeżeli w charakterze zadania dodat-
kowego zastosowane zostanie zadanie generowania interwałów losowych, moż-
liwe jest oszacowanie stopnia zaangażowania centralnego systemu wykonawcze-
go w wykonywanie zadania głównego, a zatem oszacowanie niespecyfi cznych 
kosztów poznawczych. Koszty przetwarzania informacji mogą zostać również 
oszacowane przy wykorzystaniu paradygmatu szybkiej prezentacji. Dzięki temu 
zadaniu możliwe jest oszacowanie kosztów „percepcyjnych” oraz kosztów „wy-
konawczych” związanych z ograniczeniami możliwości przetwarzania informacji 
przez centralny system wykonawczy.



2. Procesy automatyczne

Opisując koszty poznawcze procesów przetwarzania informacji, należy postawić 
pytanie dotyczące możliwości ich redukowania. System poznawczy wydaje się funk-
cjonować niezwykle sprawnie, tak więc trudno przyjmować, że wszystkie procesy 
przetwarzania informacji podlegają powyżej opisanym ograniczeniom związanym 
z zaangażowaniem zasobów systemu poznawczego. Trudno również zakładać, iż 
wszystkie informacje muszą zostać głęboko przetworzone, aby wpływać na nasze 
zachowanie. Jednym z mechanizmów, dzięki którym możemy redukować koszty 
przebiegu procesów poznawczych, jest automatyzacja (Ruthruff, Johnstone i Selst, 
2001). Przyjęcie istnienia odrębnej klasy procesów automatycznych pozwoliło na 
wyjaśnienie wielu zjawisk, których nie dało się wytłumaczyć przy założeniu, że świa-
doma uwaga zapośrednicza przetwarzanie wszystkich informacji, docierających do 
systemu poznawczego człowieka. Dzięki procesom automatycznym możemy wyko-
nywać niektóre czynności szybko, bezwysiłkowo, bezrefl eksyjnie i bez udziału świa-
domej kontroli (Czyżewska, 1991). Ciekawą metaforą opisującą mechanizm działania 
procesów automatycznych jest porównanie go do funkcjonowania automatycznego 
pilota (Logan, 1988; Jaśkowski, Skalska, Verleger, 2003). Podobnie jak czynności 
sterowane przez automatycznego pilota, procesy automatyczne są wykonywane bez 
naszej kontroli, dzięki czemu pozwalają na zaangażowanie uwagi w wykonywanie 
innych czynności. Niestety, tak jak i automatyczny pilot, procesy automatyczne mogą 
czasami „skierować” nas w złym kierunku, a nawet „doprowadzić do katastrofy”. 
Automatyczne przetwarzanie jest skuteczne tylko w znanych i standardowych sy-
tuacjach; w sytuacjach nowych i trudnych jesteśmy zmuszeni „przejść na ręczne 
sterowanie”, to znaczy kontrolować przebieg nowego, niewyuczonego procesu. 
Procesy automatyczne opisywane są dziś przede wszystkim przez psychologów po-
znawczych w odniesieniu do problemu nabywania wprawy. Ich przebieg jest jednak 
analizowany również w kontekście badań psychologii emocji, psychologii społecznej 
czy też w psychopatologii (Pashler, 1998). Szeroki i zróżnicowany obszar zastosowań 
problematyki przetwarzania automatycznego nie oznacza niestety zgody badaczy 
co do cech defi nicyjnych tych procesów (Łukaszewski, 2003). Można wymienić co 
najmniej kilka klas procesów, które określane są w literaturze jako automatyczne. 
Niniejszy rozdział prezentuje przegląd koncepcji opisujących automatyczne prze-
twarzanie informacji oraz autorską próbę ich usystematyzowania.
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2.1. Teorie procesów automatycznych

W ciągu czterdziestu lat od pojawienia się pierwszej koncepcji procesów auto-
matycznych powstało wiele teorii charakteryzujących w rozmaity sposób ten typ 
przetwarzania informacji. Poniżej opisana zostanie ewolucja poglądów badaczy 
zajmujących się mechanizmem powstawania tego typu procesów, oraz ich cha-
rakterystyką. W następnej części tego rozdziału opisane zostaną cechy procesów 
automatycznych, dzięki którym w niektórych sytuacjach możemy wykonywać 
złożone zadania poznawcze bez konieczności ponoszenia z tego powodu widocz-
nych (na poziomie behawioralnym) kosztów poznawczych.

2.1.1. Klasyczne koncepcje procesów automatycznych

Większość koncepcji procesów automatycznego przetwarzania informacji cha-
rakteryzuje je w odniesieniu do procesów kontrolowanych (Styles, 1997). Takie 
jakościowe rozróżnienie procesów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych 
jako pierwsi zaproponowali Atkinson i Shiffrin (1968). Badacze ci twierdzili, że 
przetwarzanie informacji odbywa się dzięki współdziałaniu dwóch grup mechani-
zmów poznawczych. Pierwsza grupa postulowanych mechanizmów odpowiada ich 
zdaniem za prawidłowe funkcjonowanie systemu poznawczego bez konieczności 
świadomego monitorowania przebiegu poszczególnych procesów. Mechanizmy te 
kierują wykonywaniem podstawowych operacji poznawczych. Mają one charakter 
stabilny, to znaczy nie mogą być w żaden sposób świadomie kontrolowane (reali-
zowane są zawsze w ten sam sposób niezależnie od ewentualnego zróżnicowania 
sytuacji). Podobnie charakteryzowane mechanizmy niektórzy badacze (Hasher 
i Zacks, 1979; Bargh, 1994) nazywali w późniejszym okresie automatycznymi, 
choć Atkinson i Shiffrin nie posługiwali się jeszcze tym terminem i nazywali tę 
klasę operacji poznawczych własnościami strukturalnymi systemu poznawczego, 
przeciwstawiając im procesy kontrolowane. Ten drugi typ procesów wymaga ich 
zdaniem uwagi, są one świadome i mogą być intencjonalnie modyfi kowane przez 
podmiot. Procesy kontrolowane pozwalają na modyfi kację zachowań, prowadząc 
do optymalizacji wykonania zadań poznawczych. Co ciekawe, większość autorów 
późniejszych teorii procesów automatycznych, wykorzystując zaproponowany 
przez Atkinsona i Shiffrina jakościowy podział procesów przetwarzania informacji, 
prowadziła badania procesów automatycznych w odniesieniu do procesów naby-
wania wprawy (Posner i Snyder, 1975; Shiffrin i Schneider, 1977; Logan, 1988). 
Wydaje się to o tyle interesujące, że Atkinson i Shiffrin uważali, iż przynajmniej 
część własności strukturalnych systemu wynika z samych zasad jego budowy. 
Trudno więc przypuszczać, aby badacze ci zakładali, że wszystkie tego typu me-
chanizmy są wyuczone.
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Posner i Snyder (1975) zaproponowali koncepcję opisującą cechy procesów 
automatycznych, porównując je do procesów wymagających świadomej uwagi. 
Zgodnie z tą teorią procesy automatyczne powstają w wyniku procesu uczenia 
się i przebiegają bez świadomej kontroli podmiotu. Procesy tego typu występują 
zdaniem tych autorów nieintencjonalnie, a ich przebieg nie jest w żaden spo-
sób uświadomiony. Teoria ta zakłada, że procesy automatyczne, przebiegając 
równocześnie z innymi czynnościami mentalnymi, nie powodują występowania 
zjawiska interferencji. Procesy tak scharakteryzowane zostały przeciwstawione 
świadomemu przetwarzaniu informacji, który charakteryzuje się zdaniem Posnera 
i Snydera ograniczoną pojemnością. Zaangażowanie podmiotu w przetwarzanie 
jakiejkolwiek operacji redukuje w takim przypadku możliwość równoczesnego 
wykonywania innej (zob. również Kahneman, 1973). Podobne założenia przyjmują 
Shiffrin i Schneider.

Shiffrin i Schneider (1977; Schneider i Shiffrin, 1977) inspirowali się podzia-
łem procesów pamięci i przetwarzania informacji na (a) modyfi kowalne procesy 
kontrolowane oraz (b) wyuczone lub wrodzone komponenty strukturalne systemu 
poznawczego (Atkinson i Shiffrin, 1968). Weryfi kując założenia swojej teorii, prze-
prowadzili oni szereg eksperymentów, w których wykazali możliwość rozróżniania 
wpływów procesów automatycznych i kontrolowanych w badaniach procesów 
detekcyjnych, procesów przeszukiwania pola wzrokowego, procesów uwagowych 
(Schneider i Shiffrin, 1977), procesów uczenia oraz procesów zapamiętywania 
(Shiffrin i Schneider, 1977). Wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych 
pozwoliły na sformułowanie teorii, w której zaproponowano wyczerpującą cha-
rakterystykę procesów kontrolowanych i automatycznych.

Charakteryzując procesy kontrolowane, Shiffrin i Schneider zauważyli, że nie 
wszystkie z nich są dostępne świadomości oraz że nie wszystkie mogą być mo-
dyfi kowane za pomocą werbalnych instrukcji. Proponują oni zatem wyróżnienie 
dwóch klas procesów kontrolowanych: procesów dostępnych świadomości oraz 
procesów przed świadomością ukrytych (ang. veiled). Wśród procesów kontrolo-
wanych dostępnych świadomości wymieniają intencjonalne przypominanie, czy 
też przeszukiwanie pamięci długotrwałej. Procesy tego typu mogą być zdaniem 
autorów na bieżąco modyfi kowane, jednak są mało wydajne i przebiegają stosun-
kowo wolno. Natomiast procesy kontrolowane ukryte przed świadomością, takie 
jak na przykład seryjne porównywanie elementów przechowywanych w pamięci 
krótkotrwałej, niezwykle trudno poddają się modyfi kacji, ze względu na ich nie-
zwykle szybki przebieg. Procesy tego typu są trudno dostępne w introspekcji. 
Obydwie klasy procesów kontrolowanych mają jednak zdaniem autorów pewne 
cechy wspólne: są ograniczane pojemnością pamięci krótkotrwałej oraz angażują 
uwagę – z tego powodu przebiegają zazwyczaj szeregowo. Procesy kontrolowane są 
jednak sytuacyjnie zmienne, można więc je na bieżąco dostosowywać do wymagań 
sytuacji bez konieczności długotrwałego uczenia się nowej sekwencji zachowań. 
Procesy kontrolowane mogą zdaniem Shiffrina i Schneidera nadzorować przepływ 
informacji między poszczególnymi elementami systemu poznawczego (na przykład 
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między pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą). Warto zaznaczyć, iż charakteryzując 
procesy kontrolowane, badacze ci dostrzegli ich niejednorodność, ale nie zauważyli 
podobnej niejednorodności procesów automatycznych.

Zgodnie z ich koncepcją procesy automatyczne, w odróżnieniu od procesów 
kontrolowanych, nie podlegają ograniczeniom związanym z pojemnością pamięci 
krótkotrwałej oraz nie wymagają zaangażowania uwagi w przetwarzanie informa-
cji. Zastosowanie procesów automatycznych może być inicjowane przez podmiot, 
jednak proces taki, raz rozpoczęty, przebiega samoistnie. Niezwykle istotne dla 
dalszego rozwoju koncepcji procesów automatycznych były założenia koncepcji 
Shiffrina i Schneidera dotyczące mechanizmu ich powstawania. Autorzy twierdzili, 
że powstawanie tego typu procesów wymaga długotrwałego treningu, tak więc są 
one nabywane w procesie uczenia, a wraz z kolejnymi powtórzeniami procesy tego 
typu są bardziej efektywne. Taki sposób nabywania procesów automatycznych 
będzie w dalszej części pracy nazywany automatyzacją, a procesy powstałe w ten 
sposób – procesami zautomatyzowanymi. Autorzy opisywanej teorii przyjmują, 
że procesy takie, raz wyuczone, są później niezwykle trudno modyfi kowalne, nie 
stawiają jednak silnej tezy o ich bezwzględnej niemodyfi kowalności. W zgodzie 
z poprzednimi koncepcjami (Posner i Snyder, 1975) badacze ci zakładają, że pro-
cesy automatyczne są trudno dostępne świadomości.

Korzyści wynikające z występowania opisanych w koncepcji Shiffrina i Schnei-
dera procesów automatycznych wydają się oczywiste. System w sytuacji wykony-
wania nowych i złożonych zadań musi przeznaczać dużo energii na ich poprawne 
wykonywanie. Wraz z nabywaniem wprawy, czynności takie mogą jednak być 
wykonywane dzięki procesom automatycznym, które są szybsze i efektywniejsze. 
Pomijając opis szczegółowych przewidywań tej teorii odnośnie do wykonywania, 
dzięki procesom automatycznym i kontrolowanym, różnych zadań poznawczych, 
w niniejszej pracy zanalizowany zostanie problem możliwości wykonywania 
dwóch zadań jednocześnie. Kwestia ta wydaje się bezpośrednio związana z moż-
liwością ominięcia kosztów jednoczesnego wykonywania zadań poznawczych.

Odwołując się do koncepcji Kahnemanna (1973), Shiffrin i Schneider (1977) 
twierdzili, że procesy kontrolowane są procesami wysiłkowymi, natomiast procesy 
automatyczne nie wymagają angażowania zasobów w ich przebieg. Zgodnie z tymi 
założeniami, dwie automatyczne czynności mogą być wykonywane jednocześnie 
bez dodatkowych kosztów dla systemu poznawczego, natomiast dwie czynności 
kontrolowane mogą być kontrolowane jednocześnie tylko wówczas, gdy łączna 
ilość zasobów potrzebna do ich wykonania nie przekracza całkowitej puli zasobów 
systemu poznawczego. Możliwe jest również wykonywanie czynności automatycz-
nej jednocześnie z czynnością kontrolowaną. Jedynym ograniczeniem pozostaje 
w takiej sytuacji zdolność systemu poznawczego do poprawnego wykonania czyn-
ności kontrolowanej. Jednoczesne wykonywanie z nią czynności automatycznej 
nie powinno wpływać na wykonanie czynności kontrolowanej.

Koncepcja Shiffrina i Schneidera (1977) jest do dziś najbardziej rozpowszech-
nioną koncepcją przetwarzania automatycznego wśród psychologów poznawczych 
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(por. między innymi: Maruszewski, 2001; Sternberg, 2001; Pashler, 1998) – od-
wołują się do niej niemal wszyscy badacze zajmujący się tą tematyką. Wydaje 
się to po części uzasadnione, ponieważ wnosi ona znaczący wkład w wyjaśnianie 
mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poznawcze człowieka. Kon-
cepcja ta wprowadziła jednak pewne zamieszanie terminologiczne, które w związku 
z powszechną jej akceptacją jest wciąż powielane. Shiffrin i Schneider, rozróżniając 
procesy automatyczne i kontrolowane inspirowali się koncepcją Atkinsona i Shif-
frina (1968), w której procesy automatyczne opisywano jako mechanizmy zarówno 
nabyte, jak i wrodzone. Twierdzili natomiast, że tworzenie procedur automatycz-
nych jest możliwe tylko za pośrednictwem procesu uczenia się. Tę nieścisłość 
rozwiązuje podział na automatyczne procesy wrodzone i procesy automatyczne 
rozwijane przez intensywny trening, zaproponowany przez Hasher i Zacks.

Pierwszy postulowany przez Hasher i Zacks (1979) typ procesów automatycz-
nych jest związany z cechami systemu nerwowego, który jest uwrażliwiony na 
przetwarzanie niektórych informacji. Oznacza to, że procesy wrodzone wymagają 
pewnego (minimalnego) doświadczenia w wykonywaniu czynności, jednak nie jest 
tu konieczny intensywny trening, a jedynie przynajmniej jednorazowy kon-
takt systemu poznawczego z sytuacją bodźcową. Dostosowanie systemu 
do bodźca wyzwalającego powoduje, że proces jest każdorazowo automatycznie 
aktywowany w momencie jego pojawienia się. Mechanizmy tego typu można 
zidentyfi kować w przypadku procesu uczenia się u zwierząt – na przykład sy-
stem nerwowy szczurów wydaje się w pewien sposób przygotowany do tworzenia 
związków między zaburzeniami przewodu pokarmowego a nowymi smakami czy 
zapachami, ale nie tworzy równie szybko takich asocjacji z bodźcami wizualnymi 
czy słuchowymi. Autorki koncepcji postulowały, że tego typu procesy występują 
również u ludzi, wymieniając jako ich przykład wykrywanie częstości zdarzeń 
(por. analiza reprezentacji wiedzy nabywanej w toku uczenia mimowolnego w: 
Perruchet, 2008) czy też zdolność lokalizacji przestrzennej. Hasher i Zacks za-
kładały, że poziom wykonania wrodzonych procesów automatycznych nie jest 
zróżnicowany ze względu na wiek, poziom wykształcenia czy poziom inteligencji. 
Autorki postulowały jednocześnie, że, w odróżnieniu od procesów pierwotnie auto-
matycznych, procesy automatyczne powstałe w wyniku wprawy są zróżnicowane 
interindywidualnie, podobnie jak procesy kontrolowane.

Odwołując się do koncepcji Shiffrina i Schneidera (1977), Hasher i Zacks przyj-
mowały, że procesy zautomatyzowane: (a) raz uruchomione przebiegają do końca 
wyuczonej sekwencji; (b) są trudne do zatrzymania, gdy już zostały uruchomione; 
(c) są niemodyfi kowalne oraz (d) powstają poprzez długotrwały trening. Proce-
sy pierwotnie automatyczne charakteryzują się ich zdaniem jedynie pierwszymi 
dwoma cechami. Autorki podkreślają zatem niejednorodność procesów automa-
tycznych. Odnośnie do procesów kontrolowanych Hasher i Zacks przyjmują zało-
żenia zgodne z już opisanymi poglądami Posnera i Snydera (1975) oraz Shiffrina 
i Schneidera (1977). Wyodrębnienie klasy wrodzonych procesów automatycznych 
rodzi wiele pytań o rolę tego typu przetwarzania informacji w funkcjonowaniu 
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człowieka. Przyjmując założenie, że procesy automatyczne są mechanizmami, 
dzięki którym system poznawczy może ograniczać koszy przetwarzania informa-
cji, szczególnie interesujące wydają się przypadki, kiedy koszty takie możemy 
ograniczać dzięki samym własnościom naszego systemu poznawczego, a nie tylko 
w wyniku intensywnego treningu.

2.1.2. Krytyka klasycznych koncepcji procesów automatycznych

Neuman (1984, za: Styles, 1997) poddał gruntownej krytyce modele zakładające 
występowanie dwóch przeciwstawnych procesów zaangażowanych w przetwarza-
nie informacji – procesów automatycznych i kontrolowanych. Analizując opisane 
powyżej teorie procesów automatycznych, wymienia on trzy kryteria pierwszego 
rzędu, które decydują o zaklasyfi kowaniu jakiegoś procesu jako automatyczny. 
Twierdzi on, że wszystkie poprzednie teorie przyjmują, iż przebieg takich proce-
sów jest niezależny od pojemności systemu poznawczego, nieintencjonalny oraz 
nieświadomy. Wymienia on również kryteria drugiego rzędu, których spełnienie 
nie jest konieczne, aby proces mógł zostać nazwany automatycznym, lecz ich 
występowanie sugerują niektóre wcześniejsze teorie. Procesy automatyczne mogą 
więc mieć charakter wrodzony lub nabyty, cechuje je relatywna prostota, szybkość 
oraz niemodyfi kowalność.

Analizując wyniki badań eksperymentalnych, Neuman twierdził, że już cechy 
pierwszego rzędu są niezwykle trudno weryfi kowalne eksperymentalnie. Odnosząc 
się do kryterium niezależności od pojemności systemu poznawczego autor twier-
dził, że niezwykle trudno wykazać eksperymentalnie, że procesy automatyczne 
nie angażują uwagi. Jego zdaniem w niektórych sytuacjach można zaobserwować 
brak interferencji w sytuacji wykonywania dwóch zadań i w związku z tym opisać 
proces zaangażowany w wykonywanie jednego z nich jako automatyczny. Na-
stępnie, stosując to samo zadanie jednocześnie z innym zadaniem dodatkowym, 
zaobserwować jednak efekt interferencji, którego występowanie pozwala na wy-
sunięcie wniosków przeciwstawnych. Podobne zastrzeżenia dotyczące możliwo-
ści jakościowego wyodrębniania przetwarzania automatycznego sformułowano 
w odniesieniu do kryterium niekontrolowalności. Neuman przedstawił wyniki 
eksperymentów sugerujących, że proces określony jako niekontrolowany, można 
w odmiennej sytuacji eksperymentalnej uznać za proces kontrolowany. Zdaniem 
autora w takiej sytuacji procesy automatyczne nie są niekontrolowalne, ale raczej 
kontrolowane nieświadomie – takie rozumienie procesów automatycznych wydaje 
się zbieżne z charakterystyką procesów kontrolowanych ukrytych przed świado-
mością, opisanych przez Shiffrina i Schneidera (1977). Neuman proponował, aby 
rozróżniając procesy automatyczne i kontrolowane, odwoływać się jedynie do 
określenia stopnia, w jakim procesy wymagają kontroli. Takie założenie sugeruje 
możliwość ilościowego, a nie jakościowego wyodrębniania procesów automatycz-
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nych. Procesy automatyczne ułatwiałyby oczywiście funkcjonowanie podmiotu 
w środowisku naturalnym, jednak redukcja kosztów poznawczych wynikałaby tu 
raczej z bezbłędnego i szybkiego wykonywania znanych czynności, niż jakościowo 
odmiennego sposobu przetwarzania informacji w trybie automatycznym i kontro-
lowanym. Innymi słowy proces automatyczny nie wymaga, zdaniem Neumana 
(1984, za: Styles, 1997), specyfi cznego mechanizmu przetwarzania, ale raczej 
sprzyjających i znanych warunków wykonywania określonej czynności. Opisy-
wana propozycja teoretyczna wydaje się alternatywą dla propozycji jakościowego 
rozróżniania procesów automatycznych od kontrolowanych, szczególnie w opisie 
procesu nabywania wprawy. Koncepcja ta była próbą dotarcia do mechanizmu 
procesów automatycznych, czym różniła się od późniejszych ujęć koncentrujących 
się na wymienianiu różnorodnych cech tego typu przetwarzania (Bargh, 1994). Idea 
opisu mechanizmu działania procesów automatycznych zapoczątkowana przez 
Neumana została rozwinięta przez Logana.

2.1.3. Współczesne koncepcje procesów automatycznych

Logan (1988) zaproponował koncepcję procesów automatycznych opisującą 
rolę tego typu przetwarzania w procesie uczenia oraz przywoływania informa-
cji z pamięci długotrwałej. Logan zajmuje się przede wszystkim mechanizmem 
nabywania wprawy wraz z kolejnymi próbami wykonywania zadania specyfi cz-
nego, jego teoria opisuje więc mechanizmy, których występowanie postulowali 
już Shiffrin i Schneider (1977). Logan (1988) twierdził, że opisywany proces jest 
specyfi czny i trudno modyfi kowalny. Oznacza to, iż badani są w stanie dokonać 
transferu nabytych umiejętności do wykonywania odmiennych zadań. Wyniki 
szeregu przeprowadzonych przez niego eksperymentów pozwoliły na sformuło-
wanie oryginalnej koncepcji opisującej procesy automatyczne. Zdaniem Logana 
procesy automatyczne cechuje: (1) autonomia, (2) możliwość kontroli, (3) bez-
wysiłkowość, (4) nieświadomość oraz (5) ograniczenia w pamiętaniu tego, co jest 
przetwarzane.

Procesy automatyczne są autonomiczne, ponieważ mogą zostać uruchomione 
oraz być wykonywane nieintencjonalnie. Cecha ta była już postulowana między 
innymi w koncepcji Shiffrina i Schneidera (1977). Logan objaśniał tę cechę pro-
cesów automatycznych w odniesieniu do mechanizmu wydobywania informacji 
z pamięci długotrwałej. Według niego zwrócenie uwagi na jakiś bodziec powoduje 
automatyczne przywołanie wszystkich informacji związanych z sytuacją bodź-
cową, niezależnie od intencji podmiotu. Wystąpienie stymulacji powoduje więc 
automatyczne uruchomienie i przebieg wyuczonych procedur przechowywanych 
w pamięci długotrwałej. Logan proponuje też interesujące ujęcie problemu kon-
trolowalności procesów automatycznych. Odnosząc się do koncepcji Shiffrina 
i Schneidera (1977), autor podkreśla, że choć procesy automatyczne mogą być 
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inicjowane i przebiegać nieintencjonalnie, nie oznacza to jeszcze, że nie jest moż-
liwe ich kontrolowane inicjowanie czy też kontrolowanie ich przebiegu. Procesy 
automatyczne mogą być wykorzystywane intencjonalnie, a więc mogą być kontro-
lowane. Odwołując się do automatycznych procesów przywoływania informacji 
z pamięci długotrwałej, Logan twierdził, że można kontrolować ich przebieg, na 
przykład wykorzystując wskazówki przywoławcze, czy też bodźce, których wystę-
powanie zostało wcześniej powiązane z określoną reakcją w trakcie procesu uczenia. 
Logan przyznawał, że procesy automatyczne mogą być trudniej kontrolowalne 
niż, na przykład, procesy oparte na uświadomionych algorytmach. Wynika to, jego 
zdaniem, przede wszystkim z tego, że procesy automatyczne przebiegają znacz-
nie szybciej, co pozostawia znacznie mniej czasu na kontrolowanie ich przebiegu 
i wprowadzanie ewentualnych modyfi kacji. Reasumując, można stwierdzić, że 
prawdopodobnie procesy automatyczne są kontrolowane w inny sposób niż procesy 
nieautomatyczne. Pogląd taki wydaje się zgodny z koncepcją Neumana (1984, za: 
Styles, 1997), mimo iż Logan się do niej bezpośrednio nie odwołuje.

Kryterium bezwysiłkowości procesów automatycznych zostało zaproponowa-
ne już we wcześniejszych teoriach (Posner i Snyder, 1975; Shiffrin i Schneider, 
1977). Zgodnie z tymi modelami, poziom wykonywania czynności poznawczych 
jest ograniczony przez pojemność systemu poznawczego, a procesy automatycz-
ne pozwalają systemowi poznawczemu „obejść” te ograniczenia. Logan (1988) 
sprzeciwiał się tezie o występowaniu jakichkolwiek ograniczeń dotyczących 
pojemności, twierdząc, że wykonywanie niezautomatyzowanych czynności jest 
limitowane raczej przez brak adekwatnej wiedzy, niż ograniczenia związane z po-
jemnością czy też ilością angażowanych zasobów. Teoria Logana przewiduje, że 
w miarę nabywania wprawy można zaobserwować wzrost interferencji (wykorzy-
stywał klasyczne dla badania wysiłkowości zadanie podwójne). Jest to możliwe 
w przypadku, kiedy zadanie takie interferuje z procesem wydobywania informa-
cji z pamięci długotrwałej, a nie interferuje z wykorzystywaniem świadomych, 
niepodlegających automatyzacji, algorytmów. Możliwe jest oczywiście również 
zaobserwowanie efektu spadku interferencji wraz z nabywaniem wprawy. Efekt 
ten związany jest, zdaniem Logana (1988), z elastycznością procesów automatycz-
nych – wykonywanie czynności zautomatyzowanych pozwala na dostosowywanie 
wyuczonej procedury do sytuacji bodźcowej. Gdy zadanie dodatkowe interferuje 
ze stosowanym algorytmem wykonania, badany może wykorzystać przywołane 
z pamięci informacje, aby wykonać proces skuteczniej. Jeżeli natomiast zadanie 
dodatkowe interferuje z procesem wydobywania informacji z pamięci, proces 
będzie prawdopodobnie wykonywany bez wykorzystywania tego typu informacji, 
dzięki wykorzystaniu algorytmu.

Podsumowując, Logan twierdził, że obserwowane w licznych badaniach zmniej-
szenie wymagań wobec systemu poznawczego wraz z automatyzacją związane jest 
z wykorzystywaniem przywoływanych z pamięci procedur wykonania, które są 
zazwyczaj prostsze, a przez to mniej wysiłkowe, niż wykonywanie tego samego za-
dania za pomocą świadomych algorytmów. Zdaniem tego autora system poznawczy 
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nie wykorzystuje jednak wyuczonych procedur aż do chwili, kiedy ich zastosowanie 
powoduje szybsze i efektywniejsze wykonywanie zadań poznawczych.

Innym kryterium procesów automatycznym analizowanym przez Logana (1988) 
jest ich nieświadomy przebieg. Eksperymentalne potwierdzenie tego kryterium 
jest niezwykle trudne (por. rozdział 4.3, dotyczący pomiaru świadomości procesu 
uczenia mimowolnego). Klasyczne koncepcje opisujące procesy automatyczne 
odwołują się do obserwacji, iż procesy te wydają się doprowadzać do poprawnego 
rozwiązania bez uświadomienia tego, w jaki sposób rozwiązanie zostało osiągnięte. 
Logan twierdził zaś, że nieświadomość procesów automatycznych jest związana 
z automatycznym wykorzystywaniem procedur zapisanych w pamięci długotrwałej 
i przeciwstawiał taki mechanizm sytuacji, gdy prawidłowe rozwiązanie uzyskiwane 
jest dzięki wykorzystywaniu świadomych algorytmów.

Ostatnia cecha procesów automatycznych postulowana przez Logana jest zwią-
zana z kryterium nieświadomości. Jego zdaniem podmiot zazwyczaj nie tylko nie 
pamięta przebiegu procesu, ale również nie pamięta tego, co było przetwarzane 
z wykorzystaniem procesów automatycznych (podział na świadomość procesu i tre-
ści przetwarzanych informacji będzie kluczowy dla zaproponowanej poniżej cha-
rakterystyki procesu uczenia mimowolnego). Zgodnie z opisywaną teorią wynika 
to z automatycznego przywoływania wyuczonej procedury z pamięci długotrwałej. 
Wykonywanie zadania nowego związane jest z koniecznością modyfi kacji zapisów 
pamięciowych, podczas gdy wykonywanie zadania zautomatyzowanego wymaga 
jedynie automatycznej aktywacji procedury pozwalającej na poprawne wykonanie 
zadania, której przebieg nie jest introspekcyjnie dostępny podmiotowi.

Opisując teorie procesów automatycznych, warto również odwołać się do 
niezwykle popularnej w psychologii społecznej koncepcji Bargha (1994; 1999), 
proponującej zupełnie odmienne podejście do problemu charakterystyki procesów 
automatycznych. W przedstawionych powyżej poznawczych koncepcjach bada-
cze starali się analizować te procesy w odniesieniu do wykonywania czynności 
poznawczych. Bargh oparł swą teorię na wynikach badań z dziedziny psychologii 
społecznej. Autor ten opisuje i systematyzuje szeroką klasę procesów, które ogra-
niczając koszty wykonywania czynności, wydają się automatyczne. Taka propozy-
cja teoretyczna doprowadziła do powstania koncepcji, która jest krytykowana za 
swego rodzaju „panautomatyzm”. Analizując poglądy Bargha (1994; 1999), można 
zaobserwować, iż jego zdaniem większość procesów przetwarzania informacji jest 
w istocie automatyczna.

Bargh (1994) wymienia cztery kluczowe kryteria, w odniesieniu do których 
charakteryzowane są procesy automatyczne – „czterej jeźdźcy automatyzacji” (jak 
metaforycznie nazywa te cechy Bargh) to świadomość, intencjonalność, wysiłko-
wość i kontrolowalność. Zauważa jednak, że trudno odnaleźć proces automatyczny, 
który byłby jednocześnie całkowicie nieświadomy, nieintencjonalny, bezwysiłkowy 
i niekontrolowalny. Wobec takiego stanu rzeczy, Bargh proponuje, aby defi niować 
proces jako automatyczny, jeśli spełnia chociaż jedno z czterech kluczowych kryte-
riów. Ta propozycja teoretyczna dopuszczała więc istnienie na przykład procesów 
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automatycznych nieświadomych, ale kontrolowanych lub bezwysiłkowych, ale 
intencjonalnych. Zdaniem Bargha (1994; 1999) można wyróżnić trzy generalne 
rodzaje procesów automatycznych: automatyzmy przedświadome, postświadome 
i automatyzmy zależne od celu.

Uruchomienie przedświadomego procesu automatycznego wymaga jedynie spo-
strzeżenia bodźca wyzwalającego. Tego typu procesy zachodzą następnie całkowi-
cie automatycznie, nie są ukierunkowane na konkretny cel oraz są nieintencjonalne. 
Jako przykład Bargh (1994) wymienia procesy ewaluacyjne lub kategoryzacji. Ich 
przebieg jest nieświadomy, a podmiot może uświadomić sobie jedynie ich rezultat. 
Podobną klasę procesów wyodrębniają Hasher i Zacks (1979), pisząc o pierwotnych 
procesach automatycznych. Podobnie jak Bargh (1994), autorki te dopuszczały 
wrodzony charakter tego rodzaju procesów. Zarówno Hasher i Zacks, jak i Bargh 
nie opisywali mechanizmu powstawania tego typu procesów, jednak odwołując się 
do zaproponowanej przez Bargha nazwy, można odnieść wrażenie, że postulował 
on powstawanie tego typu procesów „przed świadomością”.

Taka analiza skłania oczywiście do postawienia pytania o to, w jakim sensie 
procesy tego typu są przedświadome? Możliwe wydają się tu co najmniej trzy 
interpretacje: (a) przedświadome procesy automatyczne mogą występować po 
prostu niezależnie od świadomości – to znaczy powstają bez jej udziału; (b) pro-
cesy automatyczne mogą być również przedświadome w sensie ontogenetycznym 
– w tym ujęciu mogłyby one powstawać w okresie prenatalnym lub w bardzo 
wczesnym dzieciństwie; oraz (c) przedświadome procesy automatyczne mogły 
pojawić się „przed” świadomością w sensie fi logenetycznym. Taką interpretację 
proponował Reber (1992a; 1992b), twierdząc że procesy tego typu są pierwotne 
ewolucyjnie i zostały wykształcone w toku ewolucji niejako przed pojawieniem 
się świadomości.

Kolejną klasą procesów automatycznych wyodrębnioną przez Bargha (1994; 
1999) są postświadome procesy automatyczne. Zdaniem autora koncepcji, różnią 
się one od procesów przedświadomych tym, że przynajmniej częściowo wymagają 
uświadomienia oraz angażują w swój przebieg uwagę podmiotu. Zdaniem Bargha 
(1994) pełnią podobną funkcję jak procesy przedświadome, jednak powstają na 
skutek wystąpienia procesu świadomego. Najlepszym przykładem wpływu tego 
typu procesów wydają się efekty modyfi kacji oceny za pomocą efektu poprzedzania 
(Kolańczyk, 2003; Ohme, Błaszczak i Pochwatko, 1999). Żadna z dotychczas wy-
mienionych teorii nie wyodrębniła takiej klasy procesów automatycznych. Wydaje 
się, że stanowią one klasę pośrednią między procesami pierwotnie automatyczny-
mi i procesami zautomatyzowanymi. Istotna w tym względzie wydaje się relacja 
czasowa formowania się analizowanego procesu i świadomości. Postświadome 
procesy automatyczne powstają na bazie procesów świadomych.

Ostatnia klasa procesów automatycznych postulowana przez Bargha (1994) jest 
związana z procesem nabywania wprawy. Ten typ procesów automatycznych opisa-
no dokładnie przy okazji koncepcji Shiffrina i Schneidera (1977). Bargh twierdzi, 
że mogą one występować tylko i wyłącznie zgodnie z intencją podmiotu.



2. Procesy automatyczne � 33

Koncepcja automatyzmów Bargha (1994; 1999) powstała niejako na fali za-
interesowań nieświadomymi procesami przetwarzania informacji. Postuluje ona 
wszechobecność procesów, które wpływają na nasze zachowanie w sposób nie-
zapośredniczony przez mechanizmy kontroli, uwagi czy też świadomość. Nie 
zapominając o zastrzeżeniach dotyczących niezwykłej pojemności (Łukaszewski, 
2003), a przez to niefalsyfi kowalności tej teorii, należy dostrzec kilka niezwykle 
istotnych tropów, które wydają się nowe dla psychologów poznawczych zajmu-
jących się procesami automatycznymi. Szczególnie ciekawe wydają się pytania 
o kryteria procesów automatycznych, oraz pytanie o mechanizm ich powstawania, 
wtedy gdy nie są one nabywane w wyniku treningu.

Charakterystykę dwóch klas procesów automatycznych można również odna-
leźć w koncepcji Cleeremansa i Jimeneza (2002; Cleeremans, 2006) opisywanej 
także w ramach modelu Komputacyjnych Korelatów Świadomości (Computational 
Corelates of Consciousness, CCC – por. Cleeremans, 2005). Ta propozycja teore-
tyczna przyjmuje założenia komputacyjnej teorii umysłu (Rumelhart i McClelland, 
1986), a weryfi kacja jej założeń dokonywana jest w ramach badań wykorzystują-
cych modelowanie procesu uczenia mimowolnego w sieciach koneksjonistycznych 
(por. Dienes, 1992; Timmermans i Cleeremans, 2000; Timmermans i Cleeremans, 
2001; Tunney i Shanks, 2002; Wierzchoń i Barbasz, 2008). Ponieważ tematem tej 
części pracy są procesy automatyczne, a nie zjawisko świadomości, dlatego skon-
centruję się poniżej na opisie tych założeń koncepcji Cleeremansa i Jimeneza, które 
bezpośrednio odnoszą się do różnicy między procesami automatycznymi i kontro-
lowanymi. Dokładny opis tej propozycji teoretycznej można odnaleźć w innych 
pracach (por. Cleeremans i Jimenez, 2002; Cleeremans, 2005; Cleeremans, 2006), 
a także w dalszej części tej książki (por. opis modelu własnego).

Podstawowym założeniem koncepcji Cleeremansa i Jimeneza (2002) jest ścisły 
związek procesu uczenia ze świadomością wynikający z faktu, iż (jak zauważają 
autorzy) jednym z głównych celów skutecznej adaptacji jest zniesienie konieczno-
ści świadomej kontroli zachowania. Opisując efekty procesu uczenia się związane 
ze zmianą formy reprezentacji wiedzy, autorzy proponują porównanie stopnia 
świadomości i kontrolowalności reprezentacji wiedzy ukrytej, jawnej oraz auto-
matycznej (por. ryc. 1). Zmiany formy reprezentacji wiedzy mają charakter ciągły 
i opisywane są na wymiarach jej siły, wyrazistości i stabilności (zgodnie z zało-
żeniem podstawowym, celem procesu uczenia jest wytworzenie silnej, stabilnej 
i dystynktywnej reprezentacji, która nie wymaga nadzoru procesów kontrolnych 
i świadomości – por. ryc. 1), przy czym dostępność świadomości jest skorelowana 
z jakością reprezentacji.

Siła reprezentacji jest w opisywanym modelu rozumiana jako liczba jednostek 
zaangażowanych w przetwarzanie informacji oraz siła ich aktywacji. Stabilność 
dotyczy czasu samoistnego podtrzymywania aktywacji reprezentacji przez system 
poznawczy, a dystynktywność dotyczy rozróżnialności wzoru aktywacji charak-
terystycznej dla konkretnej reprezentacji od innych wzorów aktywacji, o których 
informacje przechowywane są przez system poznawczy (Cleeremans, 2006). Jak 
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można zaobserwować na rycinie 1, reprezentacja nabywana w wyniku procesów 
ukrytych (na przykład w paradygmacie poprzedzania) jest zgodnie z opisywanym 
modelem słaba, niewyrazista i niestabilna. Wraz ze zmianą jakości reprezentacji 
(wywołanej przez proces uczenia, wspierany na przykład wielokrotnym powta-
rzaniem stymulacji lub wydłużeniem czasu prezentacji bodźców) wiedza ta może 
stać się jawna.

Charakteryzując proces formowania się reprezentacji wiedzy, autorzy odwo-
łują się do wymiarów opisywanych również w innych, przywołanych wcześniej 
koncepcjach procesów automatycznych: świadomości (wyróżniają świadomość 
fenomenologiczną oraz świadomości dostępu, które zostaną zdefi niowane w ko-
lejnym rozdziale) oraz możliwości kontroli. Łącząc charakterystykę wyróżnionych 
w analizowanym modelu typów reprezentacji z opisem tych dwóch wymiarów 
można zauważyć, że porównanie cech wiedzy jawnej i automatycznej pokrywa 
się z podstawowymi założeniami modelu Shiffrina i Schneidera (1977) – wiedza 

Ryc. 1. Grafi czna prezentacja relacji między jakością reprezentacji (oś X) i jej dostępnością dla kontroli po-
znawczej, świadomości dostępu i świadomości fenomenologicznej (za: Cleeremans, A. i Jiménez, 
L. [2002]. Implicit learning and consciousness: A graded, dynamic perspective. [W:] R.M. French 
& A. Cleeremans [red.], Implicit Learning and Consciousness [1–40], Hove, UK: Psychology Press, 
s. 20 [Fig. 1.1], przedruk za zgodą Psychology Press).
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będąca efektem procesów automatycznych powstaje bowiem w wyniku treningu 
(formowanie się reprezentacji), jest niekontrolowalna i w nieznacznym stopniu 
dostępna świadomości. Przyjmując taką interpretację, można również założyć, że 
wiedza ukryta odpowiada efektom działania procesów opisywanych przez Hasher 
i Zacks (1979) jako pierwotnie automatyczne (wrodzone). Należy przy tym zauwa-
żyć, że analizowany model dotyczy reprezentacji uformowanej w trakcie proce-
su uczenia, a nie samych procesów automatycznych i kontrolowanych. Ciekawe 
w tym modelu wydaje się również rozróżnienie dwóch typów świadomości, tzn. 
świadomości dostępu i świadomości fenomenologicznej. Rozróżnienie to zostanie 
omówione w dalszej części tego tekstu przy okazji opisu modelu własnego, będą-
cego próbą poznawczej charakterystyki procesów automatycznych kompilującą 
dotychczas opisane koncepcje.

2.2. Charakterystyka procesów automatycznych

Wydaje się, że wymienione powyżej koncepcje procesów automatycznych nie 
pozwalają na sformułowanie szczegółowej i spójnej ich charakterystyki. Z tego 
względu zostanie ona przedstawiona w ramach autorskiego modelu uszczegóło-
wiającego charakterystykę procesów automatycznych, umożliwiających systemowi 
poznawczemu „obejście” jego formalnych ograniczeń i wykonywanie złożonych 
sekwencji zachowań bez ponoszenia z tego tytułu znaczących kosztów poznaw-
czych. Zgodnie z postulatami opisanych powyżej koncepcji (Hasher i Zacks, 
1979; Bargh, 1994) w proponowanym modelu wyodrębnione zostaną procesy 
pierwotnie automatyczne oraz procesy zautomatyzowane. Te dwie klasy procesów 
zostaną porównane do procesów kontrolowanych (Hasher i Zacks; Bargh, 1994; 
Shiffrin i Schneider, 1977). Proponowany model jest inspirowany przywołaną 
powyżej koncepcją Cleeremansa i Jimeneza (2002), jednak w przeciwieństwie do 
tego modelu analizie poddana zostanie nie forma reprezentacji będącej wynikiem 
przebiegu określonego procesu, ale sam proces przetwarzania informacji. Celem 
proponowanego modelu będzie zatem charakterystyka procesów automatycznych, 
kontrolowanych i zautomatyzowanych.

2.2.1. Cechy poznawcze procesów automatycznych

Jak już zauważono we wstępie do niniejszego rozdziału, pojecie procesów 
automatycznych wydaje się niejednorodne. Omówione powyżej koncepcje wska-
zują na istnienie co najmniej dwóch odrębnych klas procesów automatycznych: 
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procesów pierwotnie automatycznych oraz procesów zautomatyzowanych. Te dwie 
klasy czynności nie opisują jednak wszystkich możliwych procesów, które określa 
się w literaturze jako automatyczne (zob.: Łukaszewski, 2003). Aby jednak unik-
nąć rozważań nad procesami automatycznymi wynikającymi z własności systemu 
poznawczego (na przykład czynności odruchowe, procesy kodowania informacji 
w pamięci długotrwałej) w opisywanym modelu uwzględnione zostały jedynie bar-
dziej złożone procesy poznawcze (Jonides, Neveh-Benjamin i Palmer, 1985).

Ponieważ proponowany model teoretyczny został opracowany w ramach analizy 
procesu uczenia mimowolnego, w opisie różnic między procesami automatycznymi 
i zautomatyzowanymi odwołano się również do koncepcji Rebera (1992a; 1992b; 
1992c). Autor ten, charakteryzując nieświadome przetwarzanie informacji, zapro-
ponował ewolucyjną koncepcję wyjaśniającą wyniki eksperymentów nad uczeniem 
mimowolnym i pamięcią ukrytą (implicit memory). Podstawowym założeniem tej 
koncepcji jest teza głosząca, że świadomość należy traktować jako stosunkowo póź-
ne osiągnięcie ewolucji (krytykę tego założenia przedstawił Baars, 1992), natomiast 
podstawowe procesy nabywania i kodowana informacji przez system poznawczy są 
ewolucyjnie wcześniejsze, bardziej pierwotne. Reber (1992a, 1992b) postulował, 
że nieświadome procesy przetwarzania informacji: (1) są w większym stopniu niż 
procesy jawne „odporne” na zakłócenia (robust – takie założenie potwierdzają 
jego zdaniem badania kliniczne, w których obserwuje się efektywne przetwarzanie 
informacji bez świadomej wiedzy, por. na przykład Knowlton, Ramus i Squire, 
1992; Knowlton i Squire, 1994; Reber, Allen i Reber, 1999; Macphail, 2002; kry-
tykę takiego założenia przedstawili Parker, 1992 oraz Higham i Vokey, 1994); (2) 
są niezależne od procesów starzenia (Howard i Howard, 2001); (3) charakteryzują 
się mniejszą wariancją w populacji (badania wykazujące brak związku ze zróżni-
cowaniem indywidualnym – Reber, Walkenfeld i Hernstadt, 1991; Reber, Allen 
i Reber, 1999; krytykę takiego założenia przedstawili Szymura, Słabosz, Balas 
i Żyła, 2007); oraz (4) powszechnością. Wszystkie powyższe czynniki powinny 
różnicować przetwarzanie świadome od nieświadomego (Reber, 1992a).

Koncepcja Rebera (1992a; 1992b) pozwala zatem na postulowanie odmiennej 
charakterystyki procesów odpowiedzialnych za występowanie efektów uczenia 
jawnego i ukrytego. Na podstawie tej koncepcji można przewidywać, iż nieświado-
me procesy poznawcze to procesy automatyczne (świadczyć może o tym mniejsza 
wariancja w populacji, związana prawdopodobnie z nieznacznym zaangażowaniem 
systemu poznawczego w przetwarzanie tego typu informacji, oraz fakt, iż takie 
procesy są nieświadome). Odwołując się do opisywanej powyżej dywersyfi kacji 
procesów automatycznych (Hasher i Zacks, 1979; Bargh, 1994), można twierdzić, 
iż zdaniem Rebera procesy tego typu są procesami pierwotnie automatycznymi, 
gdyż pojawiły się w toku ewolucji wcześniej niż świadomość, charakteryzują się 
odpornością, która wyjaśniana jest wykorzystywaniem starszych ewolucyjnie struk-
tur mózgowych w trakcie przetwarzania informacji (móżdżek, jądra podstawy).

W proponowanym przez autora niniejszej pracy modelu, analogicznie do mo-
delu typów reprezentacji wiedzy Cleeremansa i Jimeneza (2002), postuluje się 
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zróżnicowanie procesów pierwotnie automatycznych, procesów kontrolowanych 
oraz procesów zautomatyzowanych pod względem poziomu dostępu procesu świa-
domości fenomenologicznej, świadomości dostępu, możliwości jego kontroli oraz 
dodatkowo stopnia zaangażowania zasobów systemu poznawczego. 
Kryteria te będą traktowane w dalszej części analiz jako kluczowe dla wyod-
rębnienia odrębnych klas procesów. W rozdziale omówione zostanie znaczenie 
innych kryteriów wyodrębnianych w ramach wcześniejszych koncepcji procesów 
automatycznych. Charakterystykę poszczególnych procesów przetwarzania infor-
macji musi jednak poprzedzać defi nicja kryteriów, na podstawie których będzie 
ona dokonywana.

Jako pierwszym, i zarazem najtrudniej defi niowalnym kryterium opisu pro-
cesów automatycznych, kontrolowanych i zautomatyzowanych, należy zająć się 
stopniem świadomości procesów. Opis analizowanych procesów przetwarzania 
informacji w odniesieniu do dwóch odrębnych rodzajów świadomości inspirowany 
jest koncepcją Cleeremansa i Jimeneza (2002), ale samo to rozróżnienie zostało 
zaproponowane przez Blocka (1995; 2005; 2007). Idea opisu różnych aspektów 
świadomości, czy różnych jej rodzajów, jest zresztą dość rozpowszechniona wśród 
fi lozofów zajmujących się tą tematyką (por. na przykład podział na świadomość1 
oraz świadomość2 Dennetta, 1986; rozróżnienie dwóch form świadomości w za-
leżności od jakościowych charakterystyk jej treści u Baarsa i Franklina, 2003; czy 
wreszcie koncepcja sześciu typów świadomości Natsoulasa, 1999).

Świadomość fenomenologiczną można zatem zdefi niować jako indywidualne, 
subiektywne doznawanie własnych stanów psychicznych. Opisuje się ją często 
odwołując się do pojęcia qualiów (subiektywnych jakościowych cech postrzeżenia 
związanych z indywidualnym doświadczeniem zmysłowym), dzięki którym subiek-
tywnie doświadczamy rzeczywistości. Abstrahując od niezwykle kontrowersyjnego 
problemu defi nicji tego pojęcia należy zauważyć, że stany świadomości fenome-
nologicznej są praktycznie niepoznawalne dla zewnętrznego obserwatora (choć 
ostatnio pojawiła się propozycja badawczego pomiaru tego rodzaju świadomości 
w przypadku doznań sensomotorycznych – por. O’Regan, Myin i Noe, 2005). Można 
przyjąć, że świadomość fenomenologiczna jest indywidualnym, unikatowym dla 
każdej jednostki doznaniem, odpowiedzialnym za subiektywne postrzeganie świata 
i własnych stanów psychicznych. Analizując dostępność określonego procesu dla 
świadomości fenomenologicznej, odpowiedzieć więc należy na pytanie o możliwość 
indywidualnego doświadczania, analizowania i modyfi kowania doznania lub stanów 
psychicznych związanych z takim przetwarzaniem informacji.

Świadomość dostępu jest znacznie łatwiej operacjonalizowalna (Block, 1995; 
2005; 2007) – związana jest bowiem ściśle z dostępem jednostki do reprezentacji. 
O świadomości tego typu można zatem wnioskować, kiedy treść procesów psy-
chicznych (powiązana z reprezentacją stymulacji zewnętrznej bądź informacją 
przechowywaną w pamięci) jest dostępna podmiotowi i może być wykorzystywana 
do kontroli zachowania. Klasycznym sposobem dotarcia do treści uświadomionych 
w tym znaczeniu są raporty werbalne, jednak świadomość tego typu mierzona może 
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być za pomocą każdej miary, która wskazuje na dostęp jednostki do treści informacji 
przechowywanych w pamięci i możliwość wykorzystywania tych informacji do 
kontrolowania przebiegu procesów rozumowania czy też zachowania jednostki. 
Przegląd metod badania świadomości w tym ujęciu można odnaleźć w dalszej 
części książki (por. rozdział 4.3).

Niezwykle istotnym założeniem, dotyczącym obydwu kryteriów świadomości, 
jest ich stopniowalność (Cleeremans i Jimenez, 2002). Świadomość w tym ujęciu 
nie jest więc procesem zero-jedynkowym – możemy mówić o różnym stopniu 
świadomości procesu, a także o niepełnym dostępie do treści świadomości. Obydwa 
rodzaje świadomości są od siebie względnie niezależne. Można więc (Block, 1995; 
Balas, 2003) przyjąć możliwość występowania świadomości fenomenologicznej 
przy braku świadomości dostępu, jak również możliwa jest sytuacja odwrotna (choć 
ta ostatnia możliwość została ostatnio podana przez autora w wątpliwość – Block, 
2006). Podsumowując, świadomość fenomenologiczna jest subiektywnie doświad-
czanym doznaniem stymulacji, reprezentacji czy też przebiegu procesu, które nie 
musi być związane ze świadomością dostępu (w tym możliwością werbalizacji).

Kolejną cechą różnicującą procesy automatyczne, kontrolowane i zautoma-
tyzowane analizowaną w proponowanym modelu jest możliwość kontrolowa-
nia procesu. Mechanizm kontroli poznawczej jest tu rozumiany jako świadoma 
kontrola podmiotu nad rozpoczęciem i/lub przebiegiem procesu poznawczego 
(por. intencjonalność i kontrolowalność w modelu Bargha, 1994). Podobnie jak 
w przypadku dostępności dla świadomości, autor modelu zakłada, że kontrola tego 
typu jest stopniowalna, to znaczy możliwa jest ograniczona lub niepełna kontrola 
nad przebiegiem określonego procesu. Kontrola w tym znaczeniu jest związana 
z możliwością uruchomienia, a następnie modyfi kowania przebiegu analizowanego 
procesu poznawczego. Założono, że podmiot kontrolujący przebieg procesu jest 
go w stanie przynajmniej w ograniczonym zakresie modyfi kować.

Ostatnim, nieuwzględnianym w modelu Cleeremansa i Jimeneza (2002), wy-
miarem porównania analizowanych procesów jest stopień zaangażowania zasobów 
poznawczych (wysiłkowość w modelu Bargha, 1994). Wymiar ten zostanie opisany 
w odwołaniu do koncepcji pamięci roboczej Baddeleya (2001). Ten formalny aspekt 
analizy procesu przetwarzania informacji postulowały (nie zawsze wprost) właś-
ciwie wszystkie dotychczas opisane koncepcje procesów automatycznych (por. na 
przykład Shiffrin i Schneider, 1977; Bargh, 1994). Zgodnie z modelem Baddeleya 
(2001) zaangażowanie zasobów systemu poznawczego w proces przetwarzania 
informacji jest związane z nadzorowaniem przez centralny system wykonawczy 
przebiegu określonego procesu poznawczego. W takim ujęciu przetwarzanie kon-
trolowane jest związane z koniecznością zaangażowania pewnej ilości zasobów 
systemu poznawczego. W zgodzie z założeniami koncepcji Baddeleya (2001) 
przyjęto, że zaangażowanie zasobów w proces przetwarzania informacji jest stop-
niowalne, to znaczy różne procesy poznawcze mogą w mniejszym lub większym 
stopniu angażować zasoby systemu poznawczego. Wydaje się nieprawdopodobne, 
aby jakiś proces mógł zachodzić absolutnie bez zaangażowania jakichkolwiek 
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zasobów systemu poznawczego (Kahneman, 1973), tak wiec przewidywana bez-
wysiłkowość procesów automatycznych będzie opisywana jako nieznaczne za-
angażowanie zasobów systemu (por. Nęcka, 2002).

Zdefi niowanie podstawowych pojęć, za pomocą których będą charakteryzo-
wane procesy pierwotnie automatyczne, procesy kontrolowane i procesy zauto-
matyzowane pozwala przystąpić do ich opisu w odniesieniu do zaproponowanych 
wymiarów. Pierwsza grupa procesów opisywanych w ramach modelu to procesy 
pierwotnie automatyczne. Są one szczególnym przypadkiem procesów automa-
tycznych, ponieważ wydają się w największym stopniu spełniać wymieniane, na 
przykład przez Bargha (1994), kryteria automatyczności. Wyniki badań opisanych 
w kolejnych rozdziałach książki (por. na przykład Reber, 1989) wskazują, że są one 
w największym stopniu niedostępne świadomości (zarówno fenomenologicznej, 
jak i dostępu), niekontrolowalne oraz wymagają zaangażowania nieznacznej puli 
zasobów poznawczych. W proponowanym modelu procesy pierwotnie automa-
tyczne opisane zostały jako niekontrolowane, wymagające nieznacznego zaanga-
żowania zasobów poznawczych oraz niedostępne świadomości fenomenologicznej. 
Defi nicja procesu pierwotnie automatycznego nie miałaby więc w opisywanym 
modelu charakteru alternatywy (Bargh twierdził, że proces może zostać uznany 
za automatyczny, jeżeli spełnia chociaż jedno z kryteriów automatyczności), lecz 
koniunkcji. Wyniki niektórych badań sugerują (Higham, Vokey i Pritchard, 2000; 
Destrebecqz i Cleeremans, 2001; Balas, 2003; Popławska i Wierzchoń, 2008), że 
procesy ukryte, takie jak uczenie mimowolne czy pamięć ukryta, mogą być w pew-
nym stopniu dostępne świadomości dostępu. Dostęp ten jest jednak zazwyczaj na 
tyle nieznaczny, że nie można go zmierzyć z wykorzystaniem miary werbalizacji, 
lecz konieczne jest zastosowanie pośrednich miar dostępu do wiedzy, takich jak 
pomiar pewności decyzji (por. Dienes i Perner, 2002; Persaud, McLeod i Conwey, 
2007; Wierzchoń, 2009). Również subiektywne poczucie dostępu do reprezentacji 
nabytej wiedzy związane z możliwością zastosowania jej w przyszłości jest w przy-
padku tej klasy procesów automatycznych nieznaczne (por. ryc. 2).

Jako przykład tak rozumianych procesów pierwotnie automatycznych można wy-
mienić procesy poznawcze, których wykonywanie nie jest wynikiem intencjonalnego 
treningu, a mimo to wykonywane są one poprawnie bez ponoszenia przez podmiot 
kosztów związanych ze świadomym, kontrolowanym przetwarzaniem informacji. 
Taka charakterystyka wydaje się zgodna z opisem procesu uczenia mimowolnego 
(Reber, 1992a; 1992b, badania potwierdzające taki charakter procesu uczenia mi-
mowolnego zostaną opisane w rozdziale 4 tej pracy). Opisywana koncepcja zakłada, 
że tego typu procesy są bardziej pierwotne niż procesy kontrolowane. Odwołując 
się do teorii Hasher i Zacks (1979) i Bargha (1994) oraz koncepcji ewolucyjnej 
Rebera (1992a; 1992b) przyjęto, że procesy pierwotnie automatyczne mogły zostać 
wytworzone w drodze ewolucji przed procesami kontrolowanymi i są, przynajmniej 
w pewnym stopniu, niezależne od świadomości. Jednak założenie o całkowitej nieza-
leżności tych procesów od świadomości wydaje się w świetle krytyki Baarsa (1992) 
kontrowersyjne (por. również Popławska i Wierzchoń, 2008).
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Procesy kontrolowane to procesy podlegające świadomej kontroli, wymagające 
zasobów systemu poznawczego oraz świadome zarówno w sensie świadomości 
fenomenologicznej, jak i świadomości dostępu. Taka charakterystyka jest zgodna 
z wynikami licznych badań eksperymentalnych (między innymi Ninio i Kahneman, 
1974; Nęcka, 2000b) oraz z opisanymi wcześniej teoriami procesów automatycz-
nych i kontrolowanych (Atkinson i Shiffrin, 1968; Posner i Snyder, 1975; Shiffrin 
i Schneider, 1977). Prezentowany model postuluje, że procesy kontrolowane zostały 
wykształcone na bazie wcześniejszych procesów pierwotnie automatycznych. 
Procesy takie są kontrolowane przez podmiot, który ma dostęp do przetwarzanych 
treści oraz subiektywne doznanie możliwości kontrolowania czynności. Pełna 
kontrola i monitorowanie przebiegu procesu związana jest oczywiście ze zwiększo-
nym zapotrzebowaniem na zasoby systemu poznawczego – procesy kontrolowane 
wymagają często zaangażowania wszystkich zasobów systemu poznawczego. 
Przykładem takich procesów może być aktywne opracowywanie materiału lub 
intencjonalne odpamiętywanie.

Ostatnia klasa procesów opisywana w ramach modelu to procesy zautomatyzo-
wane. W niewielkim stopniu podlegają one kontroli i wymagają niewielkiej ilości 
zasobów systemu poznawczego, ale są w pełni dostępne świadomości. Podmiot 

Ryc. 2. Charakterystyka procesów pierwotnie automatycznych, procesów jawnych oraz procesów zau-
tomatyzowanych proponowana w ramach modelu własnego.
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może mieć intencję uruchomienia i/lub zakończenia procesu zautomatyzowanego 
oraz świadomość zachodzenia tego procesu. Nie kontroluje procesu w trakcie jego 
trwania, ponieważ on tego nie wymaga (taka charakterystyka jest zgodna z zało-
żeniami modelu Cleeremansa i Jimeneza, 2002 – por. opis powyżej). Jeżeli jednak 
proces zautomatyzowany nie prowadzi do satysfakcjonujących rezultatów, świadomy 
jego przebiegu (zarówno w sensie dostępu, jak i fenomenologicznie) podmiot może 
rozpocząć jego kontrolowanie, przynajmniej na pewien czas, nadając mu charakter 
procesu jawnego (Tzelgov i Henik, 1995). Takie ujęcie procesów automatycznych 
jest zbliżone do postulowanego przez Logana (1988), a przykładem ich występowania 
może być najpopularniejsze w badaniach nad procesami automatycznymi zadanie 
Stroopa (1935). Wyniki badań przeprowadzonych w tym klasycznym paradygmacie 
sugerują, że procesy w nim obserwowane mogą być częściowo kontrolowane (Bes-
ner, Stolz i Boutilier, 1997; Besner i Stolz, 1999; Catena, Fuentes i Tudela, 2002, 
Tzeglov i Henik, 1995) oraz inicjowane przy udziale świadomości (Besner, 2001). 
Badania te wskazują, że zadanie Stroopa nie mierzy procesu w pełni automatyczne-
go (pierwotnie automatycznego). W swoich klasycznych badaniach Stroop (1935) 
wykazał, że w drodze treningu efekt interferencji obserwowany w tym zadaniu mo-
że ulec odwróceniu. Wydaje się więc, że zadanie Stroopa (1935) można opisywać 
jako przykład procedury, za pomocą której możliwe jest określanie charakterystyki 
procesów wtórnie zautomatyzowanych, a te, zgodnie z zaproponowanym modelem 
mogłyby być w pewnym stopniu kontrolowalne, wymagały zaangażowania większej 
puli zasobów poznawczych niż procesy pierwotnie automatyczne oraz były w pew-
nym stopniu uświadomione. Opisywany model zakłada za klasycznymi modelami 
procesów automatycznych (por. na przykład Shiffrin i Schneider, 1977) oraz modelem 
Cleeremansa i Jimeneza (2002), że procesy zautomatyzowane nabywane są w drodze 
proceduralizacji uprzednio nabytej wiedzy deklaratywnej.

Poza wymienionymi, i opisanymi w powyższym modelu czterema kryteriami 
odróżniającymi procesy automatyczne od kontrolowanych można odnaleźć w lite-
raturze co najmniej kilka innych cech, których występowanie często było wiązane 
z przebiegiem procesu automatycznego. Poniżej przedstawiony zostanie opis tych 
kryteriów wraz z analizą możliwości ich redukcji do kryteriów zaproponowanych 
w modelu własnym.

Nieintencjonalność (autonomia). Cecha ta była postulowana przez Neuman 
(1984 za: Styles, 1997) i Logan (1988). W proponowanym modelu własnym została 
ona połączona z kontrolą poznawczą. Wydaje się, iż procesy pierwotnie automa-
tyczne są całkowicie nieintencjonalne, co odróżnia je od procesów kontrolowanych, 
które nie mogą być rozpoczynane bez intencji oraz procesów zautomatyzowanych, 
które mogą być intencjonalne (procesy zautomatyzowane często mają charakter 
balistyczny, to znaczy wymagają intencji rozpoczęcia procesu, natomiast ich prze-
bieg nie musi już być przez jednostkę kontrolowany).

Relatywna prostota. Neuman (1984 za: Styles, 1997) oraz Shiffrin i Schneider 
(1977) postulowali, iż procesy automatyczne charakteryzuje relatywna prostota. 
W proponowanym modelu trudno przyjmować taką cechę defi nicyjną jako wy-



42 � CZĘŚĆ TEORETYCZNA

różnik procesów pierwotnie automatycznych czy też zautomatyzowanych. Co 
prawda w przypadku procesów zautomatyzowanych mamy zazwyczaj do czynienia 
z procedurami relatywnie prostymi dla podmiotu, ale badania sugerują (Besner, 
2001), iż możliwa jest również automatyzacja procedur bardziej skomplikowanych. 
Również w przypadku procesów pierwotnie automatycznych trudno przyjąć taką 
cechę defi nicyjną. Badania dowodzą, że procesy pierwotnie automatyczne cecho-
wać może nie tylko duża trudność, ale przetwarzany w ten sposób materiał może 
mieć nawet charakter abstrakcyjny (Reber, 1989).

Szybkość. Neuman (1984 za: Styles, 1997) twierdził, iż procesy automatyczne 
przebiegają szybciej niż procesy kontrolowane. W proponowanym modelu przyjęto, 
że cecha ta jest redukowalna do kontroli poznawczej i wysiłkowości analizowanych 
procesów. Wydaje się oczywiste, iż procesy, które nie muszą być kontrolowane 
i nie wymagają angażowania zasobów systemu poznawczego, przebiegają szybciej 
niż procesy tego wymagające. Z tego punktu widzenia cecha ta wydaje się jednak 
wtórna wobec stopnia kontroli procesu. Na podstawie prezentowanego wyżej 
modelu można sformułować predykcje dotyczące szybkości procesu – można 
przewidywać, że procesy pierwotnie automatyczne i procesy zautomatyzowane 
przebiegają szybciej niż procesy kontrolowane. Innym podłożem szybkości prze-
biegu procesów automatycznych może być nieznaczne zaangażowanie zasobów 
poznawczych, a także wynikające z niego niewielkie koszty „percepcyjne” oraz 
koszty „wykonawcze” związane z ograniczeniami możliwości przetwarzania in-
formacji przez centralny system wykonawczy. Tego rodzaju ograniczenia związane 
z czasem retencji i czasem odświeżania informacji w pamięci roboczej opisane 
zostały w rozdziale 1 niniejszej pracy. 

Niemodyfi kowalność. Inną cechą procesów automatycznych postulowaną 
przez Neumana (1984, za: Styles, 1997) jest ich niemodyfi kowalność. Również 
ta cecha wydaje się wtórna wobec opisywanej przez model kontroli poznawczej. 
Procesy podlegające kontroli zgodnie z defi nicją mogą być modyfi kowane. Jedno-
cześnie trudno przewidywać możliwość wpływania na przebieg procesów niepod-
legających kontroli. W takiej sytuacji można przewidywać, że procesy pierwotnie 
automatyczne będzie charakteryzować niemodyfi kowalność, a procesy zautoma-
tyzowane będą przynajmniej w pewnym stopniu modyfi kowalne. Takie przewi-
dywania potwierdzają badania eksperymentalne, w których wykazano możliwość 
modyfi kacji procesów zautomatyzowanych, w sytuacji, kiedy nie doprowadzają 
one do pożądanego rezultatu (Shiffrin, 1997).

Ograniczenia w pamiętaniu tego, co aktualnie przetwarzane. Logan (1988) 
twierdził, iż podmiot zazwyczaj nie deklaruje pamięci przebiegu procesu automa-
tycznego oraz jego treści. Cecha ta wydaje się związana z poziomem uświadomienia 
przebiegu procesu (Shiffrin, 1997). W przypadku procesów zautomatyzowanych 
można twierdzić, że ograniczenia w pamiętaniu tego, co aktualnie przetwarzane, 
związane są z niższym (w porównaniu do procesów kontrolowanych) poziomem 
świadomości fenomenologicznej (podmiot nie ma subiektywnego przeświadczenia, 
iż jest świadomy przebiegu procesu). Badania nad stopniem dostępności procesów 
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zautomatyzowanych (wykorzystujące procedurę rozszczepiania procesów – zob. 
rozdział 4.3) sugerują jednak, iż procesy tego typu są w pewnym stopniu dostępne 
świadomości dostępu (Jacoby, Lindsay i Hessels, 2003). Procesy pierwotnie au-
tomatyczne są natomiast prawdopodobnie całkowicie niedostępne świadomości 
fenomenologicznej, podmiot nie ma subiektywnego doznania ich przebiegu. Jak 
zaznaczono powyżej, procesy pierwotnie automatyczne wydają się również w nie-
znacznym stopniu dostępne świadomości dostępu (Higham i in., 2000; Destrebecqz 
i Cleeremans, 2001).

2.2.2. Neurobiologiczne podstawy procesów automatycznych

Neurobiologiczne mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie procesów zau-
tomatyzowanych nie zostały dotychczas do końca poznane. Ciekawą propozycję 
opisującą neurobiologiczne podstawy automatyzacji przedstawili Hikosaka i współ-
pracownicy (1999). Według nich, analizując proces nabywania wprawy (wiedzy 
proceduralnej) w zadaniach uczenia się sekwencji, można wyróżnić dwa odrębne 
stadia, w których zaangażowane są różne obszary mózgu. Wczesny etap procesu 
nabywania wprawy jest, ich zdaniem, związany z wiedzą deklaratywną i jest na 
bieżąco kontrolowany. Na tym etapie zaangażowana jest przede wszystkim kora 
przedczołowa (kora przedruchowa i grzbietowo-boczna kora przedczołowa), a tak-
że przednia część prążkowia. Obszary te są związane przede wszystkim z motoryką, 
ale również (grzbietowo-boczna kora przedczołowa) z funkcjonowaniem pamięci 
roboczej. Można więc zakładać, że ten etap przetwarzania jest związany z procesa-
mi, które określa się jako kontrolowane. Drugi, późniejszy etap nabywania wprawy 
wyróżniony przez Hikosakę i współpracowników dotyczy proceduralizacji wiedzy 
deklaratywnej. Etap ten związany jest z przetwarzaniem automatycznym i polega na 
wykorzystywaniu wprawy nabytej w trakcie procesu automatyzacji. Z tym etapem 
nabywania wprawy badacze łączą zaangażowanie dodatkowej okolicy ruchowej, 
przedklinka, ciemieniowej kory wzrokowej, a także skorupy oraz jąder zębatych 
móżdżku. Analiza funkcji wyróżnionych struktur skłania do twierdzenia, że procesy 
zautomatyzowane aktywowane są prawdopodobnie już na poziomie recepcji bodźca 
(przedklinek, ciemieniowa kora wzrokowa). Za aktywację procesu przetwarzania 
informacji może odpowiadać automatyczna aktywacja uwagowa – ciemieniowa 
kora wzrokowa jest odpowiedzialna między innymi za funkcjonowanie systemu 
aktywacyjnego uwagi (Posner i McLeod, 1982).

Podsumowując poglądy Hikosaki i współpracowników (1999), należy zauwa-
żyć, że dostrzegają oni jakościową zmianę procesów odpowiedzialnych za wyko-
nywanie zadań na wczesnym i późnym etapie automatyzacji. Należy jednak dodać, 
że struktury zaangażowane we wczesny etap automatyzacji pozostają również 
aktywne w jej późniejszym etapie. Tak więc procesy automatyczne w tym ujęciu, 
dzięki zaangażowaniu dodatkowych struktur, charakteryzują się szybszym i efek-
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tywniejszym przebiegiem, ale nie mamy tu do czynienia z dwoma niezależnymi, 
odrębnymi na poziomie strukturalnym, procesami.

Jeszcze bardziej problematyczna wydaje się analiza wyników badań neurobio-
logicznych procesów opisywanych powyżej jako pierwotnie automatyczne. Więk-
szość badań neurobiologicznych przeprowadzono tu na grupach klinicznych. Wyniki 
dotyczące najbardziej interesującego z punktu widzenia tej pracy procesu uczenia 
mimowolnego nie są jednoznaczne. W badaniach tych zazwyczaj wskazuje się na 
niezależność procesu uczenia mimowolnego od uszkodzeń hipokampa obserwowa-
nych u pacjentów amnestycznych (por. Knowlton i Squire, 1993; Curran, 1997). Ta 
obserwacja jest zresztą traktowana jako koronny dowód jakościowego rozróżnienia 
procesów ukrytych i jawnych. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotniejsze wy-
daje się jednak wskazanie struktury, której uszkodzenie powodowałoby obniżenie 
poziomu wykonania zadań mierzących efekt uczenia mimowolnego. Część badań 
wskazuję, że taką strukturą mogą być jądra podstawy (Herzog, 2005), a szczególnie 
prążkowie, co jest zresztą zgodne z opisaną powyżej propozycją Hikosaki i współ-
pracowników. Wskazują na to wyniki badań, w których obserwuje się pogorszenie 
wykonywania zadań testujących uczenie mimowolne przez pacjentów cierpiących 
na chorobę Huntingtona i Parkinsona. W badaniach tych zazwyczaj porównuje się 
wykonanie zadania testującego uczenie mimowolne przez osoby amnestyczne, z po-
ziomem wykonania tego samego zdania przez pacjentów z uszkodzeniami jąder 
podstawy. Okazuje się, że pacjenci amnestyczni zazwyczaj prawidłowo wykonują 
zadanie uczenia mimowolnego, natomiast ich pamięć deklaratywna dotycząca prze-
biegu badania jest zaburzona. Odwrotny wzór wyników obserwuje się u pacjentów 
cierpiących na przykład na chorobę Parkinsona – efekt uczenia mimowolnego nie 
występuje, ale pamięć deklaratywna dotycząca eksperymentu jest obecna (Knowl-
ton, Mangels i Squire, 1996). Na podstawie tych wyników autorzy konkludują, że 
prążkowie (jądra ogoniaste i skorupa) odgrywa decydującą rolę w procesie uczenia 
związków między bodźcami w zadaniu uczenia się zależności probabilistycznych 
(wniosek zgodny z propozycją Hikosaki i współpracowników), a także twierdzą, że 
jest ono istotne nie tylko w kontekście uczenia motorycznego, lecz również w na-
bywaniu wiedzy dotyczącej nowych asocjacji o charakterze niemotorycznym, które 
nie są jawnie dostępne osobom badanym (Knowlton, Mangels i Squire, 1996). Taka 
dysocjacja między wynikami pacjentów amnestycznych i cierpiących na chorobę 
Parkinsona została zaobserwowana w opisanym wcześniej zadaniu uczenia się za-
leżności probabilistycznych (Knowlton, Mangels i Squire, 1996) oraz zadaniu na 
seryjny czas reakcji (Curran, 1997). Czy oznacza to, że procesy zautomatyzowane 
i pierwotnie automatyczne są wynikiem aktywacji tego samego obszaru mózgu? 
Przeczą temu wyniki uzyskane z wykorzystaniem zadania uczenia się sztucznych 
gramatyk. Proces uczenia mierzony przy użyciu tego zadania nie był zaburzony ani 
u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona (Knowlton i współpracownicy, 
1996), ani chorobę Parkinsona (Witt, Nuhsman i Deuschl, 2002), a co ciekawe, 
zaobserwowano pogorszenie wykonania tego zadania u pacjentów amnestycznych 
(Knowlton, Ramus i Squire, 1992). Możliwe zatem, że prążkowie związane jest 
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z proceduralizacją wykonania zadania uczenia mimowolnego, a nie z nabywaniem 
ukrytej wiedzy (procesem pierwotnie automatycznym).

2.2.3. Jak określić stopień automatyczności procesu?

Problem określenia stopnia automatyczności analizowanego procesu wymaga 
zdefi niowania cech, którymi dany proces winien się charakteryzować, aby można go 
było uznać za proces automatyczny. W proponowanym modelu procesy pierwotnie 
automatyczne, procesy kontrolowane oraz procesy zautomatyzowane zostały opi-
sane w odniesieniu do poziomu natężenia czterech cech defi nicyjnych: dostępności 
świadomości fenomenologicznej, dostępności świadomości dostępu, stopnia kontroli 
oraz zaangażowania zasobów systemu poznawczego. Bargh (1994) proponował, 
aby traktować każde z wymienianych przez siebie kryteriów (niekontrolowalność, 
nieintencjonalność, bezwysiłkowość i nieświadomość) oddzielnie, co pozwalałoby 
określić proces jako automatyczny, jeżeli spełnia chociaż jedno z kryteriów defi ni-
cyjnych. W proponowanym modelu istotna jest również relacja między opisywa-
nymi w nim kryteriami. Jeżeli więc stwierdzimy, że dany proces jest w niewielkim 
stopniu dostępny świadomości, nie wymaga kontroli oraz wymaga zaangażowania 
nieznacznej ilości zasobów systemu poznawczego – możemy stwierdzić, że taki 
proces jest procesem pierwotnie automatycznym. Jeżeli natomiast omawiamy proces 
powstały w skutek proceduralizacji wiedzy deklaratywnej, który wymaga kontroli 
i jest w pewnym stopniu świadomy, ale nie angażuje zasobów systemu poznawczego 
– możemy stwierdzić, że jest to proces zautomatyzowany.

Na podstawie powyższych założeń można eksperymentalnie określić charakter 
analizowanego procesu określając jego stopień uświadomienia za pomocą raportów 
werbalnych (Reber, 1989), procedury rozszczepiania procesów (Jacoby, 1998), 
skali pewności (Dienes i Perner, 2002), skali obstawiania decyzji (post-decision 
wagering – Persaud, McLeod i Cowey, 2007) czy też skali „poczucia ciepła” 
(Wierzchoń, 2009; Asanowicz, Wierzchoń, Taraday i Hawrot, w recenzji). Z kolei 
stopień kontroli procesu i jego wysiłkowość można oszacować za pomocą pro-
cedury zadania podwójnego, w której poprawne wykonanie zadania dodatkowe-
go wymaga zaangażowania funkcji kontrolnych (Wierzchoń i Piotrowski, 2003; 
Wierzchoń i Piotrowski, w przygotowaniu; Vandierendonck, 2000; zob. również 
rozdział 1). Szczegółowe omówienie procedur pozwalających na określenie au-
tomatyczności danego procesu (na przykładzie procesu uczenia mimowolnego) 
można odnaleźć w rozdziale 4.

Podsumowując, koncepcje procesów automatycznych oraz opisany powyżej 
model własny sugerują, iż można wyodrębnić co najmniej dwie grupy procesów 
automatycznych. W dalszej części pracy zostanie opisany proces uczenia mimo-
wolnego oraz przedstawione zostaną argumenty przemawiające za możliwością 
zaklasyfi kowania tego procesu jako pierwotnie automatycznego.



3. Uczenie mimowolne

W opisanym powyżej modelu procesy pierwotnie automatyczne zdefi niowano 
jako: (1) niedostępne świadomości fenomenologicznej; (2) w niewielkim stopniu 
dostępne świadomości dostępu; (3) niewymagające kontroli oraz (4) angażujące nie-
znaczną ilość zasobów poznawczych. Jednocześnie akcentowano, iż model opisuje 
jedynie złożone procesy poznawcze wymagające przetwarzania złożonych infor-
macji. Badania sugerują (Higham, 1997; Dienes, Broadbent i Berry, 1991; Dienes, 
Altmann, Kwan i Goode, 1995; Balas i Wierzchoń, 2003; Wierzchoń i Piotrowski, 
2003; Wierzchoń i Piotrowski, w przygotowaniu), że przykładem tak zdefi niowane-
go procesu pierwotnie automatycznego może być uczenie mimowolne. Oznaczałoby 
to, że uczenie mimowolne nie pociąga za sobą kosztów poznawczych związanych 
z jego przebiegiem. Gdyby udało się bowiem wykazać, że uczenie mimowolne jest 
procesem nieświadomym, niekontrolowalnym i bezwysiłkowym to potwierdzałoby 
to również, że możliwe jest wykonywanie złożonych czynności poznawczych bez 
ponoszenia z tego tytułu znaczących kosztów przetwarzania informacji. Zanim 
jednak przedstawione zostaną argumenty na rzecz tezy, że uczenie mimowolne nie 
musi wiązać się z ponoszeniem znaczących kosztów poznawczych, zaproponowa-
na zostanie jego defi nicja oraz opisane zostaną sposoby jego mierzenia. W dalszej 
części rozdziału przedstawione zostaną wnioski dotyczące charakteru reprezentacji 
wiedzy nabywanej w trakcie uczenia mimowolnego.

3.1. Defi nicja uczenia mimowolnego

Uczenie mimowolne (uczenie ukryte, uczenie utajone, implicit learning) to 
termin wprowadzony do psychologii przez Rebera (1967). Zdefi niował on je jako 
proces poznawczy w wyniku którego podmiot, niezależnie od świadomych inten-
cji, nabywa wiedzę ukrytą (tacit knowledge) na temat skomplikowanej struktury 
środowiska. Uszczegóławiając tę defi nicję, Reber (1989) stwierdził, że proces 
uczenia mimowolnego charakteryzują trzy cechy: (a) w jego wyniku podmiot 
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nabywa wiedzę ukrytą o charakterze abstrakcyjnym; (b) wiedza ta jest na-
bywana niezależnie od świadomej kontroli podmiotu; oraz (c) może być 
wykorzystywana w sposób niejawny do rozwiązywania problemów i po-
dejmowania poprawnych decyzji.

Liczne spory defi nicyjne wywołał już sam postulat, iż w trakcie procesu uczenia 
mimowolnego badani nabywają wiedzę, która jest nieuświadomiona. Takie założe-
nia były krytykowane między innymi przez Perrucheta i Pacteau (1990), Highama, 
Vokeya i Pritcharda (2000), a w Polsce przez Balasa (2003), którzy argumentowali, 
że wiedza nabyta w trakcie procesu uczenia mimowolnego jest, przynajmniej 
częściowo, uświadomiona, a wyniki sugerujące, że badani są jej nieświadomi są 
uzyskiwane przy użyciu niewłaściwych, nie wystarczająco czułych metod pomiaru 
stopnia świadomości. Wyniki dotyczące tego zagadnienia są niejednoznaczne, 
tak więc defi niując proces uczenia mimowolnego, należy zachować daleko idą-
cą ostrożność w formułowaniu sądów dotyczących stopnia uświadomienia tego 
procesu. Szczegółowe wyniki badań dotyczących świadomości procesu uczenia 
mimowolnego zostaną przedstawione poniżej (zob. rozdział 4.3).

Kolejną cechą defi nicyjną, która wzbudzała liczne kontrowersje, był charakter 
wiedzy nabywanej w trakcie procesu uczenia mimowolnego – niektórzy autorzy 
(na przykład Perruchet i Pacteau, 1990; Vokey i Brooks, 1992) twierdzili, że wie-
dza ta nie jest abstrakcyjna, a za obserwowane efekty uczenia jest odpowiedzialna 
jedynie znajomość egzemplarzy lub fragmentów egzemplarzy materiału, za po-
mocą którego testowane są efekty uczenia. Podobne wnioski można sformułować 
w odniesieniu do teorii uczenia się statystycznych charakterystyk materiału (por. 
Perruchet, 2008). Teorie opisujące charakter wiedzy nabywanej w trakcie procesu 
uczenia mimowolnego zostaną szczegółowo opisane w rozdziale dotyczącym re-
prezentacji wiedzy (zob. rozdział 3.3).

Dyskusje na temat cech procesu uczenia mimowolnego (przegląd defi nicji 
zob.: Jimenez, 1997) spowodowały, iż kolejne defi nicje określały charakter tego 
procesu coraz bardziej lakonicznie. Underwood i Bright (1996), próbując ominąć 
trudności związane ze stopniem uświadomienia i charakterem nabywanej wiedzy, 
zdefi niowali uczenie mimowolne operacyjnie, twierdząc że proces ten polega na 
wzroście poprawności wykonania jakiegoś zadania bez udziału werbalnej wiedzy 
o wszystkich jego regułach. Taka defi nicja wydaje się nawiązywać do klasycznego 
rozróżnienia wiedzy proceduralnej i deklaratywnej (Ryle, 1949 za: Maruszewski, 
2001) – uczenie mimowolne byłoby tu defi niowane jako występowanie wiedzy 
proceduralnej bez obecności wiedzy deklaratywnej (Underwood i Bright, 1996; 
zob. również Dienes i Perner, 1999). Próbę syntezy poglądów badaczy zajmują-
cych się zagadnieniem uczenia mimowolnego stanowi defi nicja zaproponowana 
przez Balasa i Wierzchonia (2003). Ich zdaniem większość badaczy zgodziłaby 
się z określeniem uczenia mimowolnego jako procesu nabywania wiedzy na temat 
związków między zmiennymi środowiskowymi, która jest trudna do wyrażenia ex-
plicite. Defi nicja ta jest jednak niezwykle lakoniczna, ponieważ proponuje jedynie 
jedną cechę defi nicyjną (która nie jest zresztą jasno określona).
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Trudności z przyjęciem akceptowalnej przez wszystkich, a przy tym wyczer-
pującej defi nicji skłaniają do redefi nicji analizowanego procesu. Celem niniejszej 
pracy będzie rozwinięcie formalnej defi nicji uczenia mimowolnego, zaproponowa-
nej przez Rebera (1976), uznającej ten proces za automatyczny, ponieważ podmiot 
nieintencjonalnie nabywa w jego trakcie wiedzę. Zaprezentowany w rozdziale 2 
przegląd koncepcji procesów automatycznych sugeruje, że jeżeli proces uczenia 
mimowolnego jest w istocie automatyczny, to zaprezentowana powyżej defi nicja 
Rebera (1976) nie jest kompletna. W tej sytuacji pożądane wydaje się dookreślenie 
formalnej charakterystyki omawianego procesu.

3.2. Paradygmaty badania procesu uczenia mimowolnego

Dienes i Berry (1997a) wymieniają aż dziewięć odrębnych paradygmatów, w któ-
rych prowadzone były badania nad procesem uczenia mimowolnego: (1) uczenie 
się sztucznych gramatyk (Reber, 1967), (2) uczenie probabilistyczne (Reber, 1989), 
(3) kontrolowanie złożonych systemów dynamicznych (Berry i Broadbent, 1984), 
(4) zadanie skanowania matryc (Lewicki, Czyżewska i Hoffman, 1987; Hendrickx 
i De Houwer, 1997), (5) uczenie się warunkowych odpowiedzi (Shanks, Green 
i Kolodny, 1994, za: Dienes i Berry, 1997a), (6) nabywanie nieodmiennych cha-
rakterystyk (McGeorge i Burton, 1990, za: Dienes i Berry, 1997a; Kelly, Burton, 
Kato i Akamatsu, 2001), (7) uczenie percepcyjne (zob.: Kolers i Roediger, 1984, 
za: Dienes i Berry, 1997a), (8) uczenie się kategorii percepcyjnych (por. Jacoby 
i Brooks, 1984, za: Dienes i Berry, 1997a) oraz (9) nabywanie drugiego języka (zob.: 
Ellis, 1993). Należy ponadto wymienić modyfi kację zadania skanowania, zadanie 
uczenia się sekwencji (zob. między innymi Nissen i Bullemer, 1987; Cleeremans, 
1997; Destrebecqz i Cleeremans, 2001) oraz kilka modyfi kacji zadania uczenia się 
sztucznych gramatyk (uczenie się gramatyk dwuwarunkowych – Mathews i in., 1989; 
Shanks, Johnstone i Staggs, 1997; wydobywanie wiedzy ukrytej w oparciu o skalę 
ewaluatywną – między innymi Manza i Bornstein, 1995; Helman i Berry, 2003).

Ta niezwykła wprost różnorodność paradygmatów badawczych pozwala na for-
mułowanie na podstawie metaanaliz wyników eksperymentów wniosków ogólnych 
dotyczących charakteru procesu uczenia mimowolnego jako takiego, a nie jedynie 
jego charakterystyki w odniesieniu do konkretnego paradygmatu (Berry i Dienes, 
1991). Zróżnicowanie to związane jest również z pewnymi ograniczeniami. Anali-
zując wykorzystywane procedury badawcze, trudno nie zauważyć, że badani naby-
wają w trakcie ich trwania wiedzę o różnorodnym charakterze (szczególnie zróżni-
cowany jest poziom skomplikowania reguł, na podstawie których skonstruowany 
jest materiał – zob.: Frensch i Runger, 2003). Poniżej zostaną w skrócie omówione 
dwa najbardziej rozpowszechnione obecnie paradygmaty badania procesu uczenia 
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mimowolnego (zadanie kontrolowania złożonych systemów dynamicznych oraz 
zadanie uczenia się sekwencji), a następnie nieco szczegółowiej zaprezentowany 
zostanie paradygmat uczenia się sztucznych gramatyk, w ramach którego przepro-
wadzono badania zaprezentowane w części empirycznej niniejszej pracy.

3.2.1. Zadanie kontrolowania systemów dynamicznych

Ciekawym i najbardziej ekologicznym paradygmatem badawczym procesu 
uczenia mimowolnego jest zadanie kontrolowania złożonych systemów dynamicz-
nych (control of complex system task, dynamic system task, Berry i Broadbent, 1984; 
Berry, 1996). Badanie we wszystkich wersjach zadań polega na osiągnięciu i utrzy-
maniu określonego stanu kontrolowanego systemu poprzez manipulację określo-
nymi zmiennymi. Berry i Broadbent (1984) zaproponowali w tym paradygmacie 
zadanie kontrolowania produkcji cukru. Zadaniem osób badanych było osiągnięcie 
określonego poziomu produkcji, poprzez kontrolowanie takich zmiennych, jak na 
przykład liczba zatrudnionych pracowników. Inne zadania zaproponowane w tym 
paradygmacie, to kontrolowanie systemu transportu publicznego (w którym badani 
mieli za zadanie kontrolowanie natężenia ruchu miejskiego) i zadanie interakcji 
personalnej (tu zadaniem osób badanych było utrzymanie odpowiedzi sztucznego 
interlokutora na poziomie „przyjaznym”, zob.: Berry, 1996). W badaniach z wy-
korzystaniem paradygmatu kontrolowania złożonych systemów dynamicznych, 
system był w rzeczywistości sterowany za pomocą stałego algorytmu, który jednak 
nie był znany osobom badanym. Typowe wyniki eksperymentów prowadzonych 
w tym paradygmacie wykazują coraz lepsze wykonywanie zadania, osiągane przez 
badanych wraz z praktyką (badani otrzymywali informację zwrotną na temat aktu-
alnego stanu systemu), przy braku jawnej wiedzy na temat reguł działania systemu. 
Znajomość jawnych reguł była szacowana za pomocą kwestionariusza, w którym 
badani nie raportowali znajomości algorytmu kierującego wykonaniem zadania. 
Co ciekawe, wykonanie zadania nie koreluje z dostępnością wiedzy na temat reguł 
rządzących systemem (Berry i Broadbent, 1984).

Paradygmat zaproponowany przez Berry i Broadbenta (1984) był krytykowany 
z powodu niskiej trafności kwestionariuszy posteksperymentalnych. Stanley, Mat-
hews, Buss i Kotler-Cope (1989) twierdzili, że pytania wykorzystywane w kwestiona-
riuszu mogą nie być właściwe dla określenia stopnia uświadomienia indywidualnych 
strategii radzenia sobie z zadaniem. Badani mogliby więc dysponować adekwatną 
wiedzą na temat tego, w jaki sposób kontrolować złożony system dynamiczny, jed-
nak wiedza ta nie miałaby szansy być ujawniona w wykorzystywanych w badaniach 
Berry i Broadbenta (1984) kwestionariuszach. Stanley i współpracownicy (1989) 
zaproponowali pomysłowy sposób oszacowania charakteru wiedzy nabywanej przez 
osoby badane w takich eksperymentach. Prosili oni osoby badane o wykonywanie 
zadania kontrolowania systemów dynamicznych, a następnie o wyjaśnienie innej 
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osobie badanej, w jaki sposób powinna kontrolować system, aby osiągnąć satysfak-
cjonujące rezultaty. Następnie osoby instruowane wykonywały zadanie, próbując 
wykorzystać otrzymane wskazówki. Wyniki tego eksperymentu wskazują, że nawet 
w sytuacji, kiedy pozwolono badanym na opisywanie zasad własnymi słowami, 
potrafi li oni wykonywać poprawnie zadanie na długo zanim potrafi li powiedzieć, 
w jaki sposób należy to zadanie wykonywać. Stanley i współpracownicy (1989) 
stwierdzili na podstawie uzyskanych wyników, że istnieje znacząca różnica między 
czasem, w którym badani są w stanie nabyć jawną wiedzę na temat zasad wykony-
wania tego zadania, a czasem, w którym nabywają wiedzę ukrytą, pozwalającą na 
poprawne wykonywanie zadania. Okazuje się jednak, że zebrane przez Stanleya 
i współpracowników (1989) wskazówki badanych, dotyczące sposobów radzenia 
sobie z zadaniem, pozwoliły innej grupie osób badanych szybciej osiągnąć opty-
malny poziom wykonania zadania. Wynik ten sugeruje, że w pewnych warunkach 
jest możliwe zwerbalizowanie zasad, które pomagają w poprawnym wykonywaniu 
zadań (dla dokładnej analizy stopnia werbalizacji wiedzy w zadaniu kontrolowania 
systemów dynamicznych zob.: Marescaux, 1997).

Omawiane zadanie jest najbardziej trafne ekologicznie, spośród wszystkich 
paradygmatów badawczych uczenia mimowolnego. Uzyskiwane rezultaty wydają 
się powiązane z danymi uzyskiwanymi w badaniach nad ukrytą wiedzą eksper-
tów. Podobnie jak w tych ostatnich badaniach (zob.: Brooks, Norman i Allen, 
1991 – badania dotyczące diagnozy medycznej) badani wydają się w pewnych 
warunkach wykonywać poprawnie złożone zadanie, bez możliwości zwerbali-
zowania reguł kierujących ich zachowaniem. Wyniki badań przy wykorzystaniu 
procedury kontrolowania systemów dynamicznych, wydają się również sugerować, 
że w pewnych warunkach uczenie jawne może wpływać pozytywnie na poziom 
wykonania zadań mierzących efekty uczenia mimowolnego. Wątek ten zostanie 
szerzej zanalizowany w rozdziale 4.3.

3.2.2. Zadanie uczenia się sekwencji

Niezwykle popularnym w ostatnich latach paradygmatem badawczym proce-
su uczenia mimowolnego jest zadanie uczenia się sekwencji (Nissen i Bullemer, 
1987; Cleeremans, 1997; Seger, 1997; Destrebecqz i Cleeremans, 2001). Zadanie 
to polega na reagowaniu za pomocą klucza reakcyjnego (zob. ryc. 3) na serię 
bodźców pojawiających się na ekranie zgodnie z ukrytą sekwencją (określającą 
reguły następstwa bodźców w serii). Wyniki eksperymentów przeprowadzonych 
z wykorzystaniem tej procedury wskazują na spadek czasu reakcji osiągany wraz 
z praktyką (przeciętne badanie składa się z około 1500 reakcji). Spadek czasu reak-
cji nie może jednak być zdaniem badaczy wyjaśniany jedynie nabywaniem wprawy 
motorycznej, ponieważ, gdy ukryta reguła określająca sekwencję pojawiania się 
ciągów zostaje zmieniona, czasy reakcji istotnie rosną (zob. ryc. 3).
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Podobnie jak w przypadku zadania kontrolowania systemów dynamicznych, 
wykonanie zadania uczenia się sekwencji wydaje się niezależne od poziomu wer-
balizacji wiedzy o regule determinującej układ materiału. Do takiego wniosku 
skłaniają wyniki badań Willinghama, Nissena i Bullemera (1989), którzy podzielili 
osoby wykonujące zadanie uczenia się sekwencji na dwie grupy: grupę badanych, 
którzy nie byli świadomi istnienia sekwencji (lub potrafi li opisać najwyżej trzy ko-
lejne elementy sekwencji) oraz grupę świadomą istnienia sekwencji, która potrafi ła 
zwerbalizować zasady konstrukcji materiału. Wyniki eksperymentu Willinghama, 
Nissena i Bullemera (1989) wskazują, że obydwie grupy w równie szybki i po-
prawny sposób potrafi ły reagować na bodźce prezentowane zgodnie z algorytmem, 
co świadczy o możliwości poprawnego wykonywania tego zadania niezależnie od 
stopnia uświadomienia wiedzy o regule.

Zadania kontrolowania złożonych systemów dynamicznych oraz uczenia się 
sekwencji zostały opisane nie tylko dlatego, że są najpopularniejszymi paradygma-
tami badań uczenia mimowolnego, ale również dlatego, że w tych paradygmatach 
prowadzono badania pozwalające na zaproponowanie procesualnej charakterystyki 
uczenia mimowolnego. Eksperymenty dotyczące tego zagadnienia zostaną opisane 
w dalszej części niniejszego rozdziału. Jednakże najwięcej badań pozwalających 
na formułowanie hipotez dotyczących charakterystyki uczenia mimowolnego prze-
prowadzono w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk.

Ryc. 3. Klucz reakcji oraz typowe wyniki eksperymentu nad seryjnym czasem reakcji.
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3.2.3. Zadanie uczenia się sztucznych gramatyk

Do niedawna najpopularniejszym paradygmatem pomiaru efektów uczenia 
mimowolnego było zaproponowane przez Rebera (1967) zadanie uczenia się 
sztucznych gramatyk (artifi cial grammar learning task – Reber, 1967; 1968; 1989; 
Pothos i Bailey, 2000; Balas i Wierzchoń, 2002). Badanie składa się zazwyczaj 
z dwóch etapów. Zadaniem osób badanych w etapie pierwszym jest uczenie się 
egzemplarzy ciągów literowych, wygenerowanych przez automat Markowa o skoń-
czonej liczbie stanów, który został nazwany „gramatyką” (zob. ryc. 4). Za pomocą 
tego automatu można wygenerować skończoną liczbę ciągów gramatycznych, 
a więc takich, które tworzone są według zasad przejść z jednego stanu w kolejny. 
Dozwolone przejścia między stanami wyznaczane są kierunkiem strzałek. Pętle 
oznaczają możliwość kilkakrotnego powtórzenia tej samej litery. W celu pomiaru 
efektów uczenia tworzy się również zazwyczaj ciągi niegramatyczne, a więc takie, 
które składają się z tego samego zestawu liter, lecz łamią jedną bądź więcej reguł 
przejścia między stanami.

Po sesji uczenia się badani informowani są, iż ciągi, których się uczyli, by-
ły tworzone według pewnych reguł, a następnie proszeni są o zaklasyfi kowanie 
nowych (nieprezentowanych w fazie uczenia) ciągów jako gramatycznych bądź 
niegramatycznych. W swoich pierwszych badaniach Reber (1967) wykazał, że 

Ryc. 4. Gramatyka zastosowana przez Rebera (1967) w pierwszych badaniach nad efektem uczenia 
mimowolnego wraz z przykładowymi ciągami spełniającymi oraz niespełniającymi reguł gramatyki.
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badani wykonują to ostatnie zadanie z poprawnością większą niż przypadkową 
(poprawność wykonania mieści się zazwyczaj w przedziale pomiędzy 60 a 70% 
– zob.: Balas i Żyła, 2002). Nie potrafi ą oni jednak zwerbalizować zasad, którymi 
się kierują, podejmując decyzję o gramatyczności ciągu (Reber, 1967). Na pod-
stawie wyników tych badań Reber scharakteryzował uczenie ukryte jako proces 
nieświadomy oraz prowadzący do abstrakcyjnej wiedzy na temat reguł sztucznej 
gramatyki. Późniejsze badania z użyciem sztucznych gramatyk o różnym poziomie 
złożoności wielokrotnie replikowały ten podstawowy efekt (Brooks, 1978; Dulaney, 
Carlson i Dewey, 1984, Pothos i Bailey, 2000).

W badaniach z wykorzystaniem paradygmatu uczenia się sztucznych gramatyk 
stosuje się również (Mathews i in., 1989; Wierzchoń i Piotrowski, w przygoto-
waniu) bezpośrednie miary uczenia jawnego. W takim przypadku osoby badane 
proszone są o odpamiętanie zaprezentowanych w fazie uczenia ciągów (Wierz-
choń i Piotrowski, w przygotowaniu) lub klasyfi kację prezentowanych ciągów na 
występujące i niewystępujące w fazie uczenia (Balas i Wierzchoń, 2003). Wyniki 
eksperymentów wykorzystujących takie metody pomiaru często wskazują, iż oso-
by badane są w stanie odpamiętać jedynie nieznaczną część zaprezentowanego 
uprzednio materiału (zazwyczaj jeden bądź dwa ciągi – Wierzchoń i Piotrowski, 
w przygotowaniu). Możliwość odpamiętania jawnego chociaż niewielkiej liczby 
ciągów prezentowanych w fazie uczenia wskazuje jednak na konieczność uwzględ-
nienia wpływu wiedzy jawnej na pomiar efektów uczenia mimowolnego.

Wnioski teoretyczne Rebera (1967), dotyczące abstrakcyjnego charakteru wie-
dzy nabywanej w trakcie procesu uczenia mimowolnego, były często krytykowane 
(por. na przykład Perruchet i Paceteau, 1990; Perruchet, 2008). Również stopień 
uświadomienia wiedzy nabywanej w trakcie omawianego procesu był wielokrot-
nie dyskutowany (Higham i in. 2000; Balas i Wierzchoń, 2003). W dalszej części 
niniejszej pracy opisane zostaną zatem teorie reprezentacji wiedzy nabywanej 
w trakcie uczenia mimowolnego, jak również zaproponowana zostanie formalna 
charakterystyka omawianego zjawiska.

3.3. Reprezentacja wiedzy nabywanej w trakcie uczenia się 
sztucznych gramatyk

Można wyróżnić kilka teorii opisujących charakter wiedzy nabywanej w trakcie 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk (teorie te są zresztą inspirowane koncep-
cjami reprezentacji w pamięci długotrwałej – zob.: Anderson, 1998). Od pierwszego 
artykułu Rebera (1967) największą kontrowersję wśród badaczy budziła teza o abs-
trakcyjnym charakterze wiedzy nabywanej w trakcie uczenia mimowolnego. Prze-
ciwnicy tego stanowiska próbowali wyjaśniać zaobserwowany przez Rebera efekt 
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porównywaniem nowych ciągów do zapamiętanych egzemplarzy (Peruchett i Pac-
teau, 1990) lub uczeniem się współwystępowania określonych bodźców (Pothos, 
2007). Te często wzajemnie wykluczające się koncepcje wyjaśniające efekty uczenia 
się sztucznych gramatyk są obecnie wciąż żywo dyskutowane wśród badaczy zaj-
mujących się uczeniem mimowolnym (Reber, 1997, Pothos, 2007; Perruchet, 2008). 
Uwzględniając wyniki badań potwierdzających koncepcje abstrakcjonistyczne oraz 
egzemplarzowe, zaproponowano również koncepcję łączącą te dwa przeciwstawne 
stanowiska (Dulaney, Carlson i Dewey, 1984; Dulaney, Carlson i Dewey, 1985; 
Meulemans i Van der Linden, 1997a; Meulemans i Van der Linden, 1997b).

3.3.1. Teorie abstrakcjonistyczne

Historycznie najwcześniejszą propozycją wyjaśniania efektów obserwowa-
nych w zadaniach uczenia się sztucznych gramatyk jest teoria uczenia się reguł 
abstrakcyjnych. Zakłada ona istnienie ukrytych struktur, które są poznawane przez 
badanych na podstawie przykładów spełniających reguły gramatyki. Zdaniem 
autorów popierających takie stanowisko (Reber, 1989) podmiot, abstrahując od 
przykładów, uczy się abstrakcyjnych reguł, na podstawie których zbudowany jest 
materiał. Podstawowym argumentem empirycznym przytaczanym dla potwierdze-
nia teorii uczenia się abstrakcyjnych reguł jest zjawisko ich transferu mimo zmiany 
powierzchniowej struktury materiału (Reber, 1968; Altman, Dienes i Goode, 1995; 
Redington i Chater, 1996). Reber (1989) wykazał, że możliwy jest transfer wie-
dzy na temat reguł gramatyczności ciągów między różnymi zestawami znaków. 
Zmiana zestawu znaków między fazą uczenia a fazą klasyfi kowania nie wpływała 
na poprawność podejmowania decyzji o gramatyczności danego ciągu. Jeżeli na-
tomiast zmienione zostały reguły konstruowania ciągów (czyli zasady gramatyki), 
badani uzyskiwali w tej fazie zadania znacznie gorsze rezultaty. Podobne rezultaty 
uzyskali między innymi Pothos i Chater (1999; zadania klasyfi kacji zestawu liter, 
fi gur geometrycznych oraz nazw miast europejskich i amerykańskich) oraz Pothos 
i Bailey (2000; zadania klasyfi kacji linii – reguły gramatyki wyznaczały kąt na-
chylenia linii względem siebie).

Badania wykazujące występowanie efektu transferu sugerują, iż decydujący 
wpływ na poprawność klasyfi kowania mają wyuczone, abstrakcyjne reguły gra-
matyki, a nie inne właściwości ciągów (Reber, 1989; Reber, Kassin, Lewis i Can-
tor, 1980). To właśnie stwierdzenie było przedmiotem największych kontrowersji 
wśród badaczy (Perruchet i Pacteau, 1990; Knowlton i Squire, 1994; Knowlton 
i Squire, 1996). Część z nich starała się obalić hipotezę, według której w zadaniu 
sztucznej gramatyki zachodzi uczenie się abstrakcyjnych reguł, a znajomość tych 
reguł jest konieczna do poprawnego klasyfi kowania nowych ciągów. Badacze ci 
byli zwolennikami alternatywnej koncepcji wyjaśniającej efekty uczenia mimo-
wolnego – teorii egzemplarzowej.
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3.3.2. Teorie egzemplarzowe

Zgodnie z koncepcją egzemplarzową, badani nie uczą się niczego więcej, niż 
prezentowanych przykładów. Teoria ta powstała na gruncie krytyki badań postu-
lujących możliwość mimowolnego nabywania abstrakcyjnej wiedzy (Perruchet 
i Pacteau, 1990). Zgodnie z teorią egzemplarzową należy sądzić, że w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk mamy do czynienia co najwyżej z nieintencjo-
nalnym uczeniem się konkretnych egzemplarzy, a nie nabywaniem abstrakcyjnych 
reguł odpowiedzialnych za konstrukcję prezentowanych badanym ciągów.

Teoria uczenia się egzemplarzy występuje w dwóch wariantach (Berry, 1997). 
Część autorów uważa, że badani klasyfi kują ciągi na gramatyczne i niegramatyczne, 
porównując całe ciągi z wyuczonymi wcześniej egzemplarzami. Taka koncepcja 
nie tłumaczy jednak wyników dotyczących efektu transferu (Reber, 1989 – zmiana 
zestawu znaków między fazą uczenia i klasyfi kacji nie wpływa na poprawność 
klasyfi kacji ciągów). Drugi wariant koncepcji egzemplarzowej wydaje się znacz-
nie trudniej falsyfi kowalny. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że badani uczą się 
rozpoznawać dwu- i trzyelementowe zlepki znaków (bigramy i trigramy – por. ryc. 
5) i dzięki temu są w stanie klasyfi kować ciągi z dużą poprawnością. Wyniki prze-
mawiające na korzyść tej hipotezy uzyskali w swoich badaniach Perruchet i Pacteau 
(1990). Podobieństwo między ciągami klasyfi kowanymi a wyuczonymi, mierzone 
liczbą tych samych, dozwolonych przez reguły gramatyki, bigramów i trigramów 
(Knowlton i Squire, 1994; 1996) bądź ogólną liczbą liter różniących dwa ciągi 
(Brooks, 1978; Brooks i Vokey, 1991), okazało się w takim samym stopniu dobrym 
predykatorem poprawności klasyfi kowania, jak gramatyczność.

Podsumowując, teoria egzemplarzowa wydaje się wskazywać na konieczność 
dokładniejszej i ostrożniejszej konstrukcji zadań eksperymentalnych, jednakże 
nie tłumaczy wszystkich danych obserwacyjnych wspomnianych powyżej (przede 
wszystkim danych dotyczących transferu wiedzy), jak również wyników niektórych 
eksperymentów (zob. analiza wyników odwołująca się do teorii egzemplarzy i pro-
totypów w: Balas i Wierzchoń, 2002). Badania nad uczeniem bigramów i trigramów 

Ryc. 5.  Przykładowy ciąg wygenerowany z gramatyki Vokey i Brooks (1992) wraz z zaznaczonymi przy-
kładami bi- i trigramów.
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stanowią interesującą propozycję wyjaśniającą efekty obserwowane w zadaniach 
uczenia się sztucznych gramatyk, i nie można ich, na obecnym poziomie wiedzy 
o zjawisku uczenia mimowolnego, bagatelizować. Jednak brak ostatecznej odpo-
wiedzi na pytanie o reprezentację wiedzy w uczeniu mimowolnym skłania badaczy 
do poszukiwania innych sposobów wyjaśniania tego zjawiska.

3.3.3. Teorie procesualno-epizodyczne

Meulemans i Van der Linden (1997a; 1997b) zaproponowali koncepcję łączącą 
wyniki uzyskiwane przez zwolenników koncepcji egzemplarzowych i koncepcji reguł 
abstrakcyjnych. W prezentowanym eksperymencie badacze ci porównywali grupę, 
która uczyła się reguł na podstawie dwudziestu pięciu egzemplarzy z grupą uczącą się 
stu dwudziestu pięciu egzemplarzy gramatycznych. Uzyskali oni zaskakujące wyniki, 
wskazujące na to, iż podstawą klasyfi kowania w grupie uczącej się mniejszej liczby 
ciągów była wiedza fragmentaryczna, a w grupie uczącej się stu dwudziestu pięciu 
egzemplarzy – wiedza o regułach. Meulemans i Van der Linden (1997a) twierdzą, na 
podstawie przedstawionych powyżej wyników, że reprezentacje poznawcze nabywa-
ne w uczeniu mimowolnym są i fragmentaryczne, i abstrakcyjne (krytyka tej teorii 
została przedstawiona przez Johnstone i Shanks, 1999). Innym ciekawym wnioskiem 
wynikającym z badań Meulemansa i Van der Lindena (1997a) jest teza, iż za pomocą 
instrukcji można określić, które aspekty bodźca mają być kodowane. Oznacza to, że 
ten sam obserwowalny efekt może wynikać z wpływu zarówno wiedzy świadomej, 
jak i nieświadomej, w zależności od warunków jej nabywania.

3.3.4. Model nabywania statystycznych charakterystyk materiału

We współczesnych pracach dotyczących reprezentacji wiedzy nabywanej w to-
ku procesu mimowolnego uczenia się coraz większą popularność zdobywa model 
wyjaśniający efekt uczenia się przez osoby badane statystycznych charakterystyk 
materiału czy też związków między zmiennymi (Pothos, 2007; Perruchet, 2008). 
Model ten jest rozwinięciem założeń proponowanych przez twórców teorii egzem-
plarzowych. Zaproponowany został na podstawie analiz formy reprezentacji wiedzy 
nabywanej w paradygmacie uczenia się sekwencji, a następnie zastosowany do 
analizy wyników zadania uczenia się sztucznych gramatyk. Zgodnie z założeniami 
tego modelu uczenie w analizowanych zadaniach związane jest z uwrażliwieniem 
osób badanych na wzajemne zależności między elementami, takimi jak współ-
występowanie sąsiednich liter czy też fragmentów (jak w przypadku na przykład 
bigramów), ale również oddalonych od siebie, frekwencyjności pojawiania się 
elementów czy też prawdopodobieństwa danego przekształcenia (Perruchet, 2008). 
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Badania wspierające tę propozycję teoretyczną często związane są z modelowaniem 
procesu uczenia mimowolnego w sieciach konekcjonistycznych, których działanie 
oparte jest właśnie na wykrywaniu statystycznych zależności między prezentowa-
nymi wzorami aktywacji. Rezultaty symulacji konekcjonistycznych wskazują, że 
wyniki zadań mierzących proces uczenia mimowolnego mogą zostać uzyskane 
z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronalnych (między innymi prostych sieci 
rekurencyjnych – por. na przykład Timmermans i Cleeremans, 2001, czy też per-
ceptronu wielowarstwowego – Wierzchoń i Barbasz, 2008). Badacze nie są jednak 
zgodni co do tego, czy ujęcie to jest sprzeczne z założeniami teorii uczenia się 
reguł abstrakcyjnych. Część badaczy uważa, że możliwość implementacji wyników 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk w modelu konekcjonistycznym dowodzi 
nieabstrakcyjnego charakteru reguł (Pothos, 2007). Co więcej, niektórzy twierdzą, 
że podważa ona jakościową odrębność procesu uczenia jawnego i ukrytego, po-
nieważ żadna z wykorzystywanych w badaniach sieci neuronalnych nie pozwala 
na implementacje wykorzystywanego w badaniach automatu Markowa (Timmer-
mans i Cleeremans, 2001). Pogląd ten nie jest jednak podzielany przez wszystkich 
badaczy, część z nich w przypadku teorii egzemplarzowych podkreśla, że model 
wyjaśnia jedynie część wariancji obserwowanych w badaniach behawioralnych 
(Pothos, 2007; Wierzchoń i Barbasz, 2008).

3.3.5. Podsumowanie

Charakter reprezentacji wiedzy nabywanej w trakcie wykonywania zadania 
uczenia się sztucznych gramatyk nie został wciąż jednoznacznie określony (Dienes 
i Berry, 1997b). Poza opisanymi powyżej koncepcjami abstrakcjonistycznymi, 
egzemplarzowymi, procesualno-epizodycznymi i modelem nabywania statystycz-
nych charakterystyk materiału w literaturze odnaleźć można również inne kon-
cepcje opisujące, czego w istocie uczą się osoby badane przy wykorzystaniu tego 
paradygmatu. Przykładem takich koncepcji może być propozycja Dulany’ego, 
Carlsona i Deweya (1984; Dulany, Carlson i Dewey, 1985), którzy argumentowali, 
iż badani uczą się w tym zadaniu „skorelowanych gramatyk” (zestawu mikroreguł 
opisujących zależności między dwoma elementami gramatyki). Ich zdaniem pro-
ces podejmowania decyzji o gramatyczności bądź niegramatyczności ciągu jest 
całkowicie świadomy i można go opisać jako proces testowania hipotez na temat 
poprawności budowy ciągu.

W odniesieniu do powyższych koncepcji wyjaśniających charakter wiedzy 
nabywanej w trakcie zadania uczenia się sztucznych gramatyk, zaproponowano 
poniżej analizę tego zadania, w której uwzględnione zostały wnioski badaczy 
(między innymi Meulemans i Van der Linden, 1997a) sugerujących, że stosowa-
ne w nim testy nie pozwalają na niezależne zmierzenie efektów uczenia jawnego 
i mimowolnego. Specyfi ka omawianego zadania polega na jednoczesnym jawnym 
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zapamiętywaniu prezentowanych egzemplarzy (uczenie jawne) oraz ukrytym na-
bywaniu reguł organizujących prezentowany materiał (uczenie mimowolne – por. 
ETAP I – ryc. 6). Wydaje się, że testując efekty uczenia jawnego (test przywoła-
nia – ETAP II na ryc. 6), należy pamiętać o tym, że na wynik tego pomiaru może 
wpływać również wiedza ukryta, natomiast testując efekty uczenia mimowolnego 
(test klasyfi kacji), uwzględniać trzeba wpływ jawnej wiedzy.

Z punktu widzenia niniejszej pracy szczególnie istotne wydają się wnioski 

dotyczące dostępności oraz reprezentacji wiedzy nabywanej dzięki uczeniu jaw-
nemu oraz uczeniu mimowolnemu. Wpływ wiedzy jawnej wydaje się związany 
(Perruchet i Pacteau, 1990; Dulany, Carlson i Dewey, 1985) z reprezentacją frag-
mentaryczną (fragmenty ciągów lub mikro-reguły) i/lub egzemplarzową, natomiast 
wiedza ukryta reprezentowana jest prawdopodobnie za pomocą reguł abstrakcyj-
nych. Jeżeli więc wykorzystana zostanie gramatyka pozwalająca oszacować wpływ 
wiedzy o regułach oraz wiedzy o egzemplarzach, możliwe będzie oszacowanie 
wpływów (łącznego i specyfi cznych) wiedzy jawnej oraz ukrytej na poprawność 
wykonywania zadania klasyfi kacji.

Wobec trudności z wyodrębnieniem wpływów procesu uczenia mimowolnego 
w omawianych zadaniach określenie kosztów przetwarzania informacji w trakcie 
tego procesu jest dosyć problematyczne. Alternatywną metodą ograniczenia wpły-
wu jawnego w celu oszacowania kosztów omawianego procesu wydaje się ograni-
czenie wpływu wiedzy jawnej na wynik testu pośredniego (klasyfi kacji), mającego 
na celu określenie efektywności uczenia mimowolnego. Wydaje się, że ograniczenie 
wpływu może zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu paradygmatu zadania 
podwójnego lub za pomocą przyspieszonej prezentacji (zob. rozdział 1).

Ryc. 6. Analiza wpływów procesów jawnych i ukrytych w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk.



4. Poznawcza charakterystyka procesu uczenia 
mimowolnego

W odniesieniu do zaprezentowanych powyżej rozważań dotyczących charak-
terystyki procesów automatycznych, oraz propozycji Rebera (1976) postulującej 
automatyczny charakter procesu uczenia mimowolnego, interesujące wydaje się 
określanie charakteru przetwarzania informacji zarówno w trakcie nabywania 
wiedzy, jak i podczas jej wydobywania. Ten problem został dotychczas poruszony 
w zaledwie kilkunastu badaniach eksperymentalnych. Badania te koncentrowały się 
wokół zagadnień wysiłku poznawczego (zaangażowania zasobów poznawczych) 
niezbędnego do przebiegu procesu, konieczności kontroli nabywania wiedzy oraz 
świadomości tego procesu i jego efektów. W kolejnych trzech rozdziałach opisane 
zostaną badania odnoszące się do tych trzech elementów analizy. Zaprezentowana 
powyżej propozycja opisu procesów pierwotnie automatycznych, jawnych i zauto-
matyzowanych sugeruje, że te cechy mają kluczowe znaczenie dla analizy automa-
tyczności procesu, są bowiem niezbędne do jego prawidłowej klasyfi kacji oraz są 
nieredukowalne do innych cech opisu. Taki dobór cech analizowanych w ramach 
modelu własnego wydaje się zgodny z założeniami metody fenomenologicznego 
uzmienniania zawartości idei1 (por. na przykład Tischner, 2006). Zgodnie z za-
łożeniami tej metody, w podrozdziale 2.2.1 wyróżnione zostały wszystkie cechy 
defi nicyjne analizowanego procesu (nieświadomość, brak kontroli, nieznaczny 
poziom zaangażowania zasobów, nieintencjonalność, relatywna prostota, szybkość, 
niemodyfi kowalność, ograniczenia w pamiętaniu tego co przetwarzane), a następ-
nie, w modelu własnym, uzmienniając zawartość idei procesu automatycznego 
wyodrępnione zostały cechy kluczowe – niezmienniki, bez których pomiaru nie 
jest możliwe określenie istoty analizowanego procesu. Poniżej opisano wyniki 
badań dotyczących trzech cech defi nicyjnych, które na podstawie przeprowadzonej 
analizy wydają się kluczowe dla procesu automatycznego – wysiłkowość, kon-
trolowalność oraz świadomość. Ponieważ wszystkie wymienione cechy dotyczą 
charakterystyki funkcjonowania systemu poznawczego, poniżej przedstawiona 
zostanie poznawcza charakterystyka procesu uczenia mimowolnego.

1 Dziękuję dr. hab. Krzysztofowi Krzyżewskiemu za sugestię, aby w uzasadnieniu wyboru cech 
uwzględnianych w charakterystyce uczenia mimowolnego, odwołać się do metodologii fenomenologii.
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4.1. Wysiłkowość

Analiza kosztów poznawczych procesu uczenia mimowolnego prowadzi do py-
tania o stopień jego wysiłkowości. Przyjmując, że proces uczenia mimowolnego jest 
procesem automatycznym, należałoby się spodziewać, że będzie on w niewielkim 
stopniu zależny od zasobów poznawczych. W literaturze odnaleźć można kilka-
naście artykułów dotyczących tej problematyki, jednak zaprezentowane w nich 
wyniki nie są jednoznaczne. Dotychczasowe badania dotyczące tego zagadnienia 
prowadzone były głównie w paradygmacie zadań jednoczesnych.

Hayes (1987, za: Dienes i in., 1991) zaproponował w swojej pracy doktorskiej 
porównanie zaangażowania zasobów systemu poznawczego w nabywanie wiedzy 
jawnej i ukrytej. W przeprowadzonym przez niego eksperymencie analizowano 
wpływ wykonywania dwóch zadań jednocześnie (zadanie uczenia się sztucznych 
gramatyk oraz generowanie cyfr losowych) na efekty uczenia jawnego i ukrytego, 
wyodrębnione za pomocą manipulacji instrukcją. Hayes (1987, za: Dienes i in., 
1991) przyjmuje, że efekty wpływu instrukcji poszukiwania reguł na etapie uczenia 
się można interpretować jako miarę nabywania wiedzy jawnej, natomiast zadanie 
wykonywane z instrukcją klasyczną – jako miarę nabywania wiedzy ukrytej. Taka 
logika eksperymentalna była wynikiem założenia, że badani poinformowani na 
początku eksperymentu o istnieniu reguł, na podstawie których zbudowany został 
materiał, poszukują ich w fazie nabywania wiedzy, a następnie stosują te, które 
odnaleźli w fazie klasyfi kacji. Badani poinformowani o istnieniu reguł bezpośred-
nio przed etapem klasyfi kacji nie mogą posługiwać się jawnie nabytymi regułami, 
w związku z tym poprawna klasyfi kacja jest w tym wypadku wynikiem wpływu 
wiedzy nabytej mimowolnie (wiedzy ukrytej). Wyniki opisywanego eksperymentu 
wskazują, że poziom wykonania zadania klasyfi kacji ciągów był niższy w sytuacji 
wykonywania dwóch zadań jednocześnie w fazie uczenia w grupie z instrukcją 
jawną. Podobnych różnic nie zaobserwowano w grupie z instrukcją klasyczną. 
Jeśli się przyjmie założenia pozwalające na wyodrębnienie efektów uczenia jaw-
nego i ukrytego za pomocą manipulacji instrukcją, opisywane rezultaty wydają się 
wskazywać na bezwysiłkowy charakter uczenia mimowolnego, przy jednoczesnej 
zależności uczenia jawnego od zaangażowania zasobów systemu poznawczego.

Dienes i współpracownicy (1991) przeprowadzili replikację opisanego powyżej 
eksperymentu Hayesa, uzyskując jednak odmienne wyniki. W badaniach tych za-
obserwowano pogorszenie wykonania zadania klasyfi kacji w sytuacji zadania po-
dwójnego niezależnie od warunku instrukcji. Takie wyniki wydają się wskazywać 
z kolei na wysiłkowy charakter opisywanego procesu. Wnioski z badań Dienesa 
i współpracowników (1991, jak również Badania Hayesa, 1987, za: Dienes i in. 
1991) można jednak krytykować, odnosząc się do typu wykorzystanego w nich 
zadania dodatkowego. Wydaje się (zob. rozdział 1), że zadanie generowania cyfr 
losowych nie pozwala na określenie stopnia wysiłkowości równolegle wykonywa-
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nego procesu. Zastosowane przez badaczy zadania dodatkowe angażuje bowiem 
nie tylko zasoby niespecyfi czne. Poprawność jego wykonania uzależniona jest 
również od pojemności pętli fonologicznej, która zaangażowana jest w proces 
zapamiętywania przez osoby badane prezentowanego materiału (przetwarzanie 
dwóch informacji werbalnych jednocześnie).

W badaniach własnych (Wierzchoń i Piotrowski, 2003; Wierzchoń i Piotrowski, 
w przygotowaniu) zastosowano odmienną logikę eksperymentalną. Zaproponowa-
no porównywanie wpływu wykonywania dwóch zadań jednocześnie na efektyw-
ność odpamiętania ciągów i ich klasyfi kacji, przy czym wyniki pierwszego zadania 
interpretowano jako wskaźnik efektów uczenia jawnego, natomiast wyniki zadania 
drugiego – jako wskaźnik efektów uczenia mimowolnego (zob. analiza zadania 
uczenia się sztucznych gramatyk – podrozdział 3.3.5). Ponieważ w opisywanych 
badaniach mierzono nie tylko stopień wysiłkowości uczenia mimowolnego, ale 
również wpływ funkcjonowania zasobów związanych z poszczególnymi podsy-
stemami pamięci roboczej (centralny system wykonawczy, pętla fonologiczna 
oraz brudnopis wzrokowo-przestrzenny – zob. rozdział 1.2) na efektywność tego 
procesu, w serii trzech eksperymentów zastosowano trzy różne zadania dodatko-
we wykonywane jednocześnie z pierwszym etapem zadania uczenia się sztucz-
nych gramatyk. We wszystkich trzech eksperymentach uzyskano spójne wyniki 
wskazujące na pogorszenie wykonania zadania odpamiętania ciągów w sytuacji 
wykonywania zadania dodatkowego jednocześnie z zadaniem uczenia się ciągów, 
oraz na brak wpływu tej manipulacji na wykonanie zadania klasyfi kacji. Wyniki 
eksperymentów własnych sugerują, że żaden z podsystemów pamięci roboczej 
nie jest istotnie zaangażowany w przetwarzanie informacji związane z nabywa-
niem wiedzy ukrytej, co potwierdza tezę, iż proces nabywania wiedzy ukrytej jest 
w pewnym stopniu bezwysiłkowy (a więc również automatyczny). Wnioski tego 
eksperymentu są zresztą zgodne z wynikami badań świadczących o tym, że proces 
uczenia mimowolnego jest niezależny od pojemności pamięci roboczej (Wierzchoń 
i Balas, 2002; Reber i Kotovsky, 1997).

Badania nad wpływem zadania dodatkowego na efektywność uczenia mimo-
wolnego były również prowadzone w innych paradygmatach (Reber i Kotovsky, 
1997). Najwięcej z nich przeprowadzono z wykorzystaniem procedury uczenia 
się sekwencji. Badania te początkowo (Cohen, Ivry i Keele, 1990; Curran i Keele, 
1993; Standler, 1995) nie wykazały wpływu wykonywania zadania dodatkowego 
na wyniki uczenia się. Późniejsze badania sugerują jednak, iż poziom wykonania 
zadania uczenia się sekwencji jest przynajmniej w niewielkim stopniu zależny od 
zaangażowania uwagi (Frensch, Wenke i Runger, 1999; Rah, Reber i Hsiao, 2000; 
Hsiao i Reber, 2001). W badaniach własnych (Wierzchoń, Gaillard i Asanowicz, 
2008) podjęto próbę wyjaśnienia rozbieżności wyników wpływu wykonywania 
zadania dodatkowego na poprawność uczenia się sekwencji. Zaobserwowano, że 
większość dotychczasowych badań dotyczących tego zagadnienia zostało prze-
prowadzonych z wykorzystaniem zadania zliczania tonów (tone counting – por. 
na przykład Shanks, Rowland i Ranger, 2005). Wiele badań wskazuje jednak, że 
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w zależności od typu zadania dodatkowego można obserwować różne efekty jego 
wpływu na efektywność wykonywania zadania głównego (por. na przykład Bad-
deley, Chincotta i Adlam, 2001; Saeki i Saito, 2004). Co więcej, zadanie zliczania 
tonów wydaje się w niewielkim stopniu angażować zasoby centralnego systemu 
wykonawczego. Z tego względu zdecydowano się przeprowadzić badania mające 
na celu oszacowanie wpływu innych, bardziej angażujących zadań dodatkowych 
na efektywność uczenia się sekwencji. W pierwszym eksperymencie porównywano 
poziom wykonywania zadania uczenia się sekwencji wykonywanego jednocześnie 
z zadaniem generowania interwałów losowych (por. Vandierendock, 2000) oraz 
zadaniem zliczania tonów. W drugim badania zastosowano dodatkowo zadanie 
arytmetyki mentalnej (Oberauer, Demmirich, Mayr i Kliegl, 2001). W obydwu 
eksperymentach zastosowano również dodatkowo procedurę generowania sek-
wencji (por. Destrebecqz i Cleeremans, 2001). Nie wdając się w szczegółowy 
opis tej procedury, należy zaznaczyć, że pozwala ona na oszacowanie efektów 
uczenia jawnego i ukrytego w zadaniu uczenia się sekwencji (warunki zawierania 
i wykluczania – zgodnie z założeniami procedury rozszczepiania procesów – por. 
rozdział 6.3). Uzyskane wyniki potwierdziły efekty dłuższego czasu reakcji oraz 
słabszego efektu transferu w klasycznej procedurze zadania uczenia się sekwencji 
obserwowane w poprzednich badaniach. Wyniki takie interpretowano zazwyczaj 
jako dowód zaburzenia procesu nabywania wiedzy ukrytej przez wykonywanie za-
dania dodatkowego (Rah, Reber i Hsiao, 2000). Jednak analiza efektów uzyskanych 
w zadaniu generowania sekwencji (Destrebecqz i Cleeremans, 2001) wskazuje, 
że efekt ten prawdopodobnie związany jest z wpływem zadania dodatkowego na 
jawny aspekt procesu uczenia się sekwencji (zaobserwowano efekt wpływu za-
dania generowania interwałów losowych na poprawność generowania sekwencji 
w warunku zawierania). Jednocześnie nie zaobserwowano wpływu wykonywania 
żadnego z zadań dodatkowych na proces mimowolnego uczenia się sekwencji. Wy-
daje się zatem, że wyniki te wskazują na bezwysiłkowy charakter procesu uczenia 
mimowolnego za pomocą paradygmatu uczenia się sekwencji. Dotychczasowe 
rezultaty wskazujące na zależność tego procesu od zasobów mogą być skutkiem 
tego, że nie oszacowano precyzyjnie jawnego i ukrytego aspektu procesu uczenia 
obserwowanego w analizowanym zadaniu.

Jak można zatem zauważyć na przykładzie wyników opisanych powyżej, po-
dobnie jak w przypadku zadania uczenia się sztucznych gramatyk, stopień wy-
siłkowości procesu uczenia mimowolnego mierzony za pomocą tego zadania nie 
jest jednoznaczny. Z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy należy jednak 
pamiętać, iż zadanie uczenia się sekwencji polega na nabywaniu wprawy i jako 
takie nie mierzy jedynie siły procesu uczenia mimowolnego, ale również proces 
nabywania wprawy motorycznej oraz wiedzy proceduralnej (Hikosaka i in., 1999), 
która jest w pewnym stopniu dostępna osobom badanym (Destrebecqz i Cleere-
mans, 2001). Podobne wnioski przynoszą badania Curran i Keele (1993), którzy 
proponowali, żeby wyróżnić dwie formy uczenia mimowolnego: uczenie uwagowe 
i nieuwagowe. Na podstawie przeglądu eksperymentów opisujących wpływ wyko-
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nywania zadania dodatkowego na proces uczenia mimowolnego można stwierdzić, 
że większość paradygmatów uczenia mimowolnego powala na zaobserwowanie 
zarówno wpływów związanych z uczeniem mimowolnym (takich, jakie opisywał 
Reber, 1967), jak i z uczeniem jawnym. W zależności od sytuacji eksperymentalnej 
jeden z tych wpływów może być silniejszy, co powoduje, że traktując test jako 
miarę wyłącznie uczenia mimowolnego obserwujemy niespójne (z punktu widze-
nia autora) wyniki. Biorąc pod uwagę propozycje Currana i Keele (1993), a także 
wyniki badań własnych opisanych powyżej (Wierzchoń, Gaillard i Asanowicz, 
2008), wydaje się, że rozdzielenie wpływów jawnych i ukrytych, wpływających na 
wyniki uzyskiwane w procedurach wykorzystywanych do pomiaru procesu uczenia 
mimowolnego, może pozwolić na oszacowanie zaangażowania zasobów uwagi 
w przebieg tego procesu z wyłączeniem wpływu zadania dodatkowego na jawny 
aspekt procesu uczenia, obserwowany zazwyczaj w analizowanych zadaniach 
(Hayes, 1987, za: Dienes i in., 1991; Wierzchoń i Piotrowski, w przygotowaniu).

W literaturze odnaleźć można również kilka eksperymentów, w których ana-
lizowano wpływ wykonywania dwóch zadań jednocześnie na efektywność wy-
dobywania wiedzy ukrytej. Dienes i współpracownicy (1995) prowadzili 
z zastosowaniem takiej właśnie metodologii badania nad związkami świadomości 
reprezentacji wiedzy (mierzonej stopniem pewności podejmowanej decyzji o gra-
matyczności bądź niegramatyczności klasyfi kowanego ciągu – por. opis w rozdziale 
4.3) z efektami uczenia mimowolnego. Zadanie dodatkowe (generowanie cyfr 
losowych) wykonywano jednocześnie z fazą klasyfi kacji ciągów na gramatyczne 
i niegramatyczne. Jeżeli badani byli pewni podejmowanej decyzji (założono, że 
w takiej sytuacji badani mają świadomą reprezentację reguł gramatyki – jednak 
niekoniecznie poprawną), to w sytuacji zadania podwójnego obserwowano pogor-
szenie klasyfi kacji w porównaniu do sytuacji zadania pojedynczego. Gdy badani 
twierdzili jednak, że zgadują (klasyczna odpowiedź badanych poddawanych pro-
cedurze uczenia się sztucznych gramatyk interpretowana jako przesłanka nieświa-
domego charakteru nabywania wiedzy o regułach), nie zaobserwowano różnic 
w poprawności odpowiedzi w fazie klasyfi kacji (w sytuacji zadania podwójnego 
badani klasyfi kowali tak samo poprawnie, jak w sytuacji zadania pojedyncze-
go). Podobny eksperyment, w którym również zastosowano procedurę zadania 
podwójnego, przeprowadził Higham (1997). W eksperymencie zastosowano wa-
runki uwagi pełnej (full – klasyczna procedura uczenia się sztucznych gramatyk) 
i podzielnej (divided). W warunku uwagi podzielnej, w etapie klasyfi kacji zadania 
uczenia się sztucznych gramatyk, zastosowano dodatkowe zadanie polegające na 
słuchaniu losowo generowanych cyfr. Wyniki eksperymentu wskazują na istotny 
spadek poprawności klasyfi kacji ciągów przy zastosowaniu efektu podobieństwa 
(zdefi niowanego jako poprawna klasyfi kacja ciągów, w których wykorzystano ciągi 
z fazy uczenia zmieniając jedną literę), oraz brak zmian poprawności klasyfi kacji 
ciągów wykorzystujących efekt gramatyczności (poprawna klasyfi kacja ciągów 
niepodobnych) w sytuacji zadania podwójnego. Zdaniem Highama (1997), wyniki 
te wskazują na ograniczenia nabywania wiedzy związanej z efektem podobieństwa 
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(interpretowanej zazwyczaj jako przejaw jawnej wiedzy na temat zasad konstrukcji 
materiału) przy jednoczesnej niezależności od zasobów procesu uczenia się reguł 
(efekt gramatyczności).

Podsumowując, w zaprezentowanych powyżej badaniach eksperymentalnych 
wykorzystujących paradygmat zadania podwójnego w trakcie wykonywania za-
dania uczenia się sztucznych gramatyk badano wpływ zadania dodatkowego na 
procesy nabywania oraz wydobywania wiedzy ukrytej. Oszacowanie efektyw-
ności procesu uczenia mimowolnego (nabywania wiedzy ukrytej) wydaje się moż-
liwe dzięki zastosowaniu paradygmatu zadania podwójnego w trakcie pierwszego 
etapu eksperymentu. Wyniki części badań sugerują, że proces ten nie wymaga 
zaangażowania zasobów uwagi (Hayes, 1987, za: Dienes i in., 1991; Wierzchoń 
i Piotrowski, w przygotowaniu). W części empirycznej tej pracy przyjęta zostanie 
zatem hipoteza, według której wykonywanie zadania dodatkowego nie ma wpływu 
na proces nabywania wiedzy ukrytej. Hipoteza ta wydaje się konsekwencją propo-
zycji teoretycznej Rebera (1976), który defi niował proces uczenia mimowolnego 
jako proces automatyczny. Odrębnym problemem badawczym wydaje się wpływ 
dystrakcji uwagowej na przywołanie danych z pamięci. Prawdopodobnie taka 
procedura pozwala na określenie związków uwagi z przywołaniem efektów ucze-
nia mimowolnego (pamięcią ukrytą), a nie z samym procesem uczenia. Wyniki 
badań Dienesa i współpracowników (1995) oraz Highama (1997) sugerują, że 
przywołanie tego typu danych jest również niezależne od zasobów uwagi. Drugi 
problem badawczy analizowany w niniejszej pracy będzie więc związany z kosz-
tami poznawczymi wydobywania wiedzy ukrytej z pamięci.

4.2. Kontrolowalność

Analizując zależność efektów uczenia mimowolnego od poziomu kontroli 
poznawczej, odwołać się można do dwóch typów procedur eksperymentalnych. 
Większość badań dotyczących tej problematyki prowadzono dotychczas z wyko-
rzystaniem manipulacji instrukcją. Odrębny sposób wnioskowania można zapro-
ponować na podstawie analizy wyników eksperymentów, w których wykorzystany 
został paradygmat zadania podwójnego. Zastosowanie zadania dodatkowego, któ-
rego wykonywanie angażuje funkcje wykonawcze pamięci roboczej, ogranicza tu 
możliwość monitorowania wykonania zadania właściwego.

W klasycznych eksperymentach Rebera (1989) nad wpływem manipulacji 
instrukcją, osoby badane były informowane o regułach organizujących materiał 
przed etapem uczenia się (instrukcja poszukiwania reguł). Grupy poinformowane 
o istnieniu reguł na początku eksperymentu wykonywały zadanie klasyfi kacji 
istotnie statystycznie gorzej od grup wykonujących to zadanie zgodnie z instrukcją 
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klasyczną. Reber wyjaśnia te zaskakujące wyniki, odwołując się do charakteru 
materiału. Postuluje on, że reguły, na podstawie których konstruowano materiał, są 
niezwykle skomplikowane i w związku z tym badani poszukujący reguł i tak ich nie 
znajdują. Wydaje się, że poszukiwanie reguł jest celowe tylko wtedy, kiedy istnieje 
szansa ich odnalezienia. Innymi słowy, lepiej nie poszukiwać reguł, niż szukać i ich 
nie znajdywać (lepiej nie kontrolować procesu nabywania wiedzy, niż kontrolo-
wać go nieskutecznie). Pozytywny wpływ informacji o regułach zaobserwowano 
natomiast w badaniach, w których na początku podawano konkretne informacje 
o zasadach konstruowania ciągów – w takiej sytuacji badani mogą wykorzystywać 
zaprezentowane im reguły do podejmowania decyzji o gramatyczności/niegrama-
tyczności ciągu (Reber, 1989).

Ciekawe wyniki, dotyczące wpływu instrukcji na rozwiązywanie zadania uczenia 
się sztucznych gramatyk, przynoszą badania Johnstone i Schanks (2001). Badacze ci 
przeprowadzili badania z wykorzystaniem podobnej do tej zastosowanej przez Rebera 
(1989) manipulacji eksperymentalnej, uzyskując jednak przeciwne wyniki – osoby 
badane poinformowane o istnieniu reguł na początku eksperymentu uzyskiwały istot-
nie statystycznie lepsze rezultaty w zadaniu klasyfi kacji niż osoby rozwiązujące to 
zadanie zgodnie z klasyczną instrukcją. W opisywanych badaniach przeprowadzono 
posteksperymentalny test świadomości reguł. Okazało się, że osoby świadome reguł 
klasyfi kowały ciągi z poprawnością 95%, podczas gdy osoby nieświadome reguł uzy-
skiwały w tym zadaniu poprawność w granicach 52%. Na podstawie wyników tego 
eksperymentu można zatem stwierdzić, że poprawność wykonywania zadania ucze-
nia się sztucznych gramatyk może być, przynajmniej w pewnym stopniu, wynikiem 
procesu kontrolowanego – osoby świadome reguł (które mogły zatem kontrolować 
wykorzystywanie adekwatnych reguł w czasie wykonania zadania klasyfi kacji) po-
prawniej klasyfi kowały ciągi. Sprzeczne wyniki prezentowanych badań wskazują, 
że poziom kontroli procesów zaangażowanych w rozwiązywanie zadania uczenia się 
sztucznych gramatyk wymaga dalszych, szczegółowych badań. O ile wpływ informacji 
o konkretnych zasad konstrukcji ciągów na poprawność klasyfi kacji wydaje się intui-
cyjnie oczywisty, o tyle wpływ samej wiedzy o istnieniu reguł nie jest jednoznaczy. 
Interesujące zatem wydaje się określenie wpływu instrukcji poszukiwania reguł na 
poprawność klasyfi kacji ciągów.

Odrębne ujęcie problematyki zaangażowania kontroli poznawczej w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk zaproponowali Wierzchoń i Piotrowski (2003). 
W paradygmacie zadania podwójnego zastosowano procedurę uczenia się sztucz-
nych gramatyk oraz zadanie generowania interwałów losowych (zadanie GIL 
– Wierzchoń i Piotrowski, 2003; Piotrowski, 2004). Jak już zauważono w rozdzia-
le 1 niniejszej pracy (zob. również Vandierendock, 2000), zadanie generowania 
interwałów losowych wymaga zaangażowania funkcji kontrolnych centralnego 
systemu wykonawczego. Wierzchoń i Piotrowski (2003) uzyskali wyniki suge-
rujące, iż jednoczesne wykonywanie zadania generowania interwałów losowych 
oraz uczenia się sztucznych gramatyk nie interferują z sobą (nie zaobserwowano 
różnic w wykonaniu zadania uczenia się sztucznych gramatyk, zaobserwowano na-
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tomiast różnice w zakresie wykonania zadania generowania interwałów losowych), 
co mogłoby świadczyć, iż zadanie uczenia się sztucznych gramatyk nie wymaga 
zaangażowania funkcji kontrolnych centralnego systemu wykonawczego. W tym 
kontekście interesujące wydaje się, czy proces uczenia mimowolnego wymaga 
zaangażowania procesów kontrolnych pamięci roboczej. Pytanie to jest oczywiście 
niezależne od problemu wpływu instrukcji na efektywność uczenia mimowolnego. 
Wpływ instrukcji dotyczy bowiem wolicjonalnej kontroli związanej z próbami od-
nalezienia reguł, na podstawie których skonstruowano materiał oraz zastosowania 
ich w praktyce. Natomiast wyniki dotyczące zaangażowania funkcji kontrolnych 
wskazują jedynie pośrednio na zaangażowanie zasobów pamięci roboczej w proces 
kontrolowania nabywania wiedzy. Zaangażowanie funkcji kontrolnych wskazy-
wałoby jednak pośrednio na kontrolowany charakter procesu nabywania wiedzy 
w zadania uczenia się sztucznych gramatyk, a więc próby poszukiwania reguł, na 
podstawie których skonstruowany został materiał.

4.3. Świadomość

Badania nad stopniem uświadomienia wiedzy nabywanej w toku zadania ucze-
nia się sztucznych gramatyk (analiza relacji między uczeniem i świadomością jego 
efektów zob.: Frensch i Runger, 2003) prowadzono z wykorzystaniem co najmniej 
dwóch odrębnych logik postępowania badawczego: logiki rozszczepiania (Clee-
remans 1997; Higham 1997, Neal i Hesketh, 1997) oraz logiki opozycji (Higham 
i in., 2000). Logika rozszczepiania polega na wykazaniu braku wpływu manipulacji 
(ekspozycji regularnych ciągów w fazie zapamiętywania) na bezpośrednie wskaź-
niki wiedzy jawnej (pomiar deklaratywny i/lub zadanie odtwarzania ciągów), przy 
jednoczesnym wpływie na pośrednie miary wiedzy ukrytej (test klasyfi kowania). 
W ujęciu tym problematyczne wydaje się kwestionowane już wcześniej założenie, 
zgodnie z którym dany test jest wrażliwy tylko i wyłącznie na jeden rodzaj 
wpływów – świadomych w przypadku testów bezpośrednich (dotyczących jawnej, 
świadomej wiedzy), lub nieświadomych w przypadku pośrednich testów wiedzy 
(Jacoby, 1991; Jacoby, 1998; Debner i Jacoby, 1994). Założenie o wykorzystywa-
niu jedynie wiedzy ukrytej w trakcie wykonywania testu klasyfi kowania ciągów 
lub wykorzystywaniu tylko i wyłącznie wiedzy jawnej w trakcie wykonania 
zadania odpamiętywania ciągów wydaje się nieuzasadnione (por. krytyka założenia 
czystości procesów [process pure] Shanks i St. John, 1994). Jak już zaznaczono 
powyżej, wydaje się prawdopodobne, że zarówno w przypadku zadania uczenia 
się sztucznych gramatyk, jak i zadania uczenia się sekwencji na poziom ich wy-
konania wpływa jednocześnie wiedza jawna, jak i wiedza ukryta (zob. również 
rozdział 3).
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Rozwiązanie powyższych trudności, oparte na logice opozycji, zaproponował 
Jacoby (1991; 1998), a w badaniach z wykorzystaniem paradygmatu uczenia się 
sztucznych gramatyk Higham i współpracownicy (2000; wersja procedury dla 
zadania uczenia się sekwencji – por. Destrebecqz i Cleeremans, 2001). W opisy-
wanej procedurze przyjmuje się, że w zadaniach diagnozujących proces nabywania 
wiedzy ukrytej współwystępują dwa rodzaje wpływów: kontrolowany (świadomy) 
i automatyczny (nieświadomy). Logika opozycji polega na oszacowaniu udziału 
tych procesów w wykonaniu zadania eksperymentalnego. Dokonuje się tego dzięki 
porównaniu poziomu wykonania w warunku zawierania (inclusion) z wykonaniem 
tego samego zadania w warunku wykluczania (exclusion). Opisywana procedura 
jest wykorzystywana przede wszystkim w badaniach pamięci ukrytej mierzonej 
z wykorzystaniem zadania uzupełniania trzonów słów (Toth, Reingold i Jacoby, 
1994). Zadanie to składa się zazwyczaj z dwóch etapów. W pierwszym osoby bada-
ne mają obserwować lub zapamiętywać słowa prezentowane na ekranie komputera. 
Następnie badanym prezentuje się fragmenty słów (na przykład KRZE___), prosząc 
je o uzupełnienie wyrazu tak, aby utworzyć wyraz, który był wcześniej prezento-
wany w fazie uczenia (warunek zawierania) lub wyraz, który nie występował na 
liście zapamiętywanych słów (warunek wykluczania). Zdaniem Jacoby’ego (1998) 
poziom wykonania tego zadania w warunku zawierania determinują zarówno pro-
cesy kontrolowane (jawne przypominanie słowa prezentowanego w pierwszej 
części badania), jak i automatyczne (jeżeli osoba badana nie może przypomnieć 
sobie słowa prezentowanego wcześniej, może zgadywać – poprawna odpowiedź 
byłaby w tym przypadku wynikiem działania automatycznego procesu rozpozna-
nia wzorca). W warunku wykluczania zadaniem osób badanych jest uzupełnienie 
wyrazu tak, aby utworzyć słowo, które nie było wcześniej prezentowane. Zadanie 
polega więc na hamowaniu automatycznego wpływu wiedzy nabytej w trakcie 
fazy prezentacji materiału (zakłada się, że, aby uzupełnić w tym warunku wyraz 
zgodnie z instrukcją, osoba badana musi przypomnieć sobie prezentowany wcześ-
niej wyraz, a następnie wygenerować inny, który nie był wcześniej prezentowany). 
Błędy w warunku wykluczania, polegające na użyciu prezentowanego wcześniej 
słowa, należy więc interpretować jako efekt automatycznej aktywacji reprezen-
tacji w wyniku działania efektu poprzedzania (przy braku jawnej pamięci o jego 
występowaniu na liście zapamiętywanych słów).

Reasumując, warunek zawierania wymaga zatem jedynie detekcji informacji, 
natomiast warunek wykluczania wymaga identyfi kacji jej źródła (Yu i Bellezza, 
2000). Procesy kontrolowane i automatyczne działają antagonistycznie względem 
siebie (Jacoby, 1998). Pamięć ukryta zwiększa prawdopodobieństwo uzupełnienia 
trzonu słowem wcześniej prezentowanym (niezależnie od warunku) natomiast 
pamięć jawna w zależności od warunku, albo takie prawdopodobieństwo obniża 
(warunek wykluczania), albo również zwiększa (warunek zawierania). Na podsta-
wie powyższych założeń Jacoby (1991) proponuje obliczanie estymacji wpływów 
jawnych i ukrytych pamięci (opis estymacji można odnaleźć w innych pracach 
– por. na przykład Jacoby, 1998; Szpitalak i Wierzchoń, 2008).



68 � CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Aby zastosować procedurę rozszczepiania procesów do badań w paradygmacie 
uczenia się sztucznych gramatyk, Higham i współpracownicy (2000) zapropo-
nowali modyfi kację omawianej procedury. W ich eksperymencie osoby badane 
uczyły się egzemplarzy wygenerowanych z dwóch zbiorów reguł prezentowanych 
oddzielnie po dwóch stronach ekranu komputera (przy czym badani byli instru-
owani, że są to dwa zbiory egzemplarzy, jednak nie informowano ich o istnieniu 
reguł, na podstawie których zostały one skonstruowane). Po fazie zapamiętywania 
badani byli informowani, że ciągi, których się uczyli, zostały zbudowane według 
dwóch zestawów reguł – gramatyk. Zadaniem osób w warunku zawierania było 
wskazanie ciągów gramatycznych (niezależnie od tego, która z dwóch grama-
tyk stała u podstawy konstrukcji materiału) w zbiorze ciągów gramatycznych 
spełniających pierwszy zbiór reguł, ciągów spełniających drugi zbiór reguł oraz 
ciągów niegramatycznych. W warunku wykluczania zadaniem osób badanych było 
wskazanie ciągów gramatycznych spełniających jeden ze zbiorów reguł (pozostałe 
ciągi, zarówno spełniające drugi zbiór reguł, jak i niegramatyczne miały zostać 
określone jako niegramatyczne). Higham i współpracownicy (2000) zakładali, 
analogicznie jak w przypadku opisanej powyżej oryginalnej wersji procedury (por. 
na przykład Jacoby, 1998), że poprawne wykonanie zadania uzupełniania w wa-
runku zawierania może być rezultatem świadomego przypomnienia wcześniej 
widzianego ciągu gramatycznego, albo, jeśli badany nie może sobie go przypo-
mnieć, automatycznego wpływu wcześniej studiowanego materiału. W warunku 
zawierania obserwowany byłby więc zarówno wpływ procesów świadomych, 
jak i automatycznych (przy czym obydwa procesy działałyby w tym warunku 
zgodnie, tzn. prowadziłyby do poprawnego wykonania zadania). Jednocześnie 
zakładano, że poprawne wykonanie instrukcji w warunku wykluczenia możliwe 
jest jedynie wtedy, gdy badany świadomie przypomina sobie, jakie egzemplarze 
ciągów gramatycznych spełniających pierwszy i drugi zbiór reguł gramatyki były 
prezentowane w trakcie etapu uczenia. Tylko w takiej sytuacji badany byłby w sta-
nie odrzucić ciąg spełniający drugi zbiór reguł i wybrać ciąg spełniający pierwszy 
zbiór reguł. Zdaniem Highama i współpracowników (2000) postępowanie wbrew 
instrukcji w tym warunku, czyli określenie ciągu spełniającego reguły drugiej 
gramatyki jako gramatycznego, wynikać może z automatycznego wpływu wcześ-
niej zapamiętanego materiału. Podsumowując, w warunku wykluczania wpływy 
kontrolowane i automatyczne działają w opozycji – pierwsze z nich prowadzą do 
poprawnego wykonania instrukcji, drugie zaś do błędów. Porównanie wykonania 
zadania w warunku zawierania i wykluczania pozwala na oszacowanie relatyw-
nej siły tych dwóch rodzajów wpływów (opis estymacji wpływów świadomych 
i automatycznych – zob.: Higham i in., 2000). Wyniki badań z wykorzystaniem 
procedury rozszczepiania procesów sugerują, że proces uczenia mimowolnego 
jest, przynajmniej w pewnym stopniu, dostępny świadomości (Higham i in., 2000; 
Balas, 2003). Wskazywałyby na to wyniki estymacji wpływu świadomego wie-
dzy pozwalającej na poprawne wykonywanie omawianego zadania w warunku 
wykluczania.
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Procedura rozszczepiania procesów była krytykowana między innymi za arbi-
tralne przyjmowanie założenia o rozłączności wiedzy świadomej (kontrolowanej) 
i nieświadomej (automatycznej). W większości współczesnych badań dotyczących 
procesów ukrytych zakłada się jednak, że różnica między procesami jawnymi 
i ukrytymi może mieć charakter ciągły, to znaczy, że możemy mieć do czynienia 
z niepełnym uświadomieniem procesu ukrytego (na przykład brak możliwości 
werbalizacji), a jednocześnie obserwować wyniki wskazujące na dostępność re-
prezentacji wiedzy dla osoby badanej (na przykład umiejętność wykorzystywania 
tej wiedzy w działaniu – modyfi kacji zachowania). W tym kontekście wydaje się, 
że kluczowe jest zaproponowanie skali, która byłaby bardziej czuła niż miara 
werbalizacji i pozwalałaby na oszacowanie stopnia dostępności analizowanego 
procesu czy też wiedzy powstającej w wyniku jego działania. Przykładami skal 
pozwalających na tego typu estymacje są: metoda opierająca się na subiektywnej 
ocenie pewności podejmowanych decyzji (confi dence ratings – por. Dienes i Perner, 
2002), procedura obstawiania poprawnej odpowiedzi (post-decision wagering – por. 
Persaud, McLeod i Cowey, 2007) czy też skala „poczucia ciepła” (warmth scale 
– Asanowicz, Wierzchoń, Taraday i Hawrot, w recenzji – pełny przegląd metod 
pozwalających na oszacowanie stopnia świadomości wiedzy – por. Seth, Dienes, 
Cleeremans, Overgaard i Pessoa, 2008).

W pierwszej z wymienionych powyżej procedur – zadaniu oceny pewności 
– osoby badane mają oszacować stopień pewności każdej podejmowanej decyzji 
(na przykład klasyfi kacji określonego ciągu jako gramatycznego lub niegrama-
tycznego). Wyniki tych oszacowań porównywane są następnie z poprawnością 
odpowiedzi udzielanych przez osoby badane. Autorzy tej metody (Dienes i Per-
ner, 2002) zakładają, że świadomość nabywanej wiedzy można oszacować dzięki 
zastosowaniu dwóch kryteriów – kryterium zerowej korelacji (zero-correlation 
criterium) oraz kryterium zgadywania (guessing criterium). Pierwsze z nich za-
kłada, że jeżeli osoba badana nie posiada świadomej wiedzy dotyczącej oceniane-
go materiału, nie powinno się obserwować korelacji między stopniem pewności 
podejmowanych decyzji a ich poprawnością. Aby oszacować udział świadomych 
i nieświadomych aspektów nabywania wiedzy, porównuje się w tej metodzie po-
prawność odpowiedzi pewnych i niepewnych. Kryterium zgadywania zakłada, że 
brak różnicy poprawności w opisywanych warunkach można interpretować jako 
wskaźnik nieświadomego charakteru nabywania wiedzy.

Kolejną metodą, pozwalającą na pomiar stopnia uświadomienia analizowanego 
procesu, jest procedura obstawiania poprawnej odpowiedzi (por. Persaud, McLeod 
i Cowey, 2007). Procedura ta imituje sytuację gry hazardowej. Polega na stawianiu 
na każdą odpowiedź określonej sumy pieniędzy (na przykład z dwóch możliwych 
stawek – 10 lub 50 złotych). Zakłada się, że jeżeli osoba badana podejmuje decy-
zje na podstawie świadomych przesłanek, to częściej powinna obstawiać wyższą 
stawką odpowiedzi poprawne. Brak różnicy poprawności dla obydwu stawek byłby 
zatem dowodem braku uświadomienia wiedzy. Procedura ta była stosowana mię-
dzy innymi w trakcie zadania uczenia się sztucznych gramatyk i wykazywała, że 
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decyzje podejmowane przez osoby badane nie są dostępne świadomości. Podobną 
miarę opierającą się na znanej grze w „ciepło-zimno” zaproponowała Metcalfe 
(1986 – skala poczucia ciepła). W metodzie tej badani proszeni są o deklarowa-
nie poczucia zbliżania się do oczekiwanego rozwiązania (lub poprawnej reguły) 
poprzez określenie poziomu „odczuwanego ciepła”. W badaniach własnych wy-
korzystujących tę procedurę do ustalenia stopnia uświadomienia wiedzy ukrytej 
w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk uzyskano wyniki wskazujące na 
niezależność poprawności wykonywania zadania od deklarowanego przez osoby 
badane poczucia ciepła (Asanowicz, Wierzchoń, Taraday i Hawrot, w recenzji).

Inną ciekawą procedurę, mającą na celu ograniczenie stopnia uświadomienia 
procesu uczenia mimowolnego, zaproponowali Manza i Bornsein (1995; zob. 
również Hellman i Berry, 2003). Badacze ci twierdzili, że klasyczne metody po-
miaru efektu uczenia mimowolnego (etap klasyfi kacji) nie są całkowicie wolne od 
wpływu wiedzy jawnej. W związku z tym zaproponowali pomiar procesu uczenia 
mimowolnego z wykorzystaniem skali ewaluatywnej (zadaniem osób badanych 
było ocenianie ciągów pod względem stopnia „podobania się”). Okazało się, że 
miara tradycyjna (klasyfi kacja) oraz skala ewaluatywna dawały porównywalne 
rezultaty w zadaniu klasyfi kacji ciągów. Wyniki badań wykorzystujących skalę 
ewaluatywną sugerują, iż poprawne wykonywanie zadania uczenia się sztucznych 
gramatyk nie wymaga świadomej wiedzy o regułach, na podstawie których skon-
struowany został materiał.

Podsumowując rozważania dotyczące stopnia świadomości uczenia mimo-
wolnego, wydaje się, że problem określenia stopnia uświadomienia przebiegu 
określonego procesu oraz nabytej w jego wyniku wiedzy jest wciąż w dużej mie-
rze nierozwiązany (zob.: Whittlesea i Dorken, 1997). Pomimo krytyki (Schooler 
i Fiore, 1997) najczęściej używaną miarą pozostają do dziś raporty werbalne. 
Inne metody, mające na celu oszacowanie możliwych wpływów (Higham i in., 
2000; Dienes i Perner, 2002) lub ograniczenie wpływu wiedzy świadomej (Manza 
i Bornstein, 1995), nie zostały jednak przyjęte bezkrytycznie. Badania z wykorzy-
staniem procedury rozszczepiania procesów są krytykowane z uwagi na specyfi cz-
ne defi niowanie świadomości (świadomość synonimem automatyczności, zob.: 
Jacoby, 1998). Procedura szacowania pewności wydaje się dość czasochłonna 
i nie do końca zrozumiała dla osób badanych. W badaniach Manzy i Bornsteina 
(1995) uczestnicy badań nie byli natomiast informowani o istnieniu reguł nawet 
przed etapem klasyfi kacji, co powoduje, że trudno porównywać ich wyniki do 
rezultatów uzyskanych z wykorzystaniem klasycznej procedury. Podsumowując, 
można stwierdzić, że problem określenia stopnia świadomości procesu jest nie-
zwykle złożony. Ze względu na założenia teoretyczne przedstawione w rozdziale 
2 (charakterystyka świadomości dostępu) w części empirycznej niniejszej pracy 
zastosowana zostanie najpopularniejsza, choć kontrowersyjna logika rozszczepia-
nia oraz raporty werbalne dotyczące uświadomienia reguł. Problem ten wydaje się 
oczywiście niezwykle interesujący, ale szczegółowy pomiar tej zmiennej wykracza 
poza cele empiryczne tej pracy.



5. Podsumowanie i problemy badawcze

Przedstawiony powyżej przegląd teorii i badań dotyczących charakterystyki 
procesu uczenia mimowolnego wskazuje, że przedmiotem badań była dotychczas 
przede wszystkim forma reprezentacji wiedzy nabywanej w trakcie tego procesu 
(abstrakcyjność wiedzy) oraz stopień jej uświadomienia. Nieliczne badania pod-
noszące problem formalnej charakterystyki samego procesu nabywania wiedzy 
przynosiły niespójne rezultaty (Dienes i in., 1991; Dienes i in., 1995; Wierzchoń 
i Piotrowski, w przygotowaniu). W tej sytuacji celowe wydaje się przeprowadzenie 
badań mających na celu określenie warunków, w jakich nabywamy i wykorzystu-
jemy wiedzę ukrytą. Aby dokonać wszechstronnej charakterystyki analizowanego 
procesu, przeprowadzono trzy eksperymenty, których wyniki zostały opisane w czę-
ści empirycznej tej pracy. Koncentrować się one będą wokół trzech problemów ba-
dawczych: kosztów poznawczych nabywania wiedzy ukrytej, kosztów poznawczych 
jej wydobywania, a także wpływu czasu prezentacji na charakter nabywanej wiedzy.

Powyższe pytania badawcze związane są z próbą potwierdzenia założeń Rebera 
(1976), który określał uczenie mimowolne jako proces automatyczny. W części em-
pirycznej tej pracy analizie poddano poszczególne cechy, które mogłyby potwierdzić 
automatyczny charakter omawianego procesu. Na podstawie zaproponowanego 
w części teoretycznej modelu zdecydowano się ograniczyć rozważania do trzech 
cech, które powinny charakteryzować proces automatyczny: bezwysiłkowości, nie-
kontrolowalności oraz nieświadomości. Niniejsza praca jest próbą charakterystyki 
uczenia mimowolnego z wykorzystaniem tych właśnie cech. Przy określaniu stopnia 
wysiłkowości uczenia mimowolnego należy odwołać się do problemu występowania 
kosztów poznawczych tego procesu. Zaprojektowane w ramach pierwszych dwóch 
pytań badawczych eksperymenty miały na celu określenie (z wykorzystaniem para-
dygmatu zadania podwójnego) tego, w jakim stopniu nabywanie i wykorzystywanie 
wiedzy ukrytej wymaga zaangażowania zasobów centralnego systemu wykonaw-
czego, a więc tego, w jakim stopniu są one kosztowne. Określeniu stopnia kontroli 
procesu uczenia mimowolnego będą służyć dwie manipulacje eksperymentalne: 
manipulacja rodzajem instrukcji oraz wykonywaniem jednocześnie z zadaniem 
uczenia się sztucznych gramatyk zadania wymagającego zaangażowania funkcji 
wykonawczych centralnego systemu wykonawczego (zadanie GIL). Stopień uświa-
domienia wiedzy nabytej w trakcie omawianego zadnia zostanie oszacowany przy 
użyciu posteksperymentalnego pomiaru świadomości reguł.
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6. Problem badawczy I: Koszty poznawcze nabywania 
wiedzy ukrytej

6.1. Wprowadzenie

Celem pierwszego eksperymentu było oszacowanie kosztów poznawczych 
procesu nabywania wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk. Zapropo-
nowany w części teoretycznej niniejszej pracy (zob. rozdział 2) model opisujący 
formalną charakterystykę procesów pierwotnie automatycznych, kontrolowanych 
i zautomatyzowanych sugeruje, że proces uczenia mimowolnego powinien: (a) 
wymagać zaangażowania nieznacznej ilości zasobów poznawczych systemu; (b) 
nie wymagać kontroli poznawczej; oraz (c) być w znacznej mierze nieświadomy 
(tzn. w niewielkim stopniu dostępny dla świadomości dostępu oraz dla świadomości 
fenomenologicznej). Z punktu widzenia analizy zadania uczenia się sztucznych 
gramatyk (zob. rozdział 3) wydaje się, że trafną metodą oszacowania kosztów 
procesu nabywania wiedzy ukrytej może być jego zakłócanie w trakcie pierwszego 
etapu procedury uczenia się sztucznych gramatyk. Zgodnie z założeniem łącz-
nych wpływów procesów uczenia mimowolnego i jawnego na wyniki w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk można zakładać, że taka manipulacja spowoduje 
ograniczenie wpływu wiedzy jawnej. W niniejszym eksperymencie zastosowana 
została w tym celu procedura zadania podwójnego. Zadanie dodatkowe, które an-
gażuje centralny system wykonawczy, powinno znacząco ograniczyć możliwość 
jednoczesnego świadomego i kontrolowanego nabywania wiedzy, a przez to może 
uwypuklić efekty związane z nabywaniem wiedzy ukrytej. Jeżeli zaobserwujemy 
klasyfi kację powyżej poziomu losowego, będzie ona w znacznym stopniu związana 
z działaniem procesu uczenia mimowolnego.

Jak już opisano szczegółowo w części empirycznej tej pracy, rezultaty dotych-
czasowych badań wykorzystujących tę procedurę nie przyniosły jednoznacznych 
rozstrzygnięć. Hayes (1987, za: Dienes i in., 1991) uzyskał wyniki sugerujące, że 
proces nabywania wiedzy ukrytej przebiega niezależnie od poziomu zaangażowania 
zasobów systemu poznawczego. Jednak próba replikacji tych danych (Dienes i in., 
1991) nie powiodła się. Wychodząc z założenia, że powodem tak niejednoznacz-
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nych wyników może być charakter zastosowanego zadania dodatkowego (zarów-
no Hayes [1987 za: Dienes i in., 1991], jak i Dienes wraz z współpracownikami 
[1991]) wykorzystywali jako zadanie dodatkowe procedurę generowania liczb 
losowych), Wierzchoń i Piotrowski (w przygotowaniu) przeprowadzili serię trzech 
eksperymentów z wykorzystaniem różnych zadań dodatkowych, angażujących 
różne podsystemy pamięci roboczej (centralny system wykonawczy, brudnopis 
wzrokowo-przestrzenny oraz pętle fonologiczną). W badaniach tych uzyskano 
spójne wyniki, świadczące o niezależności poziomu wykonania zadania klasyfi kacji 
od warunków uczenia (zadanie podwójne lub zadanie pojedyncze). Szczegółowy 
opis wszystkich wymienionych eksperymentów, a także badań dotyczących tego 
zagadnienia przeprowadzonych w innych paradygmatach badawczych można od-
naleźć w rozdziale 4.1.

W badaniach Wierzchonia i Piotrowskiego (w przygotowaniu) nie analizowano 
jednak wpływu zadania dodatkowego na charakter reprezentacji nabywanej wiedzy. 
Brak tego typu analiz nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tego, czy wyko-
nywanie zadania dodatkowego nie wpływa jednak na formę wiedzy nabywanej 
w trakcie procesu uczenia mimowolnego. Wydaje się prawdopodobne, iż wyko-
nywanie zadania dodatkowego będzie wpływać przede wszystkim na poprawność 
klasyfi kacji ciągów podobnych i zbalansowanych (poprawna klasyfi kacja tego typu 
ciągów wynika prawdopodobnie z wykorzystywania jawnej wiedzy dotyczącej 
zapamiętanych fragmentów ciągów prezentowanych w fazie uczenia – analiza 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk, zob. rozdział 3). Zakładając, że popraw-
na klasyfi kacja tych ciągów związana jest z uświadomieniem sobie przez osoby 
badane wiedzy dotyczącej egzemplarzy lub ich fragmentów spełniających reguły, 
można zakładać, że zadanie dodatkowe będzie negatywnie wpływało na poziom 
nabywania tej formy wiedzy. Jednocześnie wydaje się, że manipulacja w para-
dygmacie zadania podwójnego nie powinna wpływać na poprawność klasyfi kacji 
ciągów niepodobnych i niezbalansowanych (jeżeli klasyfi kacja tego typu ciągów 
nie jest związana z uświadomieniem sobie egzemplarzy, to w większym stopniu 
opiera się ona prawdopodobnie na ukrytej wiedzy dotyczącej nieuświadomionych 
reguł). Celem opisywanego eksperymentu było również oszacowanie zależności 
efektów uczenia mimowolnego od poziomu kontroli. Zastosowano w nim dwie 
odrębne manipulacje eksperymentalne pozwalające oszacować różne aspekty kon-
troli analizowanego procesu – manipulację instrukcją (kontrola wolicjonalna pro-
cesu nabywania wiedzy) i wykonywanie zadania dodatkowego (kontrolowalność 
procesu nabywania wiedzy, tj. wymagania dotyczące zaangażowania procesów 
kontrolnych).

Pierwsza z zastosowanych manipulacji zaproponowana została przez Rebe-
ra (1989). Wykorzystywano ją również w badaniach w paradygmacie zadania 
podwójnego (Dienes i in., 1991). Manipulacja ta polega na zastosowaniu w fa-
zie zapamiętywania instrukcji poszukiwania reguł. Osoby badane informowane 
są, że ciągi w pierwszej fazie badania zostały utworzone na podstawie pewnego 
zbioru reguł, a ich odnalezienie może im pomóc w dalszej części badania. Wyniki 
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uzyskiwane przy zastosowaniu opisywanej instrukcji wskazują na to, iż badani 
poinformowani o istnieniu reguł przed fazą uczenia się ciągów osiągają niższe 
wyniki niż osoby wykonujące zadanie z instrukcją klasyczną. Reber (1989) uwa-
żał, że wynika to z faktu, iż osoby badane nie są wstanie odnaleźć poprawnych 
reguł, ale co najwyżej reguły cząstkowe. Próby wykorzystywania tego rodzaju 
reguł wpływają więc negatywnie na poprawność klasyfi kacji ciągów. Wydaje się, 
że próba świadomego kontrolowania przez podmiot procesu nabywania wiedzy 
w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk powoduje paradoksalnie pogorszenie 
efektów uczenia. Odnosząc się do tych wyników Dienes i współpracownicy (1991) 
wykorzystywali manipulację instrukcją w celu wyodrębnienia efektów uczenia 
jawnego i mimowolnego. Jeśli uwzględni się wnioski z analizy zadania uczenia 
się sztucznych gramatyk (zob. rozdział 3), wydaje się jednak, że manipulacja taka 
może co najwyżej zwiększyć wpływ procesów kontrolowanych na wyniki testu 
klasyfi kacji (wynik testu klasyfi kacji ciągów niezależnie od warunku wydaje się 
uwarunkowany zarówno wpływami kontrolowanymi, jak i automatycznymi).

Alternatywna metoda oszacowania zaangażowania procesów kontrolnych 
w nabywanie wiedzy ukrytej polega na określeniu stopnia zaangażowania funkcji 
kontrolnych centralnego systemu wykonawczego w wykonywanie zadania ucze-
nia się sztucznych gramatyk (kontrolowalność procesu). Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu w trakcie fazy uczenia zadania generowania interwałów losowych 
(Vandierendonck, 2000; zob. rozdział 4). Wyniki dotychczasowych eksperymentów 
sugerują (Wierzchoń i Piotrowski, 2003; Wierzchoń i Piotrowski, w przygotowa-
niu), że poprawność klasyfi kacji w grupach wykonujących w trakcie fazy uczenia 
zadanie generowania interwałów losowych jest porównywalna z poprawnością 
klasyfi kacji w grupach wykonujących to zadanie w warunkach zadania pojedyn-
czego. Świadczyć to może o niezależności procesu nabywania wiedzy ukrytej od 
funkcji kontrolnych centralnego systemu wykonawczego. Również ten wniosek 
wymaga jednak eksperymentalnego potwierdzenia, oraz analizy wpływu zadania 
generowania interwałów losowych na poprawność klasyfi kacji w zależności od 
typu ciągu (poziom gramatyczności, podobieństwa oraz zbalansowania ciągów).

Aby oszacować stopień uświadomienia reguł w zależności od warunku ekspery-
mentu, zastosować można co najmniej kilka różnorodnych procedur eksperymental-
nych (zob. rozdział 3). Ze względu na jednoznaczność wybranej miary świadomości 
dostępu (werbalizacja) w prezentowanych w tej pracy badaniach zdecydowano się 
zastosować logikę rozszczepienia. Zgodnie z klasycznymi badaniami nad stopniem 
uświadomienia reguł (Reber, 1989) zastosowano w tym celu posteksperymentalny 
pomiar świadomości. Wyniki prezentowane w pracy Rebera (1989) sugerują, że 
poprawność klasyfi kacji powinna być uzależniona od poziomu uświadomienia 
reguł, na podstawie których skonstruowany został materiał. Ponieważ uczestnicy 
eksperymentów potrafi ą zazwyczaj wygenerować jedynie reguły fragmentarycznie 
poprawne, można przewidywać, że osoby werbalizujące reguły będą klasyfi kowały 
ciągi mniej poprawnie niż osoby deklarujące, że nie kierowały się żadnymi zasa-
dami, a decyzje podejmowały na podstawie intuicji bądź zgadując.
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6.2. Metoda

6.2.1. Osoby badane

W badaniach uczestniczyły 102 osoby (84 kobiety i 18 mężczyzn; średnia wie-
ku: 20,80, SD = 1,18). Osobami badanymi byli studenci Studium Języków Obcych 
UJ w Krakowie oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Uczestnicy 
zostali losowo przydzieleni do pięciu równolicznych grup eksperymentalnych: (1) 
grupa kontrolna, (2) grupa wykonująca zadania uczenia się sztucznych gramatyk 
w paradygmacie zadania pojedynczego (grupa „single”) z instrukcją klasyczną, 
(3) grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł, (4) grupa wykonująca zadania 
uczenia się sztucznych gramatyk w paradygmacie zadania podwójnego (grupa 
„dual”) z instrukcją klasyczną oraz (5) grupa „dual” z instrukcją poszukiwania 
reguł. Badani uczestniczyli w eksperymencie dobrowolnie i nieodpłatnie.

6.2.2. Aparatura i materiały

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komputerów PC o identycz-
nych parametrach technicznych (komputery z procesorem Intel Celeron 1200MHz; 
monitory 17).

W eksperymencie zastosowano program „Adam i Ewa v.3.0” autorstwa Jakuba 
Kasperkiewicza, który łączy procedurę uczenia się sztucznych gramatyk (Reber, 
1967) i zadanie generowania interwałów losowych (Vandierendonck i in., 1998; 
Piotrowski, 1999, Wierzchoń i Piotrowski, 2003) w paradygmacie zadania podwój-
nego. Program ten rejestruje czas oraz poprawność wykonania zadania w etapach 
odpamiętania i klasyfi kacji. W etapach uczenia i klasyfi kacji rejestrowana może 
być również poprawność wykonania zadania dodatkowego.

Materiał zastosowany w etapach uczenia i klasyfi kacji zbudowany został na 
podstawie sztucznej gramatyki zaproponowanej przez Vokeya i Brooksa (1992), 
wykorzystywanej również przez Highama (1997 – por. ryc. 7). Zastosowana gra-
matyka pozwala na kontrolowanie efektów gramatyczności, podobieństwa oraz 
zbalansowania ciągów.

Ciągi gramatyczne zostały stworzone na podstawie zastosowanego zbioru re-
guł. Ciągi niegramatyczne natomiast zbudowane zostały z wykorzystaniem tego 
samego zbioru liter, jednak łamały one reguły gramatyki, przez zastosowanie co 
najmniej jednego niedozwolonego przez reguły przejścia między literami. W fazie 
klasyfi kacji wyróżniono ponadto ciągi podobne, niepodobne, zbalansowane oraz 
niezbalansowane. Ciągi podobne (gramatyczne i niegramatyczne) zostały stwo-
rzone przez zamianę tylko jednej litery w ciągu zaprezentowanym w fazie uczenia, 
ciągi niepodobne – przez zamianę dwóch lub więcej liter.
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Jako odmienny sposób kontrolowania podobieństwa ciągów zastosowano rów-
nież miarę ich zbalansowania. Ciągi zbalansowane charakteryzowały się podobną, 
w stosunku do fazy uczenia, częstotliwością występowania konkretnych bigramów 
i trigramów, natomiast w ciągach niezbalansowanych zastosowano zlepki dwu- 
i trzyliterowe, które występowały w etapie uczenia rzadziej. Częstotliwość pojawia-
nia się konkretnego bigramu lub trigramu obliczano, wykorzystując wskaźnik siły 
zlepka (chunk strenght – zob.: Higham, 1997). Wskaźnik ten był obliczany przez 
oszacowanie częstotliwości występowania zlepków w zapamiętywanym w fazie 
uczenia materiale (materiał wykorzystany w eksperymencie; zob. załącznik 1). 
Następnie obliczano wskaźnik siły zlepka dla ciągów prezentowanych w fazie 
klasyfi kacji. Ciągi o niskiej wartości wskaźnika zostały uznane za ciągi niezbalan-
sowane, a ciągi o wysokiej wartości wskaźnika – za zbalansowane.

Dzięki kontroli opisanych wskaźników (gramatyczność, podobieństwo i zba-
lansowanie) można określić, w jakim stopniu wynik testu klasyfi kacji można wy-
jaśniać efektem podobieństwa, a w jakim wykorzystaniem abstrakcyjnych reguł. 
W sytuacji wykorzystywania przez osobę badaną wiedzy dotyczącej podobieństwa 
ciągów obserwować powinniśmy przede wszystkim poprawną klasyfi kację ciągów 

Ryc. 7. Reguły skończonego automatu Markowa zaproponowane przez Vokey i Brooks (1992) pozwalające 
na kontrolowanie wpływów podobieństwa i gramatyczności oraz zbalansowania ciągów. Grama-
tyka ta została wykorzystana we wszystkich eksperymentach opisanych w części empirycznej 
pracy.
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podobnych i zbalansowanych. Poprawna klasyfi kacja ciągów niepodobnych i nie-
zbalansowanych może być natomiast interpretowana jako wynik wykorzystywania 
abstrakcyjnych reguł, które powinny być w większym stopniu nieświadome.

W prezentowanym eksperymencie zastosowano również posteksperymentalny 
pomiar świadomości reguł – badani byli proszeni o określenie reguł, na podstawie 
których podejmowali decyzję o gramatyczności bądź niegramatyczności prezento-
wanych ciągów. Osoby badane poinstruowano, iż każda możliwa odpowiedź jest 
poprawna. Następnie proszone były o opisanie reguł, na podstawie których podej-
mowały decyzje o regularności ciągów. Takie uszczegółowienie pytania postekspery-
mentalnego zostało wprowadzone w celu uniknięcia efektu generowania przez osoby 
badane post-hoc reguł, których w istocie nie stosowały w trakcie fazy klasyfi kowania, 
a także sugestii, iż możliwa jest odpowiedź, że po prostu zgadywały.

6.2.3. Procedura

Procedura badania we wszystkich grupach eksperymentalnych składała się 
z trzech części. W pierwszym etapie osoby badane otrzymały polecenie zapamię-
tania ciągów literowych pojawiających się na ekranie monitora. Po przeczytaniu 
instrukcji badanym prezentowano dwukrotnie szesnaście wygenerowanych przez 
eksperymentatora ciągów literowych zgodnych z „gramatyką”, z których każdy 
miał od trzech do siedmiu znaków (zob. załącznik 1). Wszystkim badanym pre-
zentowane były te same ciągi, w tej samej kolejności. Grupie kontrolnej nie pre-
zentowano żadnych ciągów w fazie uczenia – osoby badane proszone były jedynie 
o klasyfi kację ciągów (por. ryc. 8).

Osoby badane zostały losowo przydzielone do czterech grup eksperymentalnych 
i jednej grupy kontrolnej. W dwóch grupach eksperymentalnych w etapie uczenia 
zastosowano instrukcję klasyczną – badani byli proszeni o zapamiętanie prezento-
wanych ciągów. W pozostałych dwóch grupach eksperymentalnych na tym etapie 
zastosowano instrukcję poszukiwania reguł – badani byli proszeni o zapamiętywa-
nie ciągów oraz o poszukiwanie reguł, na podstawie których prezentowany materiał 
został skonstruowany. Badanych poinformowano jednocześnie, że odnalezienie 
reguł pomoże im w lepszym zapamiętaniu materiału (instrukcje – zob. załącznik 
3). Zarówno w grupach z instrukcją klasyczną, jak i z instrukcją poszukiwania 
reguł zastosowano manipulację zadaniem podwójnym. Grupy eksperymental-
ne „single” były proszone jedynie o wykonywanie zadania zgodnie z instrukcją 
(klasyczną bądź poszukiwania reguł), natomiast grupy eksperymentalne „dual” 
wykonywały ponadto jednocześnie zadanie dodatkowe (GIL – zadanie polegające 
na nierytmicznym klikaniu w prawy przycisk myszki). Grupy „dual” wykonywały 
przed wykonywaniem właściwego zadania, trening GIL-a w warunku zadania 
pojedynczego (przez 1,5 minuty) – do wyniku treningu porównywano następnie 
poziom wykonania tego zadania w sytuacji zadania podwójnego.
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W grupach eksperymentalnych „dual” w trakcie prezentacji wszystkich ciągów 
w pierwszej części zadania, zastosowane zostało dodatkowo zadanie generowania 
interwałów losowych (GIL). Uczestnicy byli proszeni o nierytmiczne, losowe 
klikanie ręką dominującą (co najmniej raz na sekundę) w prawy przycisk myszki. 
Badani zostali poinstruowani, że w sytuacji, kiedy przekroczą dozwolony limit 
czasu, lub będą stukali zbyt rytmicznie, ekran zmieni barwę na czerwoną. Proszono 
ich, aby starali się nie dopuszczać do takiej sytuacji. Wskaźnik rytmiczności genero-
wanych interwałów czasowych rejestrowany był podczas całego etapu pierwszego 
w grupach eksperymentalnych „dual”. Zastosowano procedurę liczenia wskaźnika 
losowości – rytmiczności interwałów losowych, zaproponowaną przez Piotrowskie-
go (1999), opartą na wskaźnikach losowości stosowanych przez Vandierendoncka 
(2000) (algorytm obliczania wskaźnika GIL – por. Wierzchoń i Piotrowski, 2003).

W drugim etapie zadaniem osób badanych we wszystkich grupach eksperymen-
talnych było odpamiętanie jak największej liczby ciągów z poprzedniej fazy bada-
nia. Uczestnicy eksperymentu zostali poinformowani, że w każdym momencie, gdy 
nie będą sobie w stanie przypomnieć większej liczby ciągów, będą mogli przejść 
do kolejnego etapu. Badani wpisywali zapamiętane ciągi za pomocą klawiatury. 
Jeżeli uczestnik eksperymentu wpisał dany ciąg dwukrotnie, program generował 

Ryc. 8. Grafi czna prezentacja procedury eksperymentu pierwszego.
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informację zwrotną na ten temat, a następnie badany był proszony o podanie innego 
ciągu. Na tym etapie rejestrowano poprawność odpamiętywania całych ciągów oraz 
liczebność odpamiętanych fragmentów ciągów (bigramy oraz trigramy początkowe 
i końcowe) prezentowanych w fazie uczenia ciągów.

W instrukcji trzeciego etapu eksperymentu badani zostali poinformowani, że 
poprzednio prezentowane ciągi były stworzone według pewnych reguł (w gru-
pach eksperymentalnych z instrukcją poszukiwania reguł badanym przypominano 
o regułach, których poszukiwali w pierwszym etapie eksperymentu). Zadaniem 
badanych we wszystkich grupach (grupa kontrolna wykonywała jedynie zadanie 
klasyfi kowania ciągów – zob. ryc. 8) było klasyfi kowanie kolejnych 64 ciągów 
literowych jako „regularnych” lub „nieregularnych”. Decyzję tę podejmowano 
z wykorzystaniem przycisków, które badani zaznaczali na ekranie komputera za 
pomocą myszki. Ciągi zostały wylosowane z listy zawierającej 32 egzemplarze 
„gramatyczne”, które nie były prezentowane w pierwszej części badania oraz 32 
ciągi „niegramatyczne”, wygenerowane ze zbioru liter wykorzystywanych w „gra-
matyce”, które nie spełniały jednak jej reguł. W tej części rejestrowano poprawność 
klasyfi kowania poszczególnych ciągów.

Na zakończenie eksperymentu osoby badane były proszone o określenie reguł, 
którymi się kierowały, decydując o gramatyczności ciągów (posteksperymentalny 
poziom świadomości reguł).

6.2.4. Schemat analizy danych

Zestawienie zmiennych niezależnych, zależnych oraz analiz przeprowadzanych 
na danych z każdego z etapów eksperymentu przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Zestawienie zmiennych zależnych, niezależnych i rodzajów analiz przeprowadzanych na danych 
z poszczególnych etapów (eksperyment 1)

ETAP
ZMIENNE

ANALIZY
niezależne zależne

2 – grupa (4)
eksperymentalna:

r. instrukcji* (2);
zadanie** (2)

– l. odpamiętanych ciągów;
– l. odpamiętanych bigramów:

początkowych (BS);
końcowych (BE);

– l. odpamiętanych trigramów:
początkowych (BS);
końcowych (BE)

–  efekt grupy (4) dla wszystkich zm. 
zależnych;

–  efekt instrukcja (2) x zadanie (2) dla 
wszystkich zm. zależnych
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3 – grupa (5)
eksperymentalna:

r. instrukcji (2);
zadanie (2);
kontrolna;

– gramatyczność ciągów;
– podobieństwo ciągów;
– zbalansowanie ciągów

–  poprawność klasyfi kacji 
nowych ciągów

– porównanie do poziomu losowego;
– efekt grupy (5);
– efekt instrukcja (2) x zadanie (2);
– efekt grupa (5) x gramatyczność (2) 

x podobieństwo (2) x zbalansowanie 
(2)

postekspe-
rymentalny

–  poziom świadomości (5) – poprawność ogólna;
– poprawność w grupach (5);
– poprawność klasyfi kacji

–  efekt poziomu świadomości dla 
wszystkich zm. zależnych

zadanie 
dodatkowe

– pomiar***;
– r. instrukcji (2)

– losowość –  efekt pomiar (2) x instrukcja (2)

*** Rodzaj instrukcji = klasyczna vs szukanie reguł.
*** Zadanie = pojedyncze (single) vs podwójne (dual).
*** Pomiar = trening vs pomiar właściwy w zadaniu GIL.

6.2.5. Hipotezy

Sformułowano następujące hipotezy badawcze (prezentacja hipotez zgodnie 
z kolejnymi etapami procedury):

Etap II
1. Ponieważ zadanie GIL angażuje zasoby pamięci roboczej, konieczne do 

zapamiętania ciągów, wyniki testów uczenia jawnego (poprawność od-
pamiętania całych ciągów, liczba odpamiętanych bigramów i trigramów) 
będą istotnie gorsze w grupach wykonujących zadanie podwójne (grupy 
eksperymentalne „dual”).

Etap III
2. Ze względu na oddziaływanie wiedzy nabytej w trakcie fazy uczenia, liczba 

poprawnie zaklasyfi kowanych ciągów w grupach eksperymentalnych będzie 
wyższa niż w grupie kontrolnej oraz wyższa od poziomu losowego (wystąpi 
efekt uczenia mimowolnego).

3. Ponieważ intencjonalne poszukiwanie reguł (kontrola wolicjonalna) po-
woduje zanikanie efektu uczenia mimowolnego, grupy eksperymentalne 
poszukujące reguł będą wykonywać zadanie klasyfi kacji gorzej niż grupy 
wykonujące zadanie z instrukcją klasyczną. 

4. Jeżeli uczenie mimowolne nie wymaga korzystania z zasobów pamięci 
roboczej, przetarg o zasoby poznawcze nie wystąpi. Liczba poprawnie za-
klasyfi kowanych ciągów nie będzie zatem zróżnicowana w zależności od 
grupy eksperymentalne (porównanie „single” do „dual”).
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5. Wpływ manipulacji eksperymentalnych ujawni się przede wszystkim w po-
prawności klasyfi kacji ciągów podobnych i zbalansowanych (wiedza jawna).

Pytanie o poziom uświadomienia reguł
6. Poprawność odpamiętania ciągów (poprawność odpamiętania całych cią-

gów, liczba odpamiętanych bigramów i trigramów) nie będzie związana 
z poziomem uświadomienia reguł, na podstawie których skonstruowany 
został materiał.

7. Poprawność klasyfi kacji ciągów będzie uzależniona od poziomu uświado-
mienia reguł, na podstawie których skonstruowano materiał (kierowanie się 
regułami fragmentarycznie poprawnymi bądź błędnymi będzie prowadzić 
do pogorszenia efektów uczenia mimowolnego).

6.3. Wyniki

Wyniki eksperymentu opracowano za pomocą modułu statystyk podstawowych, 
modułu ogólnych modeli liniowych oraz modułu statystyk nieparametrycznych 
pakietu statystycznego STATISTICA v.6.0.

6.3.1. Odpamiętywanie

Poprawność odpamiętania całych ciągów. Średnia poprawność odpamię-
tania w grupach eksperymentalnych wyniosła 0,79 ciągu (na 16 ciągów w fazie 
zapamiętywania), co daje odsetek poprawności równy 0,05. Odsetek poprawności 
odpamiętania w grupach eksperymentalnych wyniósł odpowiednio: grupa „sin-
gle” z instrukcją klasyczną: 0,04, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 
0,04, grupa „dual” z instrukcją klasyczną: 0,05, oraz grupa „dual” z instrukcją 
poszukiwania reguł: 0,06. Analiza wariancji nie wykazała istotnego statystycznie 
efektu grupy (F[3,78] = 1,64). W analizie interakcji zaobserwowano niezgodną 
z przewidywaniami tendencję do lepszego odpamiętania ciągów w grupach „dual” 
w porównaniu do grup „single” (F[1,78] = 3,37; p = 0,07). Nie zaobserwowano 
istotnej różnicy między grupami ze względu na charakter zastosowanej instruk-
cji (F[1,78] = 0,68). Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych 
wykazała tendencję do lepszego odpamiętywania ciągów w grupie eksperymen-
talnej „dual” z instrukcją poszukiwania reguł, w porównaniu do grupy „single” 
z instrukcją poszukiwania reguł (F[1,78] = 3,62; p = 0,06) oraz do grupy „single” 
z instrukcją klasyczną (F[1,78]=3,62; p = 0,06). Ze względu na niskie odsetki 
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poprawności odpamiętania całych ciągów (niska czułość tego testu) zastosowano 
alternatywny wskaźnik efektów uczenia jawnego: liczebność odpamiętanych bi-
gramów i trigramów (średnia liczebność odpamiętania wszystkich występujących 
w fazie uczenia bigramów oraz trigramów początkowych i końcowych).

Liczba odpamiętanych bigramów i trigramów. Wskaźnik liczby odpamię-
tanych fragmentów ciągów został wprowadzony w celu dokładniejszego oszaco-
wania poprawności zapamiętania materiału. W analizach uwzględniono liczeb-
ność odpamiętanych różnych bigramów i trigramów początkowych (odpowiednio 
dwóch bądź trzech początkowych liter w ciągu) oraz końcowych (dwóch lub trzech 
ostatnich liter w ciągu). Wykorzystane wskaźniki pozwalają na określenie tego, 
na które fragmenty ciągów badani zwracali uwagę, przez co poprawniej je odpa-
miętywali. Średnia liczba odpamiętanych bigramów początkowych (BS) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła 2,24 (na 4 różne BS, które wystąpiły w fazie 
zapamiętywania), co daje odsetek poprawności równy 0,57. Odsetek poprawności 
odpamiętania BS w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją 
klasyczną: 0,64, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,61, grupa „dual” 
z instrukcją klasyczną: 0,49, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 
0,53. Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie efekt grupy: F (3,77) = 2,79; 
p < 0,05. Analiza interakcji wykazała, że za efekt ten odpowiedzialna jest zgodna 
z przewidywaniami różnica odpamiętania BS między grupami „single” i „dual” 
(F[1,78] = 5,14; p = 0,026). Nie zaobserwowano istotnej różnicy między grupami 
ze względu na charakter zastosowanej instrukcji (F[1,78] = 0,26). Analiza kontra-
stów dla oczekiwanych średnich brzegowych wykazała istotny statystycznie efekt 
niższej liczebności BS w grupie eksperymentalnej „dual” z instrukcją klasyczną, 
w porównaniu do grupy „single” z instrukcją klasyczną (F[1,78] = 6,58; p = 0,01) 
oraz do grupy „single” z poszukiwania reguł (F[1,78] = 4,27; p < 0,05). Liczby 
poprawnie odpamiętanych BS w grupach eksperymentalnych zostały przedsta-
wione na rycinie 9. Liczba odpamiętanych bigramów końcowych (BE) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła średnio 3,11 (na 9 różnych BE, które wystąpiły 
w fazie zapamiętywania), co stanowi odsetek poprawności rzędu 0,35. Odsetek 
poprawności odpamiętania BE w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” 
z instrukcją klasyczną: 0,37; grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,35, 
grupa „dual” z instrukcją klasyczną: 0,32, oraz grupa „dual” z instrukcją poszuki-
wania reguł: 0,34. Analiza wariancji nie wykazała istotnego statystycznie efektu 
grupy (F[3,77] = 0,27).

Również w analizie interakcji nie wykazano efektu wpływu zadania podwójne-
go (F[1,78] = 0,64) ani efektu instrukcji (F[1,78] = 0,009) na liczbę odpamiętanych 
BE. Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych nie wykazała 
żadnych istotnych różnic w liczebności BE w grupach eksperymentalnych.

Średnia liczba poprawnie odpamiętanych trigramów początkowych (TS) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła 1,94 (na 7 różnych TS, które wystąpiły w fazie 
zapamiętywania), co daje odsetek poprawności 0,28. Odsetek poprawności odpa-
miętania TS w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją klasyczną: 
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0,26, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,31, grupa „dual” z instrukcją 
klasyczną: 0,25, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,29. Analiza 
wariancji nie wykazała istotnego statystycznie efektu grupy (F[3,78] = 0,8). Również 
analiza interakcji nie wykazała istotnego efektu wpływu zadania podwójnego (F[1,78] 
= 0,13) ani efektu instrukcji (F[1,78] = 2,3) na liczebność odpamiętanych TS. Analiza 
kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych nie wykazała żadnych istotnych 
różnic w liczebności TS w grupach eksperymentalnych.

Średnia liczba poprawnie odpamiętanych trigramów końcowych (TE) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła 2,73 (na 12 różnych TE, które wystąpiły w fa-
zie zapamiętywania), co daje odsetek poprawności 0,23. Odsetek poprawności 
odpamiętania TE w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją 
klasyczną: 0,24, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,23, grupa „dual” 
z instrukcją klasyczną: 0,19, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 
0,25. Analiza wariancji nie wykazała istotnego statystycznie efektu grupy (F[3,78] 
= 1,42). Również analiza interakcji nie wykazała istotnego efektu wpływu zadania 
podwójnego (F[1,78] = 0,47) ani instrukcji (F[1,78] = 1,62) na liczbę odpamięta-
nych TE. Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych wykazała 
ciekawą i nieprzewidzianą w hipotezach różnicę między liczebnością TE w grupie 

Ryc. 9. Liczba poprawnie odpamiętanych bigramów początkowych we wszystkich grupach eksperymen-
talnych.

F(3,77) = 2,79; p < 0,05
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Ryc. 10. Poprawność klasyfi kacji ciągów w zależności od grupy.

„dual” z instrukcją poszukiwania reguł a liczebnością TE w grupie „dual” z in-
strukcją klasyczną (F[1,78] = 3,85; p = 0,053 – większa liczebność w grupie „dual” 
z instrukcją poszukiwania reguł).

6.3.2. Klasyfi kacja

Efekt uczenia mimowolnego. Różnice między poziomem losowym (0,5) a wy-
konaniem zadania klasyfi kacji w grupach eksperymentalnych okazały się istotne, 
i wyniosły odpowiednio: dla grupy „single” z instrukcją klasyczną: t(19) = 3,43; 
p < 0,005, dla grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł: t(19) = 3,89; p < 
0,001, dla grupy „dual” z instrukcją klasyczną: t(19) = 5,15; p < 0,001 oraz dla 
grupy „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: t(21) = 4,15; p < 0,001. Porównanie 
wykonania zadania klasyfi kacji w grupie kontrolnej z poziomem losowym okazało 
się nieistotne statystycznie (t[19] = 0,78). Efekt główny analizy wariancji dla po-
prawności wykonania zadania klasyfi kacji w grupach eksperymentalnych i grupie 
kontrolnej był na granicy poziomu istotności statystycznej, i wyniósł F(4,97) = 
2,38; p = 0,057 (zob. ryc. 10).

F(4,97) = 2,38; p = 0,57

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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W celu porównania poprawności wykonania zadania klasyfi kacji przez grupy 
eksperymentalne z poprawnością wykonania grupy kontrolnej zastosowano analizę 
kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych. Analiza kontrastów wykazała, 
że wszystkie grupy eksperymentalne wykonywały zadanie klasyfi kacji istotnie sta-
tystycznie poprawniej niż grupa kontrolna, przy czym grupa „single” z instrukcją 
klasyczną uzyskała wynik kontrastu na granicy istotności statystycznej. Wartości 
statystyk porównania kontrastów grup eksperymentalnych w stosunku do grupy 
kontrolnej przedstawiały się następująco: kontrast dla grupy „single” z instrukcją 
klasyczną: F(1,97) = 3,81; p = 0,054, kontrast dla grupy „single” z instrukcją po-
szukiwania reguł: F(1,97) = 4,31; p < 0,05, kontrast dla grupy „dual” z instrukcją 
klasyczną: F(1,97) = 6,41; p = 0,01 oraz kontrast dla grupy „dual” z instrukcją 
poszukiwania reguł: F(1,97) = 7,67; p < 0,01.

Wpływ zadania podwójnego i instrukcji. Efekt główny analizy wariancji 
dla poprawności klasyfi kacji w grupach okazał się istotny na granicy istotności 
statystycznej (F[4,97] = 2,38; p = 0,057). Zgodnie z przewidywaniami nie zaob-
serwowano jednak istotnych statystycznie różnic w wykonaniu zadania klasyfi -
kowania ciągów w grupach „dual” i „single”. W analizie wariancji w układzie 2 
(grupy „single” vs. „dual”) x 2 (grupy z instrukcją poszukiwania reguł vs. grupy 
z instrukcją klasyczną) z wyłączeniem grupy kontrolnej uzyskano nieistotną staty-
stycznie interakcję zadania podwójnego z instrukcją (F[1,78] = 0,001). Analiza ta 
nie wykazała istotnego wpływu zadania podwójnego (F[1,78] = 0,74) ani instruk-
cji (F[1,78] = 0,04). O ile w przypadku manipulacji związanej z wykonywaniem 
zadania podwójnego jest to wynik zgodny z przewidywaniami, to brak różnic 
między grupami wykonującymi zadanie uczenia się sztucznych gramatyk w wersji 
z instrukcją poszukiwania reguł i instrukcją klasyczną jest zastanawiający.

W celu szczegółowego oszacowania wpływu manipulacji eksperymentalnych 
na poszczególne rodzaje ciągów (gramatyczne vs. niegramatyczne, podobne vs. 
niepodobne oraz zbalansowane vs. niezbalansowane) zastosowano analizę wa-
riancji z powtarzanym pomiarem w układzie 5 (grupa) x 2 (gramatyczność) x 2 
(podobieństwo) x 2 (zbalansowanie). Interakcja czwartego stopnia okazała się 
nieistotna statystycznie (F[4,97] = 1,92), jednakże uzyskano wiele interesujących 
zależności między składowymi tej interakcji.

Porównanie poprawności wykonania zadania klasyfi kacji ciągów gramatycz-
nych i niegramatycznych okazało się istotne statystycznie (F[1,97] = 18,38; p < 
0,001), przy czym ciągi gramatyczne były klasyfi kowane lepiej niż niegramatycz-
ne. Różnica ta okazała się również istotna, gdy porównano klasyfi kację ciągów 
gramatycznych i niegramatycznych w poszczególnych grupach (F[4,97] = 6,47; 
p < 0,001 – zob. ryc. 11).

Za takie zróżnicowanie wydaje się odpowiedzialne przede wszystkim popraw-
niejsze klasyfi kowanie ciągów gramatycznych przez badanych w obydwu grupach 
„dual” oraz w grupie „single” z instrukcją klasyczną (kontrasty dla oczekiwanych 
średnich brzegowych wyniosły odpowiednio: grupa „dual” z instrukcją poszu-
kiwania reguł – F[1,97] = 20,86; p < 0,001, grupa „dual” z instrukcją klasyczną 
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– F[1,97] = 3,81; p = 0,053 oraz grupa „single” z instrukcją klasyczną – F[1,97] = 
16,65; p < 0,001). Analiza kontrastów między poprawnością klasyfi kacji ciągów 
gramatycznych i niegramatycznych w grupie „single” z instrukcją poszukiwania 
reguł wykazała, że różnica ta jest nieistotna statystycznie (F[1,97] = 0,79). Cie-
kawy efekt zaobserwowano, analizując kontrast poprawności klasyfi kacji ciągów 
gramatycznych i niegramatycznych w grupie kontrolnej. W grupie tej uzyskano 
tendencję do lepszego klasyfi kowania ciągów niegramatycznych (F[1,79] = 3,15; 
p = 0,07), przeciwną do zależności obserwowanych w grupach eksperymentalnych.

W omawianym układzie analizy wariancji z powtarzanym pomiarem zanalizo-
wano następnie efekt poprawności wykonania zadania klasyfi kacji w zależności od 
podobieństwa ciągów. Uzyskano wyniki świadczące o tym, że ciągi niepodobne 
były klasyfi kowane poprawniej niż podobne (F[1,79] = 13,07; p < 0,001). Inter-
akcja podobieństwa z grupą okazała się nieistotna statystycznie (F[4,97] = 1,48), 
jednakże uzyskano ciekawe wyniki porównań (analiza kontrastów) poprawności 
klasyfi kacji ciągów podobnych w grupach (zob. ryc. 12).

Analiza kontrastów wykazała, że ciągi niepodobne były klasyfi kowane lepiej 
jedynie w grupie kontrolnej i grupach z instrukcją poszukiwania reguł (grupa 
kontrolna – F[1,97] = 5,04; p = 0,03, grupa „single” – F[1,97] = 7,88; p = 0,006 

Ryc. 11. Poprawność klasyfi kacji ciągów gramatycznych i niegramatycznych w grupach.

F(4,97) = 6,47; p = 0,0001
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oraz grupa „dual” – F[1,97] = 5,38; p = 0,02), podczas gdy nie zaobserwowano 
takich efektów w grupach z instrukcją klasyczną (grupa „single” – F[1,97] = 0,04 
oraz grupa „dual” – F[1,97] = 0,88).

Jako następny został zanalizowany efekt poprawności wykonania zadania kla-
syfi kacji w zależności od zbalansowania ciągów. Nie uzyskano żadnych istotnych 
różnic dotyczących tego wskaźnika ani w porównaniu niezależnie od grupy (F[1,97] 
= 0,03), ani z uwzględnieniem czynnika grupy (F[4,97] = 1,39). Analiza kontrastów 
nie wykazała żadnych istotnych różnic między klasyfi kacją ciągów zbalansowanych 
i niezbalansowanych w zależności od grupy.

Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x gramatycz-
ność (2) x zbalansowanie (2) okazała się nieistotna statystycznie (F[4,97] = 1,72). 
Analiza wyników wykazała jednak, iż za efekt poprawnego klasyfi kowania ciągów 
odpowiada przede wszystkim poprawność klasyfi kacji ciągów gramatycznych 
i niezbalansowanych (zob. ryc. 13).

Analiza kontrastów wykazała istotną różnicę w poprawności klasyfi kacji ciągów 
niezbalansowanych w zależności od tego, czy badani oceniali ciąg gramatyczny, 
czy niegramatyczny. Wartości statystyk wyniosły odpowiednio: dla grupy „sin-
gle” z instrukcją poszukiwania reguł: F(1,97) = 7,06; p < 0,01; dla grupy „dual” 

Ryc. 12. Poprawność klasyfi kacji ciągów podobnych i niepodobnych w grupach.

F(4,97) = 1,48; p = 0,21
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z instrukcją poszukiwania reguł: F(1,97) = 38,65; p < 0,001; dla grupy „single” 
z instrukcją klasyczną: F(1,97) = 14,93; p < 0,001; oraz dla grupy „dual z instrukcją 
klasyczną: F(1,97) = 11,43; p = 0,001.

Podobne zależności zaobserwowano w analizie wariancji z powtarzanym po-
miarem w układzie grupa (5) x gramatyczność (2) x podobieństwo (2). Interakcja 
w takim układzie okazała się istotna statystycznie na poziomie F(4,97) = 3,60 przy 
p < 0,01 (zob. ryc. 14).

Również w przypadku tej interakcji zaobserwowano istotną różnicę w popraw-
ności klasyfi kacji ciągów niepodobnych w zależności od tego, czy badani oceniali 
ciąg gramatyczny, czy niegramatyczny. Wartości analizy kontrastów wyniosły dla 
grup odpowiednio: dla grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł: F(1,97) 
= 12,29; p < 0,001; dla grupy „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: F(1,97) = 
22,81; p < 0,001; dla grupy „single” z instrukcją klasyczną: F(1,97) = 20,32; p < 
0,001; oraz dla grupy „dual” z instrukcją klasyczną: F(1,97) = 10,60; p = 0,001.

Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x zbalan-
sowanie (2) x podobieństwo (2) okazała się nieistotna statystycznie (F[4,97] = 
1,10). Nie zaobserwowano również żadnych istotnych różnic między grupami 
eksperymentalnymi.

Ryc. 13. Poprawność klasyfi kacji ciągów w grupach, z uwzględnieniem gramatyczności i zbalansowania 
ciągów.

F(4,97) = 1,72; p = 0,15
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6.3.3. Posteksperymentalny pomiar świadomości reguł

Wyniki jakościowe posteksperymentalnego pomiaru świadomości reguł zostały 
zaklasyfi kowane do jednej z 5 klas odpowiedzi: (1) werbalizacja reguł niepopraw-
nych (KL 1), (2) werbalizacja reguł częściowo poprawnych (KL 2), (3) zgadywanie 
(KL 3), (4) kierowanie się intuicją (gdy badani twierdzili, że kierowali się intuicją) 
(KL 4) oraz (5) werbalizacja reguł poprawnych (KL 5). Liczebności odpowiedzi 
zaklasyfi kowanych do poszczególnych klas dla wszystkich osób badanych oraz 
z uwzględnieniem zmiennej grupy zostały przedstawione w tabeli 2.

W analizie poprawności wykonania zadań odpamiętywania i klasyfi kacji w za-
leżności od poziomu uświadomienia reguł zastosowano test nieparametryczny 
(ANOVA Kruskala-Wallisa). Nie zaobserwowano istotnego efektu głównego po-
prawności odpamiętania ciągów w zależności od poziomu uświadomienia cią-
gów (H[3,82] = 4,34). Osoby odpamiętywały poprawnie ciągi zaprezentowane 
w pierwszej fazie eksperymentu, niezależnie od poziomu uświadomienia reguł. 
Efekt główny poprawności klasyfi kowania ciągów okazał się istotny na granicy 
istotności statystycznej (H[3,102] = 7,68; p = 0,053 – zob. ryc. 15).

Ryc. 14. Poprawność klasyfi kacji ciągów w grupach, z uwzględnieniem gramatyczności i podobieństwa 
ciągów.
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Tab. 2. Liczba odpowiedzi zaklasyfi kowanych do klas 1–5, z uwzględnieniem zmiennej grupy (ekspe-
ryment 1).

KL 1 KL 2 KL 3 KL 4 KL 5

grupa „single” z instrukcją klasyczną 1 6 7 6 0

grupa „dual” z instrukcją klasyczną 3 12 3 2 0

grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł 5 8 3 4 0

grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł 3 11 5 3 0

grupa kontrolna 7 5 4 4 0

wszystkie grupy 19 42 22 19 0

Za efekt ten wydaje się odpowiedzialna różnica w poprawności klasyfi kacji 
w grupie „dual” z instrukcją klasyczną (H[3,20] = 6,53; p = 0,09). W pozostałych 
grupach nie zaobserwowano istotnych różnic w poprawności klasyfi kacji ciągów 
w zależności od stopnia uświadomienia reguł. Wartości statystyk wyniosły od-

Ryc. 15. Poprawność klasyfi kacji ciągów w zależności od poziomu uświadomienia reguł na podstawie 
których skonstruowano materiał.

H(3,102) = 7,68; p = 0,053
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powiednio: dla grupy kontrolnej: H(3,20) = 4,65; dla grupy „single” z instrukcją 
poszukiwania reguł: H(3,20) = 5,29; dla grupy „dual” z instrukcją poszukiwania 
reguł: H(3,22) = 2,31; oraz dla grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 
H(3,20) = 0,43.

6.3.4. Analiza poziomu wykonania zadania dodatkowego

Analiza poziomu wykonania zadania generowania interwałów losowych w trak-
cie etapu uczenia się sztucznych gramatyk w porównaniu do poziomu wykonania 
zadania GIL w warunku zadania pojedynczego (analiza wariancji w układzie 2 
[grupa] x 2 [trening vs. pomiar właściwy]) okazała się istotna na granicy istotności 
statystycznej (F[1,39] = 3,62; p = 0,06 – zob. ryc. 14). Za efekt ten odpowiedzial-
na jest różnica między poziomem wykonania zadania generowania interwałów 
losowych w sytuacji zadania pojedynczego (trening GIL) a wykonywaniem tego 
zadania równocześnie z zadaniem uczenia się ciągów (GIL „dual”). Różnica między 
tymi warunkami z pominięciem zmiennej grupy okazała się istotna statystycznie 
(F[1,39] = 32,14 przy p < 0,001).

Ryc. 16. Porównanie poziomu rytmiczności generowania interwałów losowych w sytuacji zadania podwój-
nego i pojedynczego, w zależności od grupy. 

F(1,39) = 3,62; p = 0,06
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Nie zaobserwowano istotnej różnicy ze względu na grupę (F[1,39] = 0,04), 
jednak obserwowany efekt był dużo silniejszy w przypadku grupy poszukującej 
reguł (F[1,39] = 30,93; p < 0,001) niż w grupie z instrukcją klasyczną (F[1,39] = 
6,61; p = 0,01).

6.4. Dyskusja wyników

W celu oszacowania wpływu manipulacji eksperymentalnych na efektywność 
uczenia jawnego zastosowano dwa wskaźniki nabywania wiedzy: poprawność od-
pamiętania całych ciągów oraz liczebność odpamiętanych bigramów i trigramów. 
Zgodnie z przewidywaniami (hipoteza 1) zaobserwowano pogorszenie wykonania 
zadania odpamiętania w grupach wykonujących zadanie uczenia się sztucznych gra-
matyk w warunku zadania podwójnego (dla liczebności odpamiętanych bigramów 
początkowych). Wynik ten świadczy o negatywnym wpływie wykonywania dwóch 
zadań jednocześnie na efektywność uczenia jawnego. Jest to wynik zgodny z da-
nymi uzyskiwanymi we wcześniejszych badaniach dotyczących tego zagadnienia 
(zob.: Ninio i Kahneman, 1974; Nęcka, 2000b). Porównanie poprawności odpamię-
tania całych ciągów w grupach wykazało ciekawy, niezgodny z przewidywaniami 
efekt lepszego odpamiętania ciągów w grupie „dual” z instrukcją poszukiwania 
reguł. Podobne wyniki uzyskano również z wykorzystaniem wskaźnika liczebności 
odpamiętanych trigramów końcowych (TE). Wynik ten można wyjaśniać, odwo-
łując się do obserwowanych w niektórych badaniach eksperymentalnych (zob. na 
przykład: Orzechowski, 2004; Śpiewak, Ziaja i Doliński, 2003; Śpiewak, 2006; 
Szpitalak i Wierzchoń, 2008) efektów mobilizacji systemu poznawczego w sytuacji 
wykonywania trudnych zadań poznawczych, wymagających jego zaangażowania 
(typical performance vs. maximal performance – Dennis, Sternberg i Beatty, 2000). 
Wydaje się, że instrukcja poszukiwania reguł w połączeniu z warunkiem zada-
nia podwójnego mogła mobilizować osoby badane do większego zaangażowania 
w wykonywanie zadania. Warunek ten wymagał wykonywania pod presją czasu 
(prezentacja każdego ciągu przez 5 sek.) trzech zadań poznawczych jednocześnie 
(jawne zadania zapamiętywania ciągów oraz kontrolowania zadania dodatkowego, 
a ponadto ukryte zadanie poszukiwanie reguł), co mogło powodować intencjonalne 
zaangażowanie uwagi. Taką hipotezę wspierają wyniki analizy wykonania zadania 
dodatkowego w porównaniu do poziomu kontrolnego. W warunku poszukiwania 
reguł zaobserwowano tu największą różnicę między wykonywaniem zadania ge-
nerowania interwałów losowych (porównanie trening a pomiar właściwy).

Wyniki przeprowadzonego eksperymentu potwierdziły hipotezę przewidują-
cą występowanie efektu uczenia mimowolnego (hipoteza 2). Wszystkie grupy 
eksperymentalne wykonywały zadanie klasyfi kowania ciągów istotnie lepiej niż 
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grupa kontrolna. Analiza kontrastów wykazała jednak, że najmniejszą różnicę 
w poziomie wykonania zadania klasyfi kacji w porównaniu do grupy kontrolnej 
zaobserwowano w grupie „single” z instrukcją klasyczną. Wynik ten świadczy 
na korzyść opisanej wcześniej hipotezy mobilizacji – badani w tej grupie mo-
gli być najmniej zmobilizowani instrukcją uczenia. Uzyskane rezultaty wydają 
się interesujące z punktu widzenia trafności zastosowania klasycznej instrukcji 
uczenia i jej wpływu na efektywność wykonywania zadania klasyfi kacji. Być 
może w badaniach nad uczeniem mimowolnym należałoby uwzględnić stopień 
zaangażowania badanych w wykonywanie procedury. Obserwowane w większości 
badań z wykorzystaniem procedury uczenia się sztucznych gramatyk efekty są 
zazwyczaj dość słabe (poprawność klasyfi kacji wynosi około 60–70%). Siła tych 
efektów może być w pewnej mierze zależna od zmiennych motywacyjnych (na co 
wskazują badania Popławskiej, 2008).

Rezultaty analizowanego eksperymentu nie potwierdziły hipotezy dotyczą-
cej wpływu instrukcji na poziom wykonania zadania klasyfi kacji (hipoteza 3). 
W przypadku warunku zadania podwójnego efekt ten nie zaskakuje. Badani w ta-
kiej sytuacji angażowali część zasobów w wykonywanie zadania dodatkowego, 
tak więc prawdopodobnie nie byli w stanie świadomie poszukiwać reguł. Innym 
możliwym wyjaśnieniem zaobserwowanych wyników może być wykonywanie 
zadania klasyfi kacji w grupach z instrukcją poszukiwania reguł dzięki większemu 
wpływowi wiedzy jawnej. Taka hipoteza wymaga odniesienia do ukrytych założeń 
przyjmowanych w dyskusji wyników badań wykorzystujących manipulację instruk-
cją. W eksperymentach tego typu zakłada się, że test klasyfi kacji jest miarą tylko 
i wyłącznie efektów uczenia mimowolnego. Zgodnie z takim założeniem świadome 
poszukiwanie reguł prowadzi do osłabienia wpływu wiedzy ukrytej, a przez to do 
pogorszenia wyników testu klasyfi kacji. Wydaje się jednak prawdopodobne (zob.: 
analiza zadania uczenia się sztucznych gramatyk – podrozdział 3.3.5), iż wpływy 
automatyczne i kontrolowane mogą nie tylko współwystępować (co w świetle 
wyników badań Highama i współpracowników [2000] wydaje się potwierdzone), 
ale również mogą się wzajemnie uzupełniać bądź zastępować. Ewolucyjna teoria 
nieświadomych procesów poznawczych (Reber, 1992a; 1992b; 1992c), oraz wyniki 
badań klinicznych (Knowlton i in., 1992) sugerują, iż procesy nieświadome mogą 
przejmować funkcję procesów świadomych (na przykład w przypadku amnesty-
ków). Na poziomie behawioralnym możliwe jest więc zaobserwowanie porówny-
walnych wyników klasyfi kacji, mimo że zostały one uzyskane dzięki wykorzystaniu 
różnych (świadomych bądź nieświadomych) procesów przetwarzania informacji.

Manipulacja zadaniem podwójnym przyniosła wyniki zgodne z przewidywa-
niami (hipoteza 4 – porównywalny poziom wykonania dla grup „single” i „dual”). 
Wydaje się, że nabywanie wiedzy ukrytej wymaga zaangażowania nieznacznej 
ilości zasobów poznawczych (zgodnie z koncepcją Baddeleya [1996], każde zada-
nie wymaga chociaż minimalnej ilości zasobów, jednak w tym wypadku jest ona 
tak niewielka, że nie ujawnia się w pomiarach). Wyniki te są zgodne z rezultatami 
wcześniejszych badań własnych (Wierzchoń i Piotrowski, w przygotowaniu) i po-
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twierdzają tezę, iż w przeciwieństwie do uczenia jawnego, uczenie mimowolne 
nie powoduje występowania znaczących kosztów poznawczych przetwarzania 
informacji. Należy jednak dodać, że wykonywanie dwóch zadań jednocześnie 
wpłynęło na pogorszenie wykonania zadania dodatkowego (bardziej rytmiczne 
wykonanie zadania). Wynik ten świadczyć może o konieczności zaangażowania 
funkcji kontrolnych pamięci roboczej w wykonywanie zadania uczenia się. Nie jest 
jednak jasne, czy jest to związane z kosztami uczenia ukrytego, czy też jawnego 
(analiza zadania uczenia się sztucznych gramatyk zaprezentowana w podrozdziale 
3.3.5 sugeruje, że w etapie nabywania występują jednocześnie dwa procesy: proces 
nabywania wiedzy jawnej oraz proces nabywania wiedzy ukrytej). Rezultat ten 
może być również związany z koniecznością kontrolowania wykonywania dwóch 
czynności poznawczych, co nie musi jeszcze oznaczać, że któraś z nich wymaga 
znaczącego zaangażowania funkcji kontrolnych (Nęcka, 2000). Podsumowując 
dotychczas omówione wyniki, można stwierdzić, że w omawianym eksperymencie 
wykazano występowanie kosztów poznawczych procesu uczenia jawnego, oraz 
brak takich kosztów w przypadku procesu uczenia mimowolnego. Analiza wyników 
sugeruje również, że efekt ten może być w pewnej mierze zależny od mobilizacji 
systemu poznawczego w sytuacji wykonywania zadań złożonych (wpływ moty-
wacji na poziom wykonywania zadania).

Wyniki nie wykazały zróżnicowania poprawności klasyfi kacji poszczególnych 
typów ciągów w zależności od manipulacji eksperymentalnej (hipoteza 5), uzyska-
no jednak kilka ciekawych wyników świadczących na korzyść hipotezy, że badani 
nabywali w trakcie zadania uczenia mimowolnego raczej abstrakcyjną wiedzę na 
temat reguł, na podstawie których skonstruowany został materiał, niż wiedzę jawną 
dotyczącą podobieństwa. Brak różnic między grupami ze względu na poprawność 
klasyfi kacji ciągów podobnych i zbalansowanych (wpływ kontrolowany) można 
wyjaśnić, odwołując się do prób oszacowania siły wpływów automatycznych 
i kontrolowanych, obserwowanych w tego typu eksperymentach. Wyniki badań 
wskazują (Higham i in., 2000; Balas, 2003), że wpływy automatyczne są zazwyczaj 
dużo silniejsze, tak więc brak różnic może być związany z bezwzględną siłą wpływu 
kontrolowanego („efekt podłogowy”). W opisywanych badaniach nie stosowano 
jednak miar mogących potwierdzić takie przewidywania.

Jak już stwierdzono powyżej, analiza poprawności klasyfi kowania różnych 
typów ciągów świadczy na korzyść hipotezy, iż badani nabywają w trakcie procesu 
uczenia mimowolnego wiedzę o abstrakcyjnych regułach. Porównanie poprawności 
wykonania ciągów gramatycznych i niegramatycznych wykazało, że ciągi grama-
tyczne były klasyfi kowane lepiej w obydwu grupach „dual” oraz grupie „single” 
z instrukcją klasyczną. Brak różnicy między poprawnością klasyfi kowania ciągów 
gramatycznych i niegramatycznych w grupie „single” z instrukcją poszukiwania 
reguł może świadczyć o silniejszym wpływie wiedzy jawnej na poprawność wyko-
nania zadania w tym warunku. Zaobserwowana w grupie kontrolnej tendencja do 
lepszego klasyfi kowania ciągów niegramatycznych może wynikać ze stosowania 
przez osoby badane strategii ostrożności (badani w tej grupie nie mieli żadnych 
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przesłanek pozwalających na podejmowanie decyzji, w związku z tym częściej 
twierdzili, że prezentowany ciąg jest niegramatyczny).

Poprawniejsze klasyfi kowanie ciągów niepodobnych świadczy również na rzecz 
hipotezy, że badani uczą się w trakcie zadania uczenia się sztucznych gramatyk 
raczej reguł niż egzemplarzy. Zastanawiające jednak jest to, że efekt taki uzyskano 
jedynie dla grupy kontrolnej oraz grup poszukujących reguł. Wynik ten wyjaśnić 
można co najmniej na dwa sposoby. Możliwe, że osoby badane mogą nabywać 
w trakcie uczenia się sztucznych gramatyk uświadomioną wiedzę o mikroregułach, 
co pozwala im na poprawne klasyfi kowanie ciągów niepodobnych (zob.: Dulany, 
Carlson i Dewey, 1984; Dulany, Carlson i Dewey, 1985 – opis badań w rozdziale 
3). Inne wyjaśnienie tego efektu sprowadza się do krytyki tak zoperacjonalizowanej 
miary podobieństwa. Wydaje się, że badani mogą poprawnie klasyfi kować ciągi 
niepodobne dlatego, że występują w nich kluczowe dla gramatyki bi- i trigramy. 
Jako alternatywny wskaźnik podobieństwa można zastosować stopień zbalan-
sowania ciągów. Interakcja grupy i stopnia zbalansowania nie wykazała jednak 
istotnych efektów międzygrupowych.

Spójne wyniki potwierdzające hipotezę abstrakcyjnej formy reprezentacji naby-
wanej wiedzy przynoszą wyniki interakcji z uwzględnieniem gramatyczności ciągów 
oraz dwóch zastosowanych w eksperymencie miar podobieństwa. Interakcje trzeciego 
stopnia wykazały, że badani we wszystkich grupach eksperymentalnych poprawnie 
klasyfi kowali ciągi gramatyczne i niezbalansowane, oraz ciągi gramatyczne i niepo-
dobne. Poprawna klasyfi kacja tego typu ciągów wskazuje, że badani nie kierowali 
się w zadaniu klasyfi kacji efektem podobieństwa (czy to globalnego – wskaźnik 
podobieństwa, czy lokalnego – wskaźnik zbalansowania), a zatem prawdopodobnie 
kierowali się raczej abstrakcyjnymi regułami. Zgodnie z przewidywaniami popraw-
ność odpamiętania ciągów nie była związana z poziomem uświadomienia reguł, na 
podstawie których skonstruowany został materiał (hipoteza 6). Poprawności klasyfi -
kacji ciągów była, zgodnie z przewidywaniami (hipoteza 7), uzależniona od poziomu 
uświadomienia reguł, na podstawie których skonstruowano materiał. Badani, którzy 
zwerbalizowali błędne reguły, klasyfi kowali ciągi gorzej, niż badani, którzy zwerba-
lizowali reguły częściowo poprawne, oraz badani, którzy deklarowali, że zgadywali 
lub kierowali się intuicją. Za efekt ten odpowiedzialna jest przede wszystkim różnica 
w poprawności klasyfi kowania w grupie „single” z instrukcja klasyczną. Wynik 
ten można wyjaśnić, odwołując się do analizy liczebności poszczególnych typów 
odpowiedzi w grupach. Wydaje się, że brak różnic między klasami odpowiedzi 
wynika przede wszystkim ze zbyt niskiej liczby odpowiedzi zaklasyfi kowanych 
jako zwerbalizowanie reguł błędnych. Uwaga ta dotyczy również grupy „single” 
z instrukcją klasyczną, w której jedynie jedna osoba została zaklasyfi kowana do tej 
klasy odpowiedzi. Wydaje się więc, iż nawet fakt zastosowania nieparametrycznych 
testów istotności statystycznej nie pozwala na formułowanie wniosków dotyczących 
różnic między poszczególnymi klasami odpowiedzi w grupach.

Innym ciekawym wynikiem, który zwraca uwagę podczas analizy liczebności 
poszczególnych klas odpowiedzi dotyczących stopnia uświadomienia reguł jest 
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duża liczba osób, które zwerbalizowały reguły częściowo poprawne w grupach 
„dual”. Wynik ten można wyjaśnić, odwołując się do zaproponowanej powyżej 
hipotezy mobilizacji. Osoby w tej grupie nie tylko lepiej odpamiętywałyby ciągi, ale 
również w większym stopniu uświadamiałyby sobie reguły, na podstawie których 
skonstruowano materiał badawczy.

Podsumowując, wyniki eksperymentu pierwszego sugerują, że proces uczenia 
mimowolnego jest w nieznacznym stopniu zależny od zaangażowania zasobów 
centralnego systemu wykonawczego (brak wpływu wykonywania zadania dodat-
kowego). Analiza wpływu manipulacji instrukcją wydaje się jednocześnie wska-
zywać na to, że intencjonalna kontrola nie wpływa na poprawność klasyfi kowania 
ciągów. Poziom wykonania zadania dodatkowego wskazuje, że proces nabywania 
wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk wydaje się w pewnym stopniu 
wymagać zaangażowania mechanizmów kontrolnych centralnego systemu wyko-
nawczego, jednak może to być związane z kosztami nabywania wiedzy jawnej. 
Analiza poprawności klasyfi kacji ciągów z uwzględnieniem ich gramatyczności, 
podobieństwa oraz zbalansowania sugeruje, że w wyniku procesu uczenia mimo-
wolnego badani nabyli wiedzę o abstrakcyjnych regułach, na podstawie których 
skonstruowany został materiał. Stopień uświadomienia reguł wydaje się wpływać 
na poprawność klasyfi kowania ciągów jedynie wtedy, gdy badani werbalizują 
reguły niepoprawne (wpływ negatywny).

Wyniki eksperymentu pierwszego pozwoliły również na sformułowanie dwóch 
nowych hipotez dotyczących charakterystyki procesu nabywania wiedzy w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk. Efekty uzyskiwane w tej procedurze mogą być 
uzależnione od zmiennych motywacyjnych (hipoteza mobilizacji w sytuacji wy-
konywania zadań złożonych). Brak różnic między grupami z instrukcją klasyczną 
oraz instrukcją poszukiwania reguł sugeruje natomiast, że poprawna klasyfi kacja 
ciągów może być wynikiem zarówno wpływów kontrolowanych, jak i automa-
tycznych, przy czym wpływy te mogą się wzajemnie uzupełniać bądź zastępować, 
prowadząc do porównywalnych wyników.



7. Problem badawczy II: Koszty poznawcze 
wydobywania wiedzy ukrytej

7.1. Wprowadzenie

Wyniki dotychczasowych badań (Hayes, 1987, za: Dienes i in., 1991; Wierz-
choń i Piotrowski, w przygotowaniu) oraz zaprezentowane powyżej rezultaty eks-
perymentu pierwszego sugerują, że proces nabywania wiedzy ukrytej w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk nie powoduje powstawania znaczących kosztów 
poznawczych przetwarzania informacji. Analiza zaprezentowanych w rozdziale 
4 badań (Dienes i in., 1995; Higham, 1997) pozwala również przypuszczać, że 
niezależny od stopnia zaangażowania zasobów systemu może być również proces 
wydobywania wiedzy ukrytej. Celem niniejszego eksperymentu będzie więc próba 
potwierdzenia takich przewidywań.

Zaprezentowana w rozdziale trzecim niniejszej pracy analiza zadania uczenia 
się sztucznych gramatyk wydaje się wskazywać, że trafną metodą oszacowania 
kosztów procesu wydobywania wiedzy ukrytej może być jego zakłócanie w trakcie 
trzeciego etapu procedury uczenia się sztucznych gramatyk. W niniejszym eks-
perymencie zastosowana została w tym celu, podobnie jak w badaniach Dienesa 
i współpracowników (1995), procedura zadania podwójnego. Zakładano, że zadanie 
dodatkowe powinno interferować z procesem wydobywania wiedzy jawnej, zatem 
poprawna klasyfi kacja w warunkach zadania podwójnego wskazywałaby na ukryty 
charakter wiedzy wykorzystywanej w tej fazie zadania. Wyniki dotychczasowych 
badań opartych na opisywanej procedurze przynoszą dosyć jednoznaczne rezultaty. 
Rezultaty badań Dienesa i współpracowników (1995) oraz Highama (1997) suge-
rują, że proces wydobywania wiedzy ukrytej przebiega niezależnie od poziomu 
zaangażowania zasobów systemu poznawczego. Jednocześnie badacze ci uzyskali 
wyniki sugerujące, że w sytuacji zastosowania instrukcji wymuszającej większy 
udział wiedzy jawnej w klasyfi kacji ciągów (por. rozdział 4.2) efekty tego testu 
ulegają pogorszeniu. Zarówno eksperyment Dienesa i współpracowników (1995), 
jak i eksperyment Highama (1997) zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 
procedury generowania liczb losowych, co w świetle krytyki tego zadania przed-
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stawionej przez Vandierendocka i współpracowników (1998 – por. rozdział 1) nie 
pozwala na precyzyjne określenie kosztów przetwarzania związanych z funkcjo-
nowaniem centralnego systemu wykonawczego. Wyniki przedstawionych powy-
żej eksperymentów mogą być bowiem w pewnym stopniu zależne również od 
pojemności pętli fonologicznej. Aby uniknąć tego typu ograniczeń, w niniejszym 
eksperymencie zastosowana zostanie procedura generowania interwałów losowych 
(Vandierendock, 2000; Piotrowski, 2004). Dokładny opis wszystkich opisanych 
powyżej eksperymentów można odnaleźć w części teoretycznej niniejszej pracy 
(por. rozdział 4).

W odniesieniu do wyników badań Highama (1997) wydaje się prawdopodobne, 
że wykonywanie zadania dodatkowego będzie wpływać przede wszystkim na po-
prawność klasyfi kacji ciągów podobnych i zbalansowanych (jak już wspomniano 
we wprowadzeniu do opisu pierwszego eksperymentu, poprawna klasyfi kacja tego 
typu ciągów wynika prawdopodobnie z wykorzystywania jawnej wiedzy dotyczącej 
zapamiętanych fragmentów ciągów prezentowanych w fazie uczenia – por. również 
analiza zadania uczenia się sztucznych gramatyk – podrozdział 3.3.5). Jedno-
cześnie wydaje się, że wprowadzenie zadnia dodatkowego nie powinno wpływać 
na poprawność klasyfi kacji opartej na nieuświadomionych regułach (poprawna 
klasyfi kacja ciągów niepodobnych i niezbalansowanych).

Podobnie jak w przypadku pierwszego eksperymentu, celem teraz opisywanego 
badania było również oszacowanie zależności efektów uczenia mimowolnego od 
poziomu kontroli. W tym celu zastosowano ponownie dwie odrębne manipulacje 
eksperymentalne pozwalające na oszacowanie różnych aspektów kontroli analizo-
wanego procesu: manipulację instrukcją (kontrola wolicjonalna procesu nabywania 
wiedzy – por. Reber, 1989) oraz kontrolę rytmiczności generowania interwałów 
losowych (wymagania zadania uczenia się sztucznych gramatyk dotyczące zaan-
gażowania procesów kontrolnych – por. Vandierendock, 2000).

Jak już wspomniano we wprowadzeniu do opisu pierwszego eksperymentu, na 
podstawie wyników eksperymentów Rebera (1989) można zakładać, iż próba in-
tencjonalnej kontroli procesu nabywania wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych 
gramatyk powoduje paradoksalnie pogorszenie efektów uczenia. Wyniki przedsta-
wionego powyżej badania nie potwierdziły jednak tego przewidywania (por. dys-
kusja wyników pierwszego eksperymentu). Po uwzględnieniu wniosków z analizy 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk (zob. podrozdział 3.3.5) oraz wyników 
omówionego powyżej eksperymentu wydaje się, że manipulacja instrukcją może, 
lecz nie musi, zwiększyć wpływu procesów kontroli na wyniki testu klasyfi kacji. 
Można więc zakładać, że wynik testu klasyfi kacji ciągów, niezależnie od grupy, 
jest uwarunkowany zarówno wpływami kontrolowanymi, jak i automatycznymi. 
Drugi aspekt kontroli procesu uczenia mimowolnego, pozwalający na określenie 
zaangażowania funkcji kontrolnych centralnego systemu wykonawczego w proces 
nabywania wiedzy ukrytej, został przedstawiony we wprowadzeniu do eksperymen-
tu pierwszego. W niniejszym badaniu określony zostanie poziom kontrolowalności 
procesu wydobywania wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk.
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W celu oszacowania stopnia uświadomienia reguł w zależności od warunku 
eksperymentu zastosowano, podobnie jak w pierwszym eksperymencie, logikę 
rozszczepiania (zob. rozdział 4). Zgodnie z klasycznymi badaniami nad stopniem 
uświadomienia reguł (Reber, 1989), zastosowano w tym celu posteksperymentalny 
pomiar świadomości reguł. Jak wskazują dotychczasowe badania, a także rezul-
taty pierwszego eksperymentu, osoby badane generują często reguły fałszywe. 
Założono zatem, że osoby werbalizujące niepoprawne reguły będą klasyfi kowały 
ciągi gorzej niż osoby deklarujące, że nie kierowały się żadnymi regułami (osoby 
kierujące się intuicją lub zgadujące).

7.2. Metoda

7.2.1. Osoby badane

W badaniach uczestniczyło 65 osób (38 kobiet i 27 mężczyzn; średnia wieku: 
21,12, SD = 2,71). Osobami badanymi byli studenci Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-
-Białej. Uczestnicy zostali przydzieleni losowo do pięciu równolicznych grup 
eksperymentalnych: (1) grupa kontrolna, (2) grupa „single” z instrukcją klasyczną, 
(3) grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł, (4) grupa „dual” z instrukcją 
klasyczną oraz (5) grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł. Badani uczest-
niczyli w eksperymencie dobrowolnie i nieodpłatnie.

7.2.2. Aparatura i materiały

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komputerów PC o identycz-
nych parametrach technicznych (procesor Intel Celeron 2000MHz; monitory 17).

W eksperymencie zastosowano program „Artifi cial Grammar Learning Task 
with GIL” autorstwa Piotra Winiarczyka, który łączy procedurę uczenia się sztucz-
nych gramatyk (Reber, 1967) i zadanie generowania interwałów losowych (Pio-
trowski, 1999) w paradygmacie zadania podwójnego. Program ten rejestruje czas 
oraz poprawność wykonania w etapach odpamiętania i klasyfi kacji. W etapach 
uczenia i klasyfi kacji rejestrowana jest również poprawność wykonania zadania 
dodatkowego.

W opisywanym eksperymencie, w etapach uczenia i klasyfi kacji zastosowano 
sztuczną gramatykę oraz materiał wykorzystany wcześniej w pierwszym ekspery-
mencie (Higham, 1997). Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, zastosowana 
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gramatyka pozwalała na kontrolowanie efektów gramatyczności, podobieństwa 
oraz zbalansowania ciągów.

W prezentowanym eksperymencie zastosowano również posteksperymentalny 
pomiar świadomości reguł – badani byli proszeni o określenie reguł, na podstawie 
których podejmowali decyzję o gramatyczności prezentowanych ciągów. Osoby 
badane zostały poinstruowane, że każda możliwa odpowiedź jest poprawna i pro-
szone były o opisanie tego, na jakiej podstawie podejmowały decyzje (informowano 
ich również, że mogli zgadywać).

7.2.3. Procedura

Osoby badane zostały losowo przydzielone do czterech grup eksperymental-
nych i grupy kontrolnej. We wszystkich grupach eksperymentalnych eksperyment 
składał się z trzech części (zob. ryc. 17). Przed rozpoczęciem właściwego zadania 
grupy eksperymentalne wykonywały serię treningową generowania interwałów 

Ryc. 17. Grafi czna prezentacja procedury eksperymentu drugiego.
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losowych (wyniki tej serii wykorzystano w celu porównania poziomu wykonania 
w sytuacji zadania podwójnego, do indywidualnego poziomu losowości genero-
wania w sytuacji zadania pojedynczego; osoby badane wykonywały zadanie GIL 
przez około jedną minutę). W instrukcji etapu pierwszego osoby badane otrzymały 
polecenie zapamiętania ciągów literowych pojawiających się na ekranie monitora.

Podobnie jak w pierwszym eksperymencie, w dwóch grupach eksperymental-
nych na etapie uczenia zastosowano instrukcję klasyczną – badani byli proszeni 
jedynie o zapamiętanie prezentowanych ciągów. W pozostałych dwóch grupach 
eksperymentalnych zastosowano instrukcję poszukiwania reguł – badani byli pro-
szeni o zapamiętywanie ciągów oraz dodatkowo o poszukiwanie reguł, na podsta-
wie których prezentowany materiał został skonstruowany. Osoby badane zostały 
poinformowane, że odnalezienie reguł może pomóc im w lepszym zapamiętaniu 
materiału (instrukcja – zob. załącznik 5).

Podobnie jak w pierwszym eksperymencie, po przeczytaniu instrukcji badanym 
prezentowano dwukrotnie szesnaście wygenerowanych przez eksperymentatora 
ciągów literowych zgodnych z „gramatyką”, z których każdy miał od trzech do 
siedmiu znaków (zob. załącznik 2). Wszystkim badanym prezentowane były te 
same ciągi, w tej samej kolejności.

Drugi etap drugiego eksperymentu przebiegał dokładnie tak samo, jak w eks-
perymencie pierwszym. Zadaniem osób badanych we wszystkich grupach ekspe-
rymentalnych było odpamiętanie jak największej liczby ciągów z poprzedniej fazy 
eksperymentu. Badani zostali poinformowani, że w każdym momencie, gdy nie 
będą sobie w stanie przypomnieć większej liczby ciągów, będą mogli przejść do 
kolejnego etapu eksperymentu. Na tym etapie rejestrowano, podobnie jak w pierw-
szym eksperymencie, poprawność odpamiętywania całych ciągów oraz liczebność 
odpamiętanych bigramów oraz trigramów początkowych i końcowych ciągów 
prezentowanych w fazie uczenia.

W instrukcji trzeciego etapu eksperymentu badani zostali poinformowani, że 
poprzednio prezentowane ciągi były stworzone według pewnego zestawu reguł 
(w grupach eksperymentalnych z instrukcją poszukiwania reguł badanym przy-
pominano o regułach, których poszukiwali w pierwszym etapie eksperymentu). 
Zadaniem badanych we wszystkich grupach było klasyfi kowanie kolejnych 64 
ciągów literowych na „regularne” i „nieregularne” z wykorzystaniem klawiszy 
strzałek. Zostały one wylosowane z listy zawierającej 32 egzemplarze „gramatycz-
ne”, które nie były prezentowane w pierwszej części badania oraz 32 ciągi „nie-
gramatyczne”, wygenerowane ze zbioru liter wykorzystywanych w „gramatyce”, 
lecz niespełniających jej reguł. W grupach eksperymentalnych „dual” w trakcie 
fazy klasyfi kacji ciągów badani dodatkowo wykonywali zadanie generowania 
interwałów losowych (GIL), opisane w procedurze pierwszego eksperymentu. 
Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, uczestnicy badania byli proszeni 
o nierytmiczne, losowe klikanie ręką dominującą w prawy przycisk ręki, w tempie 
co najmniej raz na sekundę. Badani zostali poinstruowani, że w sytuacji, kiedy 
przekroczą dozwolony limit czasu między kolejnymi kliknięciami (5 sek.) lub 
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będą klikali zbyt rytmicznie, ekran zmieni barwę na czerwoną. Proszono ich, aby 
starali się nie dopuszczać do takiej sytuacji. Wskaźnik rytmiczności generowanych 
interwałów czasowych obliczano na podstawie wszystkich reakcji osób badanych 
zarejestrowanych w trakcie trwania etapu klasyfi kacji. Ponownie zastosowano 
procedurę liczenia wskaźnika losowości – rytmiczności interwałów losowych, 
zaproponowaną przez Piotrowskiego (1999), opartą na wskaźnikach losowości 
stosowanych przez Vandierendoncka (2000) (algorytm obliczania wskaźnika GIL 
został opisany w załączniku 7). W tej części eksperymentu rejestrowano również 
poprawność klasyfi kowania poszczególnych ciągów.

Na zakończenie eksperymentu osoby badane były proszone o opisanie zasad, 
którymi się kierowali decydując o gramatyczności ciągów (posteksperymentalny 
poziom świadomości reguł).

7.2.4. Schemat analizy danych

Zestawienie zmiennych niezależnych, zależnych oraz analiz przeprowadzanych 
na danych z każdego z etapów eksperymentu przedstawia tabela 3.

7.2.5. Hipotezy

Sformułowano następujące hipotezy badawcze:

Etap II
1. Wyniki testów uczenia jawnego (poprawność odpamiętania całych ciągów, 

liczba odpamiętanych bigramów i trigramów) będą niezależne od manipu-
lacji eksperymentalnej (rodzaju instrukcji).

Etap III
2. Liczba poprawnie zaklasyfi kowanych ciągów w grupach eksperymentalnych 

będzie wyższa niż w grupie kontrolnej oraz wyższa od poziomu losowego 
(wystąpi efekt uczenia mimowolnego).

3. Grupy eksperymentalne poszukujące reguł będą wykonywać zadanie klasy-
fi kacji gorzej niż grupy wykonujące zadanie z instrukcją klasyczną.

4. Manipulacja związana z wykonywaniem zadania dodatkowego w trakcie 
fazy klasyfi kacji nie będzie miała wpływu na poprawność klasyfi kowania 
ciągów.

5. Efekt poprawnego klasyfi kowania ciągów zostanie zaobserwowany w przy-
padku klasyfi kacji ciągów gramatycznych, niepodobnych oraz niezbalanso-
wanych (badani będą się kierowali abstrakcyjnymi regułami).
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Tab. 3. Zestawienie zmiennych zależnych, niezależnych i rodzajów analiz przeprowadzanych na danych 
z poszczególnych etapów (eksperyment 2).

ETAP
ZMIENNE

ANALIZY
niezależne zależne

2 – grupa (4)
eksperymentalna:

r. instrukcji* (2);
zadanie** (2)

– l. odpamiętanych ciągów;
– l. odpamiętanych bigramów:

początkowych (BS);
końcowych (BE);

– l. odpamiętanych trigramów:
początkowych (BS);
końcowych (BE)

–  efekt grupy (4) dla wszystkich zm. 
zależnych;

–  efekt instrukcja (2) x zadanie (2) dla 
wszystkich zm. zależnych

3 – grupa (5)
eksperymentalna:

r. instrukcji (2);
zadanie (2);

kontrolna;
– gramatyczność ciągów;
– podobieństwo ciągów;
– zbalansowanie ciągów

–  poprawność klasyfi kacji 
nowych ciągów

– porównanie do poziomu losowego;
– efekt grupy (5);
– efekt instrukcja (2) x zadanie (2);
– efekt grupa (5) x gramatyczność (2) 

x podobieństwo (2) x zbalansowanie 
(2)

postekspe-
rymentalny

–  poziom świadomości (5) – poprawność ogólna;
– poprawność w grupach (5);
– poprawność klasyfi kacji

–  efekt poziomu świadomości dla 
wszystkich zm. zależnych

zadanie 
dodatkowe

– pomiar***;
– r. instrukcji (2)

– losowość –  efekt pomiar (2) x instrukcja (2)

*** Rodzaj instrukcji = klasyczna vs szukanie reguł.
*** Zadanie = pojedyncze (single) vs podwójne (dual).
*** Pomiar = trening vs pomiar właściwy w zadaniu GIL.

Pomiar uświadomienia reguł
6. Poprawność odpamiętania ciągów (poprawność odpamiętania całych cią-

gów, liczba odpamiętanych bigramów i trigramów) nie będzie związana 
z poziomem uświadomienia reguł, na podstawie których skonstruowany 
został materiał.

7. Poprawność klasyfi kacji ciągów będzie uzależniona od poziomu uświado-
mienia reguł, na podstawie których skonstruowano materiał (kierowanie się 
regułami fragmentarycznie poprawnymi bądź błędnymi będzie prowadzić 
do pogorszenia efektów uczenia mimowolnego).
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7.3. Wyniki

Wyniki eksperymentu opracowano za pomocą modułu statystyk podstawowych, 
modułu ogólnych modeli liniowych oraz modułu statystyk nieparametrycznych 
pakietu statystycznego STATISTICA v.6.0.

7.3.1. Odpamiętywanie

Poprawność odpamiętania całych ciągów. Średnia poprawność odpamię-
tania w grupach eksperymentalnych wyniosła 0,77 ciągu (na 16 ciągów w fazie 
zapamiętywania), co daje odsetek poprawności równy 0,05. Odsetek poprawności 
odpamiętania w grupach eksperymentalnych wyniósł odpowiednio: grupa „single” 
z instrukcją klasyczną: 0,07, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,04, 
grupa „dual” z instrukcją klasyczną: 0,05, oraz grupa „dual” z instrukcją poszu-
kiwania reguł: 0,03. Analiza wariancji zgodnie z przewidywaniami nie wykazała 
istotnego statystycznie efektu grupy (F[3,49] = 1,55). Analiza interakcji wykazała 
jednak tendencję do nieznacznie gorszego odpamiętywania ciągów w grupach z in-
strukcją poszukiwania reguł (F[1,49] = 3,19; p = 0,08). Porównanie grup „single” 
i „dual” zgodnie z przewidywaniami okazało się nieistotne statystycznie (F[1,49] 
= 1,42). Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych wykazała 
istotnie lepszy poziom odpamiętania ciągów w grupie „single” z instrukcją kla-
syczną w porównaniu do grupy „dual” z instrukcją poszukiwania reguł (F[1,49] 
= 4,37; p < 0,05). Pozostałe porównania między grupami okazały się nieistotne 
statystycznie.

Ze względu na niskie odsetki poprawności odpamiętania całych ciągów (niska 
czułość tego testu) zastosowano (podobnie jak w pierwszym eksperymencie) alter-
natywny wskaźnik efektów uczenia jawnego: liczebność odpamiętanych bigramów 
i trigramów.

Liczba odpamiętanych bigramów i trigramów. W analizach uwzględniono 
liczebność odpamiętanych, różnych bi- i trigramów początkowych oraz końcowych. 
Średnia liczba odpamiętanych bigramów początkowych (BS) w grupach ekspery-
mentalnych wyniosła 2,30 (na 4 różne BS, które wystąpiły w fazie zapamiętywa-
nia), co daje odsetek poprawności równy 0,58. Odsetek poprawności odpamiętania 
BS w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją klasyczną: 0,48, 
grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,67, grupa „dual” z instrukcją 
klasyczną: 0,57, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,59. Istotność 
efektu analizy wariancji zbliżała się do zakładanego poziomu (F[3,49] = 2,37; 
p = 0,08 – zob. ryc. 18).
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Analiza interakcji wykazała, że za efekt ten odpowiada różnica między po-
ziomem odpamiętania ciągów w warunkach instrukcji klasycznej i instrukcji po-
szukiwania reguł (F[1,49] = 4,79; p < 0,05). Różnica między grupami „single” 
i „dual” okazała się nieistotna statystycznie (F[1,49] = 0,01). Analiza kontrastów 
dla oczekiwanych średnich brzegowych wykazała istotny statystycznie efekt niż-
szej liczebności BS w grupie eksperymentalnej „single” z instrukcją klasyczną, 
w porównaniu do grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł (F[1,49] = 6,97; 
p = 0,01). Pozostałe porównania międzygrupowe okazały się nieistotne statystycz-
nie (porównanie grupy „single” i „dual” z instrukcją klasyczną – F[1,49] = 1,69; 
porównanie grupy „single” z instrukcją klasyczną i grupy „dual” z instrukcją po-
szukiwania reguł – F[1,49] = 2,59; porównanie grupy „dual” z instrukcją klasyczną 
i grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł – F[1,49] = 2,20).

Średnia liczba odpamiętanych bigramów końcowych (BE) w grupach ekspery-
mentalnych wyniosła 3,21 (na 9 różnych BE, które wystąpiły w fazie zapamiętywa-
nia), co stanowi odsetek poprawności rzędu 0,36. Odsetek poprawności odpamię-
tania BE w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją klasyczną: 
0,37; grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,35, grupa „dual” z instrukcją 
klasyczną: 0,35, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,33. Analiza 
wariancji nie wykazała istotnego statystycznie efektu grupy (F[3,49] = 0,67). Rów-

Ryc. 18. Liczba poprawnie odpamiętanych bigramów początkowych w grupach eksperymentalnych.

F(3,49) = 2,37; p = 0,08
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nież analiza interakcji nie wykazała efektu wpływu zadania podwójnego (F[1,49] 
= 1,64) ani efektu instrukcji (F[1,49] = 0,004) na liczebność odpamiętanych BE. 
Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych nie wykazała żadnych 
istotnych różnic w liczebności BE w grupach eksperymentalnych.

Średnia liczba poprawnie odpamiętanych trigramów początkowych (TS) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła 2,04 (na 7 różnych TS, które wystąpiły w fa-
zie zapamiętywania), co daje odsetek poprawności 0,29. Odsetek poprawności 
odpamiętania TS w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją 
klasyczną: 0,27, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,31, grupa „dual” 
z instrukcją klasyczną: 0,25, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 
0,34. Analiza wariancji nie wykazała istotnego statystycznie efektu grupy (F[3,49] 
= 1,03). Również analiza wariancji z powtarzanym pomiarem nie wykazała istot-
nego efektu wpływu zadania podwójnego (F[1,49] = 0,0001) ani efektu instrukcji 
(F[1,49] = 2,42) na liczbę odpamiętanych TS. Analiza kontrastów dla oczekiwa-
nych średnich brzegowych nie wykazała żadnych istotnych różnic w liczebności 
TS w grupach eksperymentalnych.

Średnia liczba poprawnie odpamiętanych trigramów końcowych (TE) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła 2,74 (na 12 różnych TE, które wystąpiły w fa-
zie zapamiętywania), co daje odsetek poprawności 0,23. Odsetek poprawności 
odpamiętania TE w grupach wyniósł odpowiednio: grupa „single” z instrukcją 
klasyczną: 0,26, grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł: 0,26, grupa „dual” 
z instrukcją klasyczną: 0,22, oraz grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 
0,18. Analiza wariancji okazała się nieistotna statystycznie (F[3,49] = 1,8). Ana-
liza interakcji wykazała dość zaskakujący, istotny statystycznie, efekt gorszego 
odpamiętywania TE w grupach wykonujących zadanie podwójne (F[1,49] = 4,70; 
p < 0,05). Nie wykazano jednak efektu instrukcji (F[1,49] = 0,5). Analiza kontra-
stów dla oczekiwanych średnich brzegowych wykazała, że za tę nieprzewidzianą 
w hipotezach różnicę liczebności TE w grupach „dual” i grupach „single” od-
powiadają istotne różnice między grupami „single” a grupą „dual” z instrukcją 
poszukiwania reguł (wartości statystyk wyniosły odpowiednio: porównanie dla 
grupy „single” z instrukcją klasyczną – F[1,49] = 4,07; p < 0,05; porównanie dla 
grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł – F[1,49] = 3,40; p = 0,07).

7.3.2. Klasyfi kacja

Efekt uczenia mimowolnego. Różnice między poziomem losowym a wyko-
naniem zadania klasyfi kacji w grupach eksperymentalnych okazały się istotne, 
i wyniosły odpowiednio: dla grupy „single” z instrukcją klasyczną: t(12) = 8,12; 
p < 0,001, dla grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł: t(12) = 3,22; 
p < 0,01, dla grupy „dual” z instrukcją klasyczną: t(15) = 3,57; p < 0,01 oraz dla 
grupy „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: t(14)=3,98; p=0,001. Porównanie 
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wykonania zadania klasyfi kacji w grupie kontrolnej z poziomem losowym oka-
zało się nieistotne statystycznie (t[12] = 0,86). Efekt główny analizy wariancji 
dla poprawności wykonania zadania klasyfi kacji w grupach eksperymentalnych 
i grupie kontrolnej okazał się istotny statystycznie, i wyniósł F[4,60] = 3,11; 
p < 0,05 (zob. ryc. 19).

W celu porównania poprawności wykonania zadania klasyfi kacji przez grupy 
eksperymentalne z poprawnością wykonania grupy kontrolnej zastosowano analizę 
kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych.

Analiza kontrastów wykazała, że grupy eksperymentalne, z wyłączeniem 
grupy „single” z instrukcją poszukiwania reguł, wykonywały zadanie klasyfi -
kacji istotnie statystycznie poprawniej niż grupa kontrolna. Wartości statystyk 
porównania kontrastów grup eksperymentalnych w stosunku do grupy kontrolnej 
przedstawiały się następująco: kontrast dla grupy „single” z instrukcją klasyczną: 
F(1,60) = 11,93; p = 0,001, kontrast dla grupy „single” z instrukcją poszukiwania 
reguł: F(1,60) = 2,34, kontrast dla grupy „dual” z instrukcją klasyczną: F(1,60) 
= 4,26; p < 0,05 oraz kontrast dla grupy „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: 
F(1,60) = 4,95; p < 0,05.

Ryc. 19. Poprawność klasyfi kacji ciągów w zależności od grupy.

F(4,60) = 3,11; p = 0,02
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Wpływ zadania podwójnego i instrukcji. Efekt główny analizy wariancji dla 
poprawności klasyfi kacji w grupach okazał się istotny statystycznie (F[4,60] = 
3,11; p < 0,05). Zgodnie z przewidywaniami nie zaobserwowano jednak istotnych 
statystycznie różnic w wykonaniu zadania klasyfi kowania ciągów w grupach „dual” 
i „single”. W analizie wariancji w układzie 2 (grupy „single” vs. „dual”) x 2 (grupy 
z instrukcją poszukiwania reguł vs. grupy z instrukcją klasyczną) z wyłączeniem 
grupy kontrolnej uzyskano nieistotną statystycznie interakcje zadania podwójnego 
i instrukcji (F[1,49] = 2,46). Analiza ta nie wykazała istotnego wpływu zadania 
podwójnego (F[1,49] = 0,43) ani instrukcji (F[1,49] = 1,68). O ile w przypadku 
manipulacji związanej z wykonywaniem zadania podwójnego jest to wynik zgodny 
z przewidywaniami, to brak różnic między grupami wykonującymi zadanie ucze-
nia się sztucznych gramatyk w wersji z instrukcją poszukiwania reguł i instrukcją 
klasyczną jest zastanawiający, choć potwierdza wyniki uzyskane w pierwszym 
eksperymencie.

W celu szczegółowego oszacowania wpływu manipulacji eksperymentalnych 
na poszczególne rodzaje ciągów (gramatyczne vs. niegramatyczne, podobne vs. 
niepodobne oraz zbalansowane vs. niezbalansowane) zastosowano analizę wa-
riancji z powtarzanym pomiarem w układzie 5 (grupa) x 2 (gramatyczność) x 2 
(podobieństwo) x 2 (zbalansowanie). Interakcja czwartego stopnia okazała się 
nieistotna statystycznie (F[4,60] = 0,27), jednakże uzyskano wiele interesujących 
zależności między składowymi tej interakcji.

Porównanie poprawności wykonania zadania klasyfi kacji ciągów gramatycz-
nych i niegramatycznych nie przyniosło różnic istotnych statystycznie (F[1,60] 
= 0,23). Różnica ta okazała się jednak istotna, gdy porównano klasyfi kację cią-
gów gramatycznych i niegramatycznych w zależności od grupy (F[4,60] = 3,83; 
p < 0,01 – zob. ryc. 20). Za takie zróżnicowanie wydaje się odpowiedzialne przede 
wszystkim poprawniejsze klasyfi kowanie ciągów gramatycznych przez badanych 
w grupie „single” z instrukcją klasyczną (F[1,60] = 5,57; p < 0,05).

Analiza kontrastów między poprawnością klasyfi kacji ciągów gramatycznych 
i niegramatycznych w pozostałych grupach eksperymentalnych nie wykazała żad-
nych innych istotnych różnic (porównania poprawności klasyfi kowania ciągów dla 
grup: „single” z instrukcją poszukiwania reguł: F[1,60] = 0,89, „dual” z instrukcją 
klasyczną: F[1,60] = 1,61, oraz „dual” z instrukcją poszukiwania reguł: F[1,60] 
= 0,76). W grupie kontrolnej badani, podobnie jak w pierwszym eksperymencie, 
lepiej klasyfi kowali ciągi niegramatyczne (F[1,60] = 6,74; p = 0,01).

W omawianym układzie analizy wariancji z powtarzanym pomiarem zanalizo-
wano następnie efekt poprawności wykonania zadania klasyfi kacji w zależności 
od podobieństwa ciągów. Nie zaobserwowano różnic w poprawności klasyfi kacji 
ciągów podobnych i niepodobnych (F[1,60] = 2,45). Interakcja podobieństwa 
z grupą okazała się również nieistotna statystycznie (F[4,60] = 1,01). Uzyskano 
jednak ciekawy wynik porównania poprawności klasyfi kacji ciągów podobnych 
i niepodobnych w grupie kontrolnej. Analiza kontrastów wykazała, że ciągi niepo-
dobne były klasyfi kowane w grupie kontrolnej lepiej niż ciągi podobne (F[1,60] = 
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5,18; p < 0,05). Istotnych różnic w poprawności klasyfi kacji ze względu na stopień 
podobieństwa nie zaobserwowano natomiast w żadnej z grup eksperymentalnych 
(wyniki kontrastów dla grup: „single” z instrukcją klasyczną – F[1,60] = 0,17, „sin-
gle” z instrukcją poszukiwania reguł – F[1,60] = 0,69, „dual” z instrukcją klasyczną 
– F[1,60] = 0,14, oraz „dual” z instrukcją poszukiwania reguł – F[1,60] = 0,15).

Jako następny został zanalizowany efekt poprawności wykonania zadania 
klasyfi kacji w zależności od zbalansowania ciągów. Zaobserwowano, że ciągi 
niezbalansowane były klasyfi kowane lepiej niż zbalansowane (F[1,60] = 4,52; 
p < 0,05). Analiza poprawności klasyfi kacji ciągów zbalansowanych i niezbalan-
sowanych z uwzględnieniem grupy okazała się jednak nieistotna statystycznie 
(F[4,60] = 2,00). Analiza kontrastów wykazała, że za efekt większej poprawności 
klasyfi kowania ciągów niezbalansowanych odpowiedzialne są przede wszystkim 
różnice zaobserwowane w grupach „single” z instrukcją klasyczną (F[1,60] = 2,76; 
p = 0,1) oraz „dual” z instrukcją poszukiwania reguł (F[1,60] = 5,32; p < 0,05). 
Nie zaobserwowano ponadto żadnych innych istotnych różnic dla grup (wartości 
statystyk dla grup: kontrolna – F[1,60] = 2,11, „dual” z instrukcją klasyczną – 
F[1,60] = 1,24, oraz „single” z instrukcją poszukiwania reguł – F[1,60] = 1,55).

Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x grama-
tyczność (2) x zbalansowanie (2) okazała się istotna statystycznie (F[4,60] = 4,24; 

Ryc. 20. Poprawność klasyfi kacji ciągów gramatycznych i niegramatycznych w grupach.

F(4,60) = 3,83; p = 0,008
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p < 0,01). Analiza wyników wykazała, że za efekt poprawnego klasyfi kowania cią-
gów odpowiada przede wszystkim poprawność klasyfi kacji ciągów gramatycznych 
i niezbalansowanych w grupach z instrukcją klasyczną (zob. ryc. 21).

Analiza kontrastów wykazała istotną różnicę w poprawności klasyfi kacji ciągów 
niezbalansowanych w grupach z instrukcją klasyczną, w zależności od typu ciągu 
(gramatyczny vs. niegramatyczny). Różnice te wyniosły w grupach: „single” z in-
strukcją klasyczną – F(1,60) = 17,05; p < 0,001, oraz „dual” z instrukcją klasyczną 
– F(1,60) = 43,19;  p < 0,001. Z wykorzystaniem analizy kontrastów zaobserwowano 
również następujące różnicę w poprawności klasyfi kowania ciągów zbalansowanych 
w zależności od gramatyczności ciągów: dla grupy kontrolnej – F(1,60) = 9,52; p = 
0,01, dla grupy „dual” z instrukcją klasyczną – F(1,60) = 12,88; p < 0,001, oraz dla 
grupy „dual” z instrukcją poszukiwania reguł – F(1,60) = 2,94; p < 0,09.

Podobne zależności zaobserwowano w analizie wariancji z powtarzanym po-
miarem w układzie grupa (5) x gramatyczność (2) x podobieństwo (2). Interakcja 
w takim układzie okazała się co prawda nieistotna statystycznie F(4,60) = 0,07, 
jednakże zaobserwowano istotne różnice dla poszczególnych grup (zob. ryc. 22). 

Ryc. 21. Poprawność klasyfi kacji ciągów w grupach, z uwzględnieniem gramatyczności i zbalansowania 
ciągów.

F(4,60) = 4,24; p = 0,004
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Również w przypadku tej interakcji zaobserwowano, w grupach z instrukcja kla-
syczną, istotną różnicę w poprawności klasyfi kacji ciągów niepodobnych w zależ-
ności od tego, czy badani oceniali ciąg gramatyczny, czy niegramatyczny. Wartości 
analizy kontrastów wyniosły dla grup odpowiednio: grupa „single” z instrukcją 
klasyczną – F(1,60) = 4,52; p < 0,05, oraz dla grupy „dual” z instrukcją klasyczną 
– F(1,60) = 3,62; p = 0,06.

Dzięki wykorzystaniu analizy kontrastów zaobserwowano również istotnie 
lepszą poprawność klasyfi kacji ciągów niegramatycznych i podobnych w grupie 
kontrolnej (F[1,60] = 10,24; p < 0,005).

Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x zbalanso-
wanie (2) x podobieństwo (2) okazała się nieistotna statystycznie (F[4,60] = 0,93). 
Zaobserwowano w niej jednak istotne różnice między poprawnością klasyfi kacji 
w zależności od grupy eksperymentalnej (zob. ryc. 23). Analiza kontrastów wy-
kazała istotne statystycznie różnice między poprawnością klasyfi kowania ciągów 
podobnych w zależności od stopnia ich zbalansowania.

Ryc. 22. Poprawność klasyfi kacji ciągów w grupach, z uwzględnieniem gramatyczności i podobieństwa 
ciągów.

F(4,60) = 0,07; p = 0,99

du
al

/k
la

sy
cz

na

du
al

/re
gu

ły

si
ng

le
/k

la
sy

cz
na

si
ng

le
/re

gu
ły

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

Po
pr

aw
no

ść
 k

la
sy

fi k
ac

ji 
ci

ąg
ów

Podobne

ko
nt

ro
ln

a

gramatyczne

niegramatyczne

Niepodobne

du
al

/k
la

sy
cz

na

du
al

/re
gu

ły

si
ng

le
/k

la
sy

cz
na

si
ng

le
/re

gu
ły

ko
nt

ro
ln

a

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1



7. Problem badawczy II: Koszty poznawcze wydobywania wiedzy ukrytej � 115

Ciągi niezbalansowane i podobne były klasyfi kowane lepiej w następujących 
grupach: „single” z instrukcją klasyczną – F(1,60) = 4,35; p < 0,05, oraz „dual” 
z instrukcją poszukiwania reguł – F(1,60) = 12,85; p < 0,001. Pozostałe kontrasty 
okazały się nieistotne statystycznie.

7.3.3. Posteksperymentalny pomiar świadomości reguł

Wyniki jakościowe posteksperymentalnego pomiaru świadomości reguł zostały, 
podobnie jak w pierwszym eksperymencie, zaklasyfi kowane do jednej z 5 klas 
odpowiedzi: (1) werbalizacja reguł niepoprawnych (KL 1), (2) werbalizacja reguł 
częściowo poprawnych (KL 2), (3) zgadywanie (KL 3), (4) kierowanie się intuicją 
(KL 4) oraz (5) werbalizacja reguł poprawnych (KL 5).

Liczba odpowiedzi zaliczonych do poszczególnych klas dla wszystkich osób 
badanych oraz z uwzględnieniem zmiennej grupy zostały przedstawione w tabeli 4.

W analizie poprawności wykonania zadań odpamiętywania i klasyfi kacji w za-
leżności od poziomu uświadomienia reguł zastosowano test nieparametryczny 

Ryc. 23. Poprawność klasyfi kacji ciągów w grupach, z uwzględnieniem podobieństwa i zbalansowania 
ciągów.
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(ANOVA Kruskala-Wallisa). Nie zaobserwowano istotnych efektów głównych 
poprawności odpamiętania ciągów (H[3,53] = 4,57), oraz poprawności klasyfi ko-
wania ciągów (H[3,65] = 2,22) w zależności od poziomu uświadomienia reguł. 
W świetle dyskusji wyników eksperymentu pierwszego oraz zaobserwowanych 
liczebności poszczególnych klas odpowiedzi w grupach porównanie poprawności 
klasyfi kacji ciągów w zależności od stopnia ich uświadamiania dla poszczególnych 
grup wydaje się nieuzasadnione.

Tab. 4. Liczebność odpowiedzi zaklasyfi kowanych do klas 1–5, z uwzględnieniem zmiennej grupy 
(Eksperyment 2).

KL 1 KL 2 KL 3 KL 4 KL 5

grupa „single” z instrukcją klasyczną 1 7 2 2 0

grupa „dual” z instrukcją klasyczną 2 7 0 6 0

grupa „single” z instrukcją poszukiwania reguł 1 5 3 3 0

grupa „dual” z instrukcją poszukiwania reguł 3 8 1 2 0

grupa kontrolna 2 9 0 1 0

wszystkie grupy 9 36 6 14 0

7.3.4. Analiza poziomu wykonania zadania dodatkowego

Analiza poziomu wykonania zadania generowania interwałów losowych w trak-
cie etapu klasyfi kowania ciągów w porównaniu do poziomu wykonania zadania 
GIL w warunku zadania pojedynczego (analiza wariancji w układzie 2 [grupa] x 
2 [trening vs. pomiar właściwy]) okazała się istotna na granicy istotności staty-
stycznej (F[1,26] = 3,73; p = 0,06 – zob. ryc. 24).

Analiza kontrastów wykazała, że za efekt ten odpowiedzialna jest różnica mię-
dzy poziomem wykonania zadania generowania interwałów losowych w sytua-
cji zadania pojedynczego (trening GIL) a poziomem wykonywania tego zadania 
równocześnie z zadaniem uczenia się ciągów (GIL „dual”) w grupie wykonującej 
zadanie uczenia się sztucznych gramatyk z instrukcją klasyczną (F[1,26] = 3,68; 
p = 0,07). Podobne porównanie dla grupy z instrukcją poszukiwania reguł okazało 
się nieistotne (F[1,26] = 0,66).

Analiza kontrastów nie wykazała różnic między rytmicznością wykonywania 
zadania GIL w tracie treningu oraz w sytuacji zadania podwójnego.
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7.4. Dyskusja wyników

Podobnie jak w pierwszym eksperymencie, w celu oszacowania wpływu ma-
nipulacji eksperymentalnej na efektywność uczenia jawnego zastosowano dwa 
wskaźniki nabywania wiedzy: poprawność odpamiętania całych ciągów oraz 
liczebność odpamiętanych bigramów i trigramów. Zaobserwowano niezgodny 
z przewidywaniami (hipoteza 1) efekt gorszego odpamiętania ciągów (popraw-
ność odpamiętania całych ciągów, poprawność odpamiętania TE) w grupie „dual” 
z instrukcją poszukiwania reguł. Wynik ten nie został jednak potwierdzony w po-
zostałych analizach poprawności odpamiętania fragmentów ciągów. Przy zastoso-
waniu wskaźnika BS zaobserwowano istotnie lepszy poziom odpamiętania ciągów 
w grupach wykonujących zadanie uczenia się sztucznych gramatyk z instrukcją 
poszukiwania reguł. Uzyskane wyniki wskazują, iż poszczególne grupy badanych 
stosowały różne strategie zapamiętywania ciągów. Możliwe, że grupy poszukujące 
reguł skoncentrowały się przede wszystkim na początkowych fragmentach ciągów, 

Ryc. 24. Porównanie poziomu rytmiczności generowania interwałów losowych w sytuacji zadania podwój-
nego i pojedynczego, w zależności od grupy. 
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co wpłynęło negatywnie na poprawność odpamiętania końcowych fragmentów, 
a przez to prawdopodobnie również na nieznaczne obniżenie poprawności od-
pamiętania całych ciągów. Zastanawiające natomiast wydają się różnice między 
grupami „single” i „dual” (poprawność odpamiętania całych ciągów, poprawność 
odpamiętania TE), ponieważ na tym etapie eksperymentu procedury badawcze dla 
tych dwóch warunków nie różniły się. Należy jednak zauważyć, że analiza wariancji 
dla wszystkich grup zbliżała się do zakładanego poziomu istotności statystycznej 
jedynie w przypadku analizy poprawności odpamiętania BS. Można w związku 
z tym twierdzić, że wyniki tej analizy są najbardziej wiarygodne, a opisane po-
wyżej przeciwne rezultaty mogą wynikać z błędów pomiaru bądź różnic między 
grupami w zakresie preferowanych strategii rozwiązywania zadania. W kontekście 
rezultatów eksperymentu pierwszego, wynik lepszego odpamiętania początkowych 
fragmentów ciągów w grupach z instrukcją poszukiwania reguł, można wyjaśniać, 
odwołując się do efektów mobilizacji systemu poznawczego w sytuacji wykonywa-
nia trudnych zadań poznawczych (Dennis, Sternberg i Beatty, 2000). Wydaje się, 
że instrukcja poszukiwania reguł mogła mobilizować osoby badane do większego 
zaangażowania w wykonywanie zadania.

Wyniki omawianego eksperymentu potwierdziły hipotezę przewidującą wy-
stępowanie efektu uczenia mimowolnego (hipoteza 2). Wszystkie grupy ekspe-
rymentalne wykonywały zadanie klasyfi kowania ciągów istotnie lepiej niż grupa 
kontrolna. Analiza kontrastów wykazała jednak, że najmniejszą różnicę w poziomie 
wykonania zadania klasyfi kacji w porównaniu do grupy kontrolnej zaobserwowano 
w grupie „single” z instrukcją poszukiwania reguł. Wynik ten może świadczyć na 
korzyść opisanej we wprowadzeniu do niniejszego rozdziału hipotezy dotyczącej 
negatywnego wpływu intencjonalnej kontroli na poziom wykonywania zadania 
uczenia się sztucznych gramatyk.

Analizy interakcji nie potwierdziły hipotezy o wpływie instrukcji na poziom 
wykonania zadania klasyfi kacji (hipoteza 3). Analogicznie jak w przypadku ekspe-
rymentu pierwszego, w sytuacji zadania podwójnego efekt ten nie zaskakuje. Ba-
dani w takiej sytuacji prawdopodobnie angażowali część zasobów w wykonywanie 
zadania dodatkowego, tak więc nie mogli jednocześnie świadomie wykorzystywać 
reguł. Jeżeli zaś chodzi o poprawność klasyfi kowania ciągów w przypadku grupy 
„single” z instrukcją poszukiwania reguł, to brak istotnych różnic może wynikać 
z niskiego odsetka poprawności wykonania tego zadania (efekt „podłogowy”). 
Tezę taką wydaje się wspierać opisane już porównanie wyników poprawności 
klasyfi kacji w tej grupie, z poziomem wykonania tego zadania w grupie kontrol-
nej. Alternatywne wyjaśnienie tego efektu, odwołujące się do współwystępowania 
i wzajemnego uzupełniania się efektów wiedzy jawnej i ukrytej, zaprezentowano 
przy okazji omawiania wyników eksperymentu pierwszego.

Manipulacja zadaniem dodatkowym przyniosła wyniki zgodne z przewidywa-
niami (hipoteza 4 – porównywalny poziom wykonania dla grup „single” i „dual”). 
Wydaje się, że wydobywanie wiedzy ukrytej wymaga zaangażowania co najwy-
żej nieznacznej ilości zasobów poznawczych. Wyniki te są zgodne z rezultatami 
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wcześniejszych badań (Dienes i in., 1995; Higham, 1997) i wydają się potwierdzać 
tezę, że wykorzystywanie wiedzy ukrytej nie powoduje występowania znaczących 
kosztów poznawczych przetwarzania informacji. Jest to wniosek tym bardziej 
uprawniony, że w obydwu analizowanych grupach nie zaobserwowano większej 
rytmiczności generowania interwałów losowych w sytuacji wykonywania zadania 
podwójnego (porównanie do rytmiczności wykonywania tego zadania w trakcie 
treningu). Wyniki dla omawianej zmiennej wskazują, że w grupie z instrukcją 
klasyczną wykonywanie dwóch zadań jednocześnie przyniosło nawet nieznaczną 
poprawę poziomu wykonania zadania dodatkowego. Omawiane wyniki wydają się 
wskazywać na to, że wydobywanie wiedzy ukrytej nie wymaga zaangażowania 
funkcji kontrolnych pamięci roboczej. Zaobserwowany w grupie z instrukcją kla-
syczną efekt generowania bardziej losowych interwałów w sytuacji wykonywania 
zadania podwójnego może być związany z nabywaniem wprawy w wykonywaniu 
analizowanego zadania. Należy jednocześnie pamiętać, że wskaźnik losowości 
obliczany jest dla wszystkich analizowanych reakcji dla poszczególnych etapów 
procedury, tak więc liczba reakcji na podstawie której obliczano wskaźnik wykona-
nia dla treningu, była nieporównywalnie mniejsza niż liczba reakcji, na podstawie 
której obliczano wskaźnik wykonania w sytuacji zadania podwójnego. W analizo-
wanym eksperymencie czas wykonywania zadania treningowego wynosił około 
jednej minuty, tak więc badani, którzy nie skupili się na poprawnym wykonywaniu 
zadania od samego początku, uzyskiwali niższe wyniki w tym pomiarze. W fazie 
klasyfi kacji zadanie generowania interwałów losowych wykonywane było przez co 
najmniej sześć minut, a zatem chwilowe „oderwanie się” osoby badanej od wyko-
nywania zadania miało mniejszy wpływ na końcowy wynik poziomu losowości.

Podsumowując dotychczas omówione wyniki, można stwierdzić, że w analizo-
wanym badaniu zaobserwowano niejednoznaczne efekty wpływu uświadomionej 
kontroli na proces nabywania wiedzy jawnej. Możliwe, że uzyskane wyniki są 
skutkiem wykorzystywania przez osoby badane różnych strategii zapamiętywania 
prezentowanego materiału, w zależności od ich motywacji (grupy „dual”) oraz 
stopnia kontroli i mobilizacji (manipulacja instrukcją). Na pytanie o koszty wydo-
bywania wiedzy ukrytej można zatem odpowiedzieć, że proces ten prawdopodobnie 
nie wymaga zaangażowania zasobów centralnego systemu wykonawczego. Należy 
przy tym dodać, że porównywalne wyniki uzyskano dla grup z instrukcją poszu-
kiwania reguł, co może świadczyć na korzyść tezy, iż w obydwu analizowanych 
warunkach można obserwować wpływ wiedzy ukrytej. Różnica między warunkami 
dotyczyłaby w tej sytuacji proporcji nasilenia współwystępujących wpływów 
świadomych i nieświadomych. Taka hipoteza nie mogła zostać jednak poddana 
weryfi kacji w opisywanym eksperymencie, wymagałoby to bowiem zastosowania 
metody pozwalającej na określenie wyłącznych wpływów wiedzy jawnej i ukrytej. 
Taka analiza mogłaby zostać wykonana na przykład dzięki zastosowaniu procedury 
rozszczepiania procesów (por. rozdział 4). Analiza wyników skłania również do 
ponownego rozważenia opisanych powyżej wniosków dotyczących możliwości 
mobilizacji systemu poznawczego w sytuacji wykonywania zadań złożonych.
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Wyniki wydają się, przynajmniej częściowo, potwierdzać przewidywania do-
tyczące formy reprezentacji wiedzy nabywanej w trakcie wykonywania zadania 
uczenia się sztucznych gramatyk (hipoteza 5). Ciągi gramatyczne były klasyfi ko-
wane lepiej niż niegramatyczne w grupie „single” z instrukcją klasyczną, natomiast 
w grupie kontrolnej ciągi tego typu były klasyfi kowane istotnie gorzej. Efekt ten 
wydaje się potwierdzać przypuszczenie, że w badaniach z wykorzystaniem kla-
sycznej procedury uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą gramatyczności ciągów. 
Wniosek taki wydają się wspierać wyniki poprawności klasyfi kowania ciągów 
niezbalansowanych (zaobserwowano wyższy poziom klasyfi kacji tego typu ciągów 
w przypadku grupy „single” z instrukcją klasyczną oraz grupy „dual” z instruk-
cją poszukiwania reguł). Jednocześnie należy dodać, że poprawność klasyfi kacji 
w grupie kontrolnej wynika przede wszystkim z faktu stosowania przez osoby 
badane strategii ostrożności.

Analizy efektu podobieństwa wskazują, że badani w grupie kontrolnej lepiej 
klasyfi kują ciągi niepodobne niż podobne. Wynik ten można wyjaśnić, odwołując 
się do omówionego powyżej zróżnicowania strategii udzielania odpowiedzi w gru-
pach. Jak wspomniano, w grupie kontrolnej badani przede wszystkim poprawnie 
klasyfi kują ciągi niegramatyczne. Poprawna klasyfi kacja ciągów niegramatycz-
nych i niepodobnych jest znacznie łatwiejsza niż klasyfi kacja ciągów podobnych 
(podobieństwo może tu bowiem powodować klasyfi kację ciągu podobnego jako 
gramatyczny, mimo że w rzeczywistości jest on niegramatyczny).

Spójne wyniki potwierdzające hipotezę kierowania się przez osoby badane regu-
łami abstrakcyjnymi przynoszą wyniki interakcji z uwzględnieniem gramatyczności 
ciągów oraz dwóch zastosowanych w eksperymencie miar podobieństwa. Interakcje 
trzeciego stopnia wykazały, że badani w grupach z instrukcją klasyczną popraw-
nie klasyfi kowali ciągi gramatyczne i niezbalansowane oraz ciągi gramatyczne 
i niepodobne. Jak wspomniano w dyskusji wyników pierwszego eksperymentu, 
poprawna klasyfi kacja tego typu ciągów sugeruje, że badani kierowali się w zadaniu 
klasyfi kacji raczej abstrakcyjnymi regułami niż podobieństwem.

Zgodnie z przewidywaniami poprawność odpamiętania ciągów nie była związa-
na z poziomem uświadomienia reguł, na podstawie których skonstruowany został 
materiał (hipoteza 6). Stopień uświadomienia reguł nie był również związany 
z poprawnością klasyfi kacji ciągów (jest to wynik niezgodny z hipotezą 7). Wydaje 
się jednak, że wynik ten można wyjaśnić zbyt małą liczebnością grupy osób, które 
sformułowały niepoprawne reguły.

W przeciwieństwie do wyników pierwszego eksperymentu nie zaobserwowano 
większej liczby osób, które zwerbalizowały reguły częściowo poprawne w grupach 
„dual”. Wynik ten nie jest zaskakujący, ponieważ zadanie dodatkowe było wykony-
wane w trakcie fazy klasyfi kacji, tak więc nawet ewentualna mobilizacja systemu 
związana z sytuacją wykonywania zadania podwójnego nie pozwoliłaby na po-
prawniejsze uświadomienie reguł (ograniczenia związane z nabywaniem wiedzy).

Podsumowując, wyniki omawianego eksperymentu sugerują, iż proces wydo-
bywania wiedzy ukrytej jest w nieznacznym stopniu zależny od zaangażowania 
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zasobów centralnego systemu wykonawczego. Analiza wpływu instrukcji sugeruje, 
iż intencjonalna kontrola może wpływać na poprawność klasyfi kowania ciągów, 
jednakże wyniki dotyczące tego zagadnienia nie są jednoznaczne. Proces wydo-
bywania wiedzy ukrytej w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk nie wydaje 
się wymagać zaangażowania mechanizmów kontrolnych centralnego systemu 
wykonawczego. Analiza poprawności klasyfi kacji ciągów z uwzględnieniem ich 
gramatyczności, podobieństwa oraz zbalansowania sugeruje, że w wyniku procesu 
uczenia mimowolnego badani nabywają wiedzę o abstrakcyjnych regułach, na 
podstawie których skonstruowany został materiał. Stopień uświadomienia reguł 
nie wpłynął w opisywanym eksperymencie na poprawność klasyfi kowania, jed-
nakże liczebność grupy, która zwerbalizowała reguły niepoprawne, nie pozwala 
na formułowanie wniosków dotyczących tego efektu.

Wyniki eksperymentu drugiego pozwoliły również na podtrzymanie dwóch 
hipotez sformułowanych przy okazji dyskusji wyników pierwszego eksperymentu, 
dotyczących wpływu warunków zewnętrznych na proces nabywania wiedzy w trak-
cie zadania uczenia się sztucznych gramatyk. Wydaje się, że efekty uzyskiwane 
w tej procedurze mogą być w pewnym stopniu uzależnione od zaangażowania 
osób badanych (hipoteza mobilizacji w sytuacji wykonywania zadań złożonych). 
Brak różnic między grupami z instrukcją klasyczną oraz instrukcją poszukiwania 
reguł może sugerować, że poprawna klasyfi kacja ciągów jest wynikiem zarówno 
wpływów kontrolowanych, jak i automatycznych, przy czym wpływy te mogą się 
wzajemnie uzupełniać bądź zastępować, prowadząc do porównywalnych wyników.



8. Problem badawczy III: Czy czas prezentacji wpływa 
na proces nabywanej wiedzy ukrytej?2

8.1. Wprowadzenie

W omówionych powyżej eksperymentach koszty poznawcze procesu nabywa-
nia i wydobywania wiedzy ukrytej oszacowywano z wykorzystaniem procedury 
zadania podwójnego. Poza niewątpliwymi zaletami takiej logiki eksperymentalnej 
(bogate zaplecze teoretyczne – zob.: Pashler, 1998; możliwość wykorzystywania 
zadań dodatkowych angażujących określone struktury systemu poznawczego – zob.: 
Baddeley, 1996) ma ona jednak również pewne ograniczenia. Stosując paradyg-
mat zadania podwójnego, należy między innymi liczyć się ze zmienną motywacją 
osób badanych, jak również zakładać, że zadania dodatkowe angażują w znacznym 
stopniu zasoby systemu, nie pozwalają na kontrolowane przetwarzania innych in-
formacji. Wydaje się, że niektóre z tych problemów, szczególnie te, które związane 
są z trudnością oszacowania poziomu zaangażowaniem systemu poznawczego 
w przetwarzanie innego zadania, można po części rozwiązać dzięki zastosowaniu 
odmiennej procedury eksperymentalnej – manipulacji czasem prezentacji.

Problem charakterystyki przetwarzania informacji w pamięci roboczej w zależ-
ności od czasu prezentacji bodźców został już szczegółowo omówiony w części 
teoretycznej niniejszej pracy (zob. rozdział 1). Podsumowując przedstawione tam 
rozważania, można przyjąć, że krótki czas prezentacji bodźców może powodo-
wać występowanie dwojakiego rodzaju kosztów poznawczych: kosztów „percep-
cyjnych” oraz kosztów „wykonawczych”. Koszty „percepcyjne” występują, gdy 
prezentacja bodźców następuje tak szybko, że pomimo dostrzeżenia bodźców 
nie mogą być one poznawczo analizowane (brak możliwości analizy znaczenia 
sygnału – koszty tego typu nie są bezpośrednio związane z przetwarzaniem infor-
macji przez centralny system wykonawczy, lecz wynikają z ograniczeń percepcji). 
Koszty „wykonawcze” mogą być związane natomiast z ograniczeniami przetwa-

2 Trzeci eksperyment inspirowany był projektem pracy magisterskiej Agnieszki Popławskiej 
(2003) przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Kolańczyk.
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rzania informacji (retencja, odświeżanie informacji). Reasumując, zastosowanie 
przyspieszonej prezentacji bodźców w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk 
pozwalałoby więc na określenie kosztów nabywania wiedzy, przy ominięciu części 
trudności związanych z różnymi możliwymi wyjaśnieniami wyników uzyskanych 
z wykorzystaniem paradygmatu zadania podwójnego.

W eksperymencie trzecim zastosowano ponownie paradygmat uczenia się 
sztucznych gramatyk, jednak w celu analizy opisanych powyżej kosztów „per-
cepcyjnych” oraz kosztów „wykonawczych” badani zostali przydzieleni do czte-
rech grup eksperymentalnych o zróżnicowanym czasie prezentacji. Zakładano, że 
prezentacja ciągów przez 300 ms pozwoli na określenie kosztów „percepcyjnych” 
uczenia mimowolnego. Badania eksperymentalne (Nęcka, Orzechowski i Florek, 
2001; Nęcka, Szymura i Jagielski, 2003) sugerują, że materiał prezentowany sek-
wencyjnie przez tak krótki okres nie może być powtarzany w pętli fonologicznej 
(efekt mignięcia uwagi [attentional blink], zob.: Olson, Chun i Anderson, 2001). 
Prezentacja ciągów przez 500 ms powinna pozwolić osobom badanym na po-
znawcze opracowanie bodźców, jednak ten czas prezentacji może być zbyt krótki, 
aby badani mogli świadomie przetwarzać informacje o semantycznym znaczeniu 
materiału. Wystąpienie w tej grupie efektów uczenia mimowolnego wskazywało-
by więc na niezależność tego procesu od kosztów „wykonawczych”. Taki wynik 
wydaje się prawdopodobny w kontekście założeń ewolucyjnej koncepcji pocho-
dzenia procesów ukrytych zaproponowanej przez Rebera (1992a – zob. rozdział 2). 
Autor tej propozycji teoretycznej postulował, iż nieświadome procesy poznawcze 
(w porównaniu do procesów świadomych) charakteryzuje między innymi więk-
sza odporność (robustness) na zakłócenia. Takie przewidywania wspierają liczne 
badania eksperymentalne (przegląd badań – por. Dienes i Berry, 1997a). Poziom 
wykonywania zadania klasyfi kacji w pozostałych grupach eksperymentalnych 
opisywanego badania (1 sek.; 5 sek.) nie powinien być zróżnicowany. Prezentacja 
ciągów przez pięć sekund jest standartowo wykorzystywana w eksperymentach 
wykorzystujących procedurę uczenia się sztucznych gramatyk, ale już prezentacja 
jednosekundowa powinna pozwolić na zaobserwowanie porównywalnych efektów 
(łączny wpływ wiedzy jawnej i ukrytej).

Przyjmując powyższe założenia, można przypuszczać, że efekty uczenia jaw-
nego będą istotnie gorsze w grupach wykonujących zadanie uczenia się sztucznych 
gramatyk pod presją czasu. Jednocześnie wydaje się, że uczenie mimowolne reguł 
organizujących materiał nie powinno w tych samych warunkach powodować wystę-
powania znaczących kosztów „wykonawczych”. Występowanie klasycznego efektu 
uczenia mimowolnego powinno być uzależnione jedynie od tego, czy egzemplarze, 
na podstawie których badani klasyfi kują ciągi, będą prezentowane wystarczająco 
długo, aby mogły zostać poznawczo zanalizowane (zbyt krótka prezentacja – 300 
ms – powinna więc powodować występowanie kosztów „percepcyjnych”).
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8.2. Metoda

8.2.1. Osoby badane

W badaniach uczestniczyło 117 osoby (83 kobiet i 34 mężczyzn; średnia wie-
ku: 20,51, SD = 1,52). Osobami badanymi byli studenci Studium Pedagogicz-
nego UJ. Uczestnicy zostali przydzieleni losowo do pięciu równolicznych grup 
eksperymentalnych: (1) grupa kontrolna, (2) grupa eksperymentalna 300 ms, (3) 
grupa eksperymentalna 500 ms, (4) grupa eksperymentalna 1000 ms oraz (5) grupa 
eksperymentalna 5000 ms. Badani uczestniczyli w eksperymencie dobrowolnie 
i nieodpłatnie.

8.2.2. Aparatura i materiały

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komputerów PC o identycz-
nych parametrach technicznych (procesory Intel Celeron 2000MHz; monitory 17).

Eksperyment został opracowany w programie Superlab v. 2.1. Program ten zo-
stał zaprojektowany do rejestrowania czasu i charakteru udzielonej przez badanych 
odpowiedzi. W opisywanym eksperymencie za pomocą opisywanego programu 
prezentowano badanym ciągi gramatyczne w fazie uczenia (w zależności od grupy 
eksperymentalnej, czas prezentacji wynosił: 300 ms, 500 ms, 1000 ms lub 5000 
ms), a następnie (po przerwie przeznaczonej na odpamiętywanie na arkuszach 
odpowiedzi) rejestrowano poprawność wykonania zadania klasyfi kacji w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk. Etap odpamiętywania ciągów został przepro-
wadzony metodą „papier – ołówek” na załączonym osobom nadanym arkuszach 
odpowiedzi.

W etapach uczenia się i klasyfi kacji zastosowano materiał zbudowany na pod-
stawie sztucznej gramatyki zaproponowanej przez Vokeya i Brooksa (1992) wyko-
rzystywany również w opisanych powyżej eksperymentach pierwszym i drugim. 
Materiał ten został szczegółowo scharakteryzowany w rozdziale dotyczącym apa-
ratury i materiałów wykorzystanych w pierwszym eksperymencie (zob. rozdział 
6 oraz załączniki 1, 2 i 3). Jak już zaznaczono przy okazji opisu poprzednich 
eksperymentów, zastosowana gramatyka pozwalała na kontrolowanie efektów 
gramatyczności, podobieństwa oraz zbalansowania ciągów.
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8.2.3. Procedura

Osoby badane zostały losowo przydzielone do czterech grup eksperymentalnych 
i grupy kontrolnej. W etapie uczenia zastosowano manipulację międzygrupową 
polegającą na zróżnicowaniu czasów prezentacji ciągów. Zastosowano cztery czasy 
prezentacji ciągów: 300 ms, 500 ms, 1000 ms oraz 5000 ms (zob. ryc. 25).

We wszystkich grupach eksperymentalnych procedura składała się z trzech 
części. W pierwszym etapie osoby badane otrzymały polecenie zapamiętania cią-
gów literowych pojawiających się na ekranie monitora. Po przeczytaniu instrukcji 
badanym prezentowano jednokrotnie szesnaście wygenerowanych przez ekspery-
mentatora ciągów literowych zgodnych z „gramatyką”, z których każdy miał od 
trzech do siedmiu znaków (zob. załącznik 2). Wszystkim badanym prezentowane 
były te same ciągi, w tej samej kolejności. W drugim etapie zadaniem osób bada-
nych we wszystkich grupach eksperymentalnych było odpamiętanie jak największej 
liczby ciągów z poprzedniej fazy eksperymentu. Badani zostali poinformowani, że 
w każdym momencie, gdy nie będą sobie w stanie przypomnieć większej liczby 
ciągów, będą mogli przejść do kolejnego etapu eksperymentu. Uczestnicy ekspe-
rymentu wypisywali zapamiętane ciągi na dostarczonym przed eksperymentem 
arkuszu odpowiedzi. Na tym etapie rejestrowano poprawność odpamiętywania 
całych ciągów oraz liczebność odpamiętanych fragmentów ciągów.

W instrukcji trzeciego etapu eksperymentu badani zostali poinformowani, że 
poprzednio prezentowane ciągi były stworzone według pewnych reguł. Zadaniem ba-
danych we wszystkich grupach było klasyfi kowanie kolejnych 64 ciągów literowych 

Ryc. 25. Grafi czna prezentacja procedury eksperymentu trzeciego.
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na „regularne” i „nieregularne” z wykorzystaniem klawiszy strzałek. Zostały one wy-
losowane ze zbioru 32 egzemplarzy „gramatycznych”, które nie były prezentowane 
w pierwszej części badania oraz 32 egzemplarzy „niegramatycznych”, wygenero-
wanych ze zbioru liter wykorzystywanych w „gramatyce”, lecz niespełniających jej 
reguł. W tej części rejestrowano poprawność klasyfi kowania poszczególnych ciągów.

8.2.4. Schemat analizy danych

Zestawienie zmiennych niezależnych, zależnych oraz analiz przeprowadzanych 
na danych z każdego z etapów eksperymentu przedstawia tabela 5.

Tab. 5. Zestawienie zmiennych zależnych, niezależnych i rodzajów analiz przeprowadzanych na danych 
z poszczególnych etapów (eksperyment 3).

ETAP
ZMIENNE

ANALIZY
niezależne zależne

2

– grupa (4)
eksperymentalna:

czas prezentacji

– l. odpamiętanych ciągów;
– l. odpamiętanych bigramów:

początkowych (BS);
końcowych (BE);

– l. odpamiętanych trigramów:
początkowych (BS);
końcowych (BE)

– efekt grupy (4) dla 
wymienionych zm. zależnych

3

– grupa (5)
eksperymentalna:

czas prezentacji;
kontrolna;

– gramatyczność ciągów;
– podobieństwo ciągów;
– zbalansowanie ciągów

–  poprawność klasyfi kacji 
nowych ciągów

–  porównanie do poziomu 
losowego;

– efekt grupy (5);
–  efekt grupa (5) x 

gramatyczność (2) x 
podobieństwo (2) x 
zbalansowanie (2)

8.2.5. Hipotezy

Sformułowano następujące hipotezy eksperymentalne:

Etap II
1. Wyniki testów uczenia jawnego (poprawność odpamiętania całych ciągów, 

liczba odpamiętanych bigramów i trigramów) będą istotnie gorsze w gru-
pach wykonujących zadanie uczenia się pod presją czasu (grupy ekspery-
mentalne 300 ms, 500 ms, 1000 ms).
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Etap III 
2. Liczba poprawnie zaklasyfi kowanych ciągów w grupach eksperymentalnych 

będzie wyższa niż w grupie kontrolnej oraz wyższa od poziomu losowego 
(wystąpi efekt uczenia mimowolnego).

3. Wyniki testu uczenia mimowolnego (poprawność klasyfi kacji) będą istotnie 
gorsze u osób wykonujących zadanie uczenia się pod największą presją 
czasu (grupa eksperymentalna 300 ms).

4. Efekt poprawnego klasyfi kowania ciągów zostanie zaobserwowany w przy-
padku klasyfi kacji ciągów gramatycznych, niepodobnych oraz niezbalan-
sowanych (badani będą się kierowali abstrakcyjnymi regułami) w grupach 
1000 ms oraz 5000 ms.

8.3. Wyniki

Wyniki eksperymentu opracowano za pomocą modułu statystyk podstawowych 
oraz modułu ogólnych modeli liniowych pakietu statystycznego STATISTICA v.6.0.

8.3.1. Odpamiętywanie

Poprawność odpamiętania całych ciągów. Średnia poprawność odpamię-
tania w grupach eksperymentalnych wyniosła 0,52 ciągu (na 16 ciągów w fazie 
zapamiętywania), co daje odsetek poprawności równy 0,03. Odsetek poprawności 
odpamiętania w grupach eksperymentalnych wyniósł odpowiednio: grupa 300 ms: 
0,02, grupa 500 ms: 0,03, grupa 1000 ms: 0,04, oraz grupa 5000 ms: 0,04. Anali-
za wariancji nie wykazała istotnego statystycznie efektu grupy (F[3,92] = 1,13). 
Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych nie wykazała żadnych 
istotnych statystycznie różnic między grupami. Ze względu na niskie odsetki po-
prawności odpamiętania całych ciągów (niska czułość testu zaobserwowana już 
w poprzednich eksperymentach) zastosowano ponownie alternatywny wskaźnik 
efektów uczenia jawnego: liczebność odpamiętanych bigramów i trigramów.

Liczba odpamiętanych bigramów i trigramów. Podobnie jak w opisanych 
powyżej eksperymentach, w celu dokładniejszego oszacowania poprawności za-
pamiętywania materiału analizie poddano liczbę odpamiętanych biogramów i tri-
gramów początkowych oraz końcowych. Średnia liczba odpamiętanych bigramów 
początkowych (BS) w grupach eksperymentalnych wyniosła 1,46 (na 4 różne BS, 
które wystąpiły w fazie zapamiętywania), co daje odsetek poprawności równy 0,36. 
Odsetek poprawności odpamiętania BS w grupach eksperymentalnych wyniósł 
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odpowiednio: grupa 300 ms: 0,31, grupa 500 ms: 0,28, grupa 1000 ms: 0,42, oraz 
grupa 5000 ms: 0,46. Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie efekt gru-
py (F[3,92] = 3,35; p = 0,02) przewidywany przez hipotezy. Za efekt ten wydaje 
się odpowiedzialna przede wszystkim różnica między grupami 300 ms i 500 ms, 
a grupami 1000 ms i 5000 ms (zob. ryc. 26).

Analiza kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych wykazała istotny 
statystycznie efekt wyższej liczebności BS w grupie 5000 ms w porównaniu do 
grupy 300 ms (F[1,92] = 4,86; p = 0,03). Kontrast między grupą 300 ms i 1000 ms 
okazał się nieistotny statystycznie (F[1,92] = 2,60). Analiza kontrastów wykazała 
również istotną różnicę w liczebności BS w grupach o dłuższym czasie prezentacji 
(1000 ms, 5000 ms) w porównaniu do grupy 500 ms (odpowiednio: F[1,92] = 4,56; 
p = 0,04 oraz F[1,92] = 7,45; p = 0,007).

Liczba odpamiętanych bigramów końcowych (BE) w grupach eksperymen-
talnych wyniosła średnio 1,90 (na 9 różnych BE, które wystąpiły w fazie zapa-
miętywania), co stanowi odsetek poprawności rzędu 0,21. Odsetek poprawności 

Ryc. 26. Liczba poprawnie odpamiętanych bigramów początkowych we wszystkich grupach ekspery-
mentalnych.

F(3,92) = 3,35; p = 0,02
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odpamiętania BE w grupach wyniósł odpowiednio: grupa 300 ms: 0,15; grupa 500 
ms: 0,17, grupa 1000 ms: 0,24, oraz grupa 5000 ms: 0,29. Analiza wariancji wyka-
zała istotny statystycznie efektu grupy (F[3,92] = 5,29; p = 0,002 – zob. ryc. 27).

Porównania liczebności BE w grupach za pomocą analizy kontrastów dla ocze-
kiwanych średnich brzegowych nie wykazała co prawda istotności porównań mię-
dzy liczebnością BE w grupach 300 ms i 500 ms (F[1,92] = 0,28), 500 ms i 1000 

ms (F[1,92] = 3,31; p = 0,07) oraz 1000 ms i 5000 ms (F[1,92] = 1,48), jednak po-
równanie grup skrajnych okazało się istotne statystycznie (porównanie liczebności 
BE w grupach 300 ms i 1000 ms – F[1,92] = 5,38; p = 0,02, porównanie liczebności 
BE w grupach 500 ms i 5000 ms – F[1,92] = 9,17; p = 0,003 oraz porównanie 
liczebności BE w grupach 300 ms i 5000 ms – F[1,92] = 12,34; p < 0,001).

Średnia liczba poprawnie odpamiętanych trigramów początkowych (TS) w gru-
pach eksperymentalnych wyniosła 1,11 (na 7 różnych TS, które wystąpiły w fazie 
zapamiętywania), co daje odsetek poprawności równy 0,16. Odsetek poprawności 
odpamiętania TS w grupach wyniósł odpowiednio: grupa 300 ms: 0,12, grupa 

Ryc. 27. Liczba poprawnie odpamiętanych bigramów końcowych we wszystkich grupach eksperymen-
talnych.

F(3,92) = 5,29; p = 0,002
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500 ms: 0,14, grupa 1000 ms: 0,16, oraz grupa 5000 ms: 0,22. Analiza wariancji 
wykazała istotny statystycznie efekt grupy (F[3,92] = 2,87; p = 0,04). Za efekt ten 
wydaje się odpowiadać przede wszystkim różnica między grupami o dłuższym 
czasie prezentacji (1000 ms i 5000 ms – zob. ryc. 28).

Efekt porównania między tymi grupami metodą analizy kontrastów dla ocze-
kiwanych średnich brzegowych zbliżał się do zakładanego poziomu istotności 
statystycznej (F[1,92] = 2,73; p = 0,1). Analiza kontrastów wykazała istotne różnice 
w liczebności TS między grupami o krótkich czasach prezentacji (300 ms i 500 
ms) a grupą 5000 ms (odpowiednio: F[1,92] = 7,56; p = 0,007 oraz F[1,92] = 5,27; 
p = 0,02). Jednocześnie nie zaobserwowano istotnych różnic między pozostałymi 
grupami eksperymentalnymi (porównanie 300 ms do 500 ms – F[1,92] = 0,24, 
porównanie 500 ms do 1000 ms – F[1,92]=0,4 oraz porównanie 300 ms do 1000 
ms – F[1,92] = 1,23). 

Ostatni wskaźnik liczebności fragmentów ciągów – liczba poprawnie odpa-
miętanych trigramów końcowych (TE) wynosił średnio 1,52 ciągu (na 12 różnych 

Ryc. 28. Liczba poprawnie odpamiętanych trigramów początkowych we wszystkich grupach ekspery-
mentalnych.

F(3,92) = 2,87; p = 0,04
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TE, które wystąpiły w fazie zapamiętywania), co daje odsetek poprawności 0,13. 
Odsetek poprawności odpamiętania TE w grupach wyniósł odpowiednio: grupa 
300 ms: 0,07, grupa 500 ms: 0,10, grupa 1000 ms: 0,15, oraz grupa 5000 ms: 0,19. 
Analiza wariancji wykazała bardzo istotny statystycznie prostoliniowy efekt grupy 
(F[3,92] = 8,90; p < 0,001 – zob. ryc. 29).

Porównania liczebności TE w grupach za pomocą analizy kontrastów dla ocze-
kiwanych średnich brzegowych nie wykazała co prawda istotności porównań mię-
dzy liczebnością TE w grupach 300 ms i 500 ms (F[1,92] = 2,15), 500 ms i 1000 
ms (F[1,92] = 3,25; p = 0,07) oraz 1000 ms i 5000 ms (F[1,92] = 2,70; p = 0,1), 
jednak porównanie grup skrajnych okazało się istotne statystycznie (porównanie 
liczebności TE w grupach 300 ms i 1000 ms – F[1,92] = 10,48; p = 0,001, porów-
nanie liczebności TE w grupach 500 ms i 5000 ms – F[1,92] = 11,85; p < 0,001 
oraz porównanie liczebności TE w grupach 300 ms i 5000 ms – F[1,92] = 23,47; 
p < 0,001).

Ryc. 29. Liczba poprawnie odpamiętanych trigramów końcowych we wszystkich grupach eksperymen-
talnych.

F(3,92) = 8,91; p = 0,00003
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8.3.2. Klasyfi kacja

W etapie klasyfi kacji uwzględniono wyniki 113 osób – wyniki pięciu osób nie 
zostały uwzględnione, ze względu na awarię programu.

Efekt uczenia mimowolnego. Różnice pomiędzy poziomem losowym a wy-
konaniem zadania klasyfi kacji w grupach eksperymentalnych okazały się istotne, 
i wyniosły odpowiednio: dla grupy 300 ms: t(23) = 2,81; p = 0,01, dla grupy 500 
ms: t(23) = 3,70; p = 0,001, dla grupy 1000 ms: t(23) = 2,88; p < 0,01 oraz dla grupy 
5000 ms: t(19) = 3,00; p < 0,01. Zaobserwowano również niezgodną z przewidy-
waniami tendencję do wykonania zadania klasyfi kacji powyżej poziomu losowego 
w grupie kontrolnej (t[20] = 2,03; p = 0,054). Efekt główny analizy wariancji dla 
poprawności wykonania zadania klasyfi kacji w grupach eksperymentalnych i gru-
pie kontrolnej okazał się nieistotny statystycznie (F[4,108] = 0,47). W celu porów-
nania poprawności wykonania zadania klasyfi kacji przez grupy eksperymentalne 
z poprawnością wykonania grupy kontrolnej zastosowano analizę kontrastów dla 
oczekiwanych średnich brzegowych. Analiza ta nie wykazała żadnych istotnych 
statystycznie różnic w zakresie całkowitej poprawności wykonania zadania klasy-
fi kacji w grupach eksperymentalnych w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wpływ czasu prezentacji na poprawność klasyfi kowania ciągów. Efekt 
główny analizy wariancji dla poprawności klasyfi kacji w grupach okazał się nie-
istotny statystycznie (F[4,108] = 0,48). Nie zaobserwowano żadnych istotnych 
statystycznie różnic w wykonaniu zadania klasyfi kowania ciągów w zależności 
od czasu prezentacji bodźców.

W celu szczegółowego oszacowania wpływu manipulacji eksperymentalnych 
na poszczególne rodzaje ciągów (gramatyczne vs. niegramatyczne, podobne vs. 
niepodobne oraz zbalansowane vs. niezbalansowane) zastosowano analizę wa-
riancji z powtarzanym pomiarem w układzie 5 (grupa) x 2 (gramatyczność) x 2 
(podobieństwo) x 2 (zbalansowanie). Interakcja czwartego stopnia okazała się 
nieistotna statystycznie (F[4,108] = 0,63), jednakże uzyskano wiele interesujących 
zależności między składowymi tej interakcji. Porównanie poprawności wykonania 
zadania klasyfi kacji ciągów gramatycznych i niegramatycznych okazało się istotne 
statystycznie (F[1,108] = 19,86; p < 0,001), przy czym ciągi niegramatyczne były 
klasyfi kowane lepiej, niż gramatyczne. Różnica ta okazała się również istotna, gdy 
porównano klasyfi kację ciągów gramatycznych i niegramatycznych w poszczegól-
nych grupach (F[4,108] = 2,89; p<0,03 – zob. ryc. 30). Za takie zróżnicowanie wy-
daje się odpowiedzialne przede wszystkim poprawniejsze klasyfi kowanie ciągów 
niegramatycznych przez badanych w grupie kontrolnej oraz grupach z krótkimi 
czasami prezentacji bodźców (300 ms i 500 ms). Porównanie między poprawnością 
klasyfi kacji ciągów gramatycznych i niegramatycznych zostało dokonane przy 
zastosowaniu analizy kontrastów dla oczekiwanych średnich brzegowych.

Kontrasty wyniosły odpowiednio: grupa kontrolna – F(1,108) = 20,18; 
p < 0,001, grupa 300 ms – F(1,108) = 6,76; p = 0,01 oraz grupa 500 ms – F(1,108) 
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= 4,32; p = 0,04. Analiza kontrastów między poprawnością klasyfi kacji ciągów 
gramatycznych i niegramatycznych w grupach 1000 ms i 5000 ms okazała się 
nieistotna statystycznie (odpowiednio: dla grupy 1000 ms – F[1,108] = 0,17, dla 
grupy 5000 ms – F[1,108] = 0,17).

W omawianym układzie analizy wariancji z powtarzanym pomiarem zbada-
no następnie efekt poprawności wykonania zadania klasyfi kacji w zależności od 
podobieństwa ciągów. Nie uzyskano żadnych istotnych różnic dotyczących tego 
wskaźnika ani w porównaniu niezależnie od grupy (F[1,108] = 1,83), ani z uwzględ-
nieniem zmiennej grupy (F[4,108] = 0,58). Analiza kontrastów nie wykazała żad-
nych istotnych różnic między klasyfi kacją ciągów podobnych i niepodobnych.

Jako następny został zanalizowany efekt poprawności wykonania zadania kla-
syfi kacji w zależności od zbalansowania ciągów. Nie uzyskano żadnych istot-
nych różnic dotyczących tego wskaźnika ani w porównaniu niezależnie od grupy 
(F[1,108] = 2,47), ani z uwzględnieniem zmiennej grupy (F[4,108] = 1,03). Analiza 
kontrastów nie wykazała istotnych różnic między klasyfi kacją ciągów zbalanso-
wanych i niezbalansowanych w zależności od grupy, z wyjątkiem grupy 500 ms, 
w której ciągi zbalansowane były klasyfi kowane poprawniej (efekt zbliża się do 
zakładanego poziomu istotności statystycznej – F[1,108] = 3,26; p = 0,07).

Ryc. 30. Poprawność klasyfi kacji ciągów gramatycznych i niegramatycznych w grupach.
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Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x gramatycz-
ność (2) x zbalansowanie (2) okazała się nieistotna statystycznie (F[4,108] = 0,01). 
Analiza kontrastów wykazała jednak różnice w poprawności klasyfi kowania ciągów 
analizowanych typów w poszczególnych grupach. Analiza ta wykazała istotną 
różnicę w poprawności klasyfi kacji ciągów zbalansowanych w grupach o krótkich 
czasach prezentacji oraz kontrolnej, w zależności od typu ciągu (gramatyczny vs. 
niegramatyczny). Różnice te wyniosły w grupach: 300 ms – F(1,108) = 7,37; p < 
0,01, 500 ms – F(1,108) = 4,65; p < 0,05, oraz kontrolnej – F(1,108) = 17,12; p < 
0,001. Zaobserwowano również różnicę w poprawności klasyfi kowania ciągów 
niezbalansowanych w grupach: 300 ms – F(1,108) = 3,12; p = 0,08, oraz kon-
trolnej – F(1,108) = 13,06; p < 0,001. Kontrasty dla pozostałych grup okazały się 
nieistotne statystycznie. Podobne zależności zaobserwowano w analizie wariancji 
z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x gramatyczność (2) x podobień-
stwo (2). Interakcja w takim układzie okazała się co prawda nieistotna statystycznie 
(F[4,108] = 0,54), jednakże zaobserwowano istotne różnice dla poszczególnych 
grup. Również w przypadku tej interakcji w grupach o krótkim czasie prezentacji 
(300 ms i 500 ms) oraz grupie kontrolnej zaobserwowano istotną różnicę w po-
prawności klasyfi kacji ciągów niepodobnych w zależności od tego, czy badani 
oceniali ciąg gramatyczny, czy niegramatyczny. Wartości analizy kontrastów dla 
grup wyniosły odpowiednio: 300 ms – F(1,108) = 5,84; p < 0,05, dla grupy 500 ms 
F(1,108) = 2,76; p = 0,1, oraz dla grupy kontrolnej – F(1,108) = 16,37; p < 0,001. 
Zaobserwowano również istotne różnicę w poprawności klasyfi kacji ciągów po-
dobnych w zależności od typu ciągu (gramatyczny vs. niegramatyczny). Istotności 
statystyki dla grup wyniosły odpowiednio: grupa 300 ms – F(1,108) = 4,22; p < 
0,05, grupa 500 ms – F(1,108) = 3,65; p = 0,06, oraz grupa kontrolna – F(1,108) 
= 13,52; p < 0,001.

Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem w układzie grupa (5) x zbalanso-
wanie (2) x podobieństwo (2) okazała się istotna statystycznie (F[4,108] = 3,73; 
p < 0,01 – zob. ryc. 31).

Analiza kontrastów wykazała istotne statystycznie różnicę między poprawnoś-
cią klasyfi kowania ciągów podobnych w zależności od stopnia ich zbalansowania. 
Ciągi niezbalansowane i podobne były klasyfi kowane lepiej (wynik zbliża się 
do zakładanego poziomu istotności statystycznej) w grupie 5000 ms (F[1,108] = 
2,85; p = 0,09). Ciekawe efekty zaobserwowano przy porównaniu poprawności 
klasyfi kowania ciągów niezbalansowanych i niepodobnych. Wyniki analizy kon-
trastów wskazują, że ciągi tego typu są klasyfi kowane gorzej (F[1,108] = 5,59; p 
< 0,05) w grupie 500 ms, natomiast w grupach 1000 ms i 5000 ms ciągi tego typu 
klasyfi kowane są lepiej (odpowiednio: grupa 1000 ms – F[1,108] = 3,22; p = 0,08, 
oraz grupa 5000 ms – F[1,108] = 3,52; p = 0,06).
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8.4. Dyskusja wyników

Podobnie jak w przypadku wyników poprzednich eksperymentów, poprawność 
odpamiętania całych ciągów okazała się zbyt mało czułą metodą oszacowywania 
efektów uczenia jawnego. Brak zakładanych istotnych różnic z wykorzystaniem 
tej miary związany jest prawdopodobnie z wysokim poziomem trudności zadania 
zapamiętywania ciągów. Wydaje się, że w trakcie prezentacji materiału nie jest 
możliwe stosowanie strategii pozwalających na lepsze zapamiętywanie (na przy-
kład powtarzanie). Podobnie jak w poprzednich eksperymentach, zdecydowano się 
zastosować alternatywną miarę efektów uczenia jawnego – poprawność odpamię-
tania dwu- i trzyliterowych zlepków liter (początkowych i końcowych). Wyniki 
manipulacji eksperymentalnej zaobserwowane z wykorzystaniem tej miary wydają 
się dosyć spójne, i sugerują, że dłuższy czas prezentacji ciągów pozwala na uzyska-
nie lepszych rezultatów jawnego uczenia fragmentów egzemplarzy (potwierdzają 
tym samych hipotezę 1). Należy jednak zauważyć, że nie zaobserwowano żadnych 

Ryc. 31. Poprawność klasyfi kacji ciągów w grupach, z uwzględnieniem podobieństwa i zbalansowania 
ciągów.
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istotnych różnic między grupami 300 ms i 500 ms. Wynik ten może wskazywać, 
że nawet w przypadku prezentacji w fazie uczenia ciągów przez 500 ms nie mogą 
być one poznawczo analizowane (przynajmniej w sensie kontrolowanego, sek-
wencyjnego przetwarzania).

Analiza poprawności wykonywania zadania klasyfi kacji pozwala na częściowe 
potwierdzenie hipotezy 2. Poprawność wykonania tego zadania w grupach eks-
perymentalnych okazała się istotnie statystycznie wyższa od poziomu losowego. 
Należy jednak zauważyć, że porównanie poziomu wykonania analizowanego za-
dania w grupach eksperymentalnych do grupy kontrolnej nie okazało się istotne 
statystycznie. Rezultat ten może wynikać z zaskakująco wysokiej poprawności 
klasyfi kowania ciągów w grupie kontrolnej (badani w tej grupie klasyfi kowali 
ciągi istotnie lepiej niż losowo). Taki wynik może być związany z obserwowanymi 
w niektórych badaniach eksperymentalnych (zob.: Balas, 2003; Balas, Wierzchoń 
i Cleeremans, 2004) efektach uczenia się reguł w trakcie wykonywania zadania 
klasyfi kacji. Hipoteza taka nie mogła zostać jednak zweryfi kowana w opisywanym 
eksperymencie ze względu na sposób zbierania wyników surowych (rejestrowano 
bowiem jedynie ogólną poprawność ośmiu kategorii analizowanych ciągów, a nie 
wyniki jednostkowe).

Hipoteza przewidująca gorsze efekty uczenia mimowolnego w grupie 300 ms 
(hipoteza 3) nie została w pełni potwierdzona (nieistotny efekt całkowitej popraw-
ności), uzyskano jednak kilka ciekawych różnic międzygrupowych, które wydają 
się ją potwierdzać. Analiza poprawności klasyfi kacji ciągów z uwzględnieniem 
efektów gramatyczności, podobieństwa i zbalansowania sugerują, iż osoby badane 
w grupach z krótkim czasem prezentacji nabywają jakościowo inną wiedzę, niż 
grupy uczące się egzemplarzy ciągów z mniejszą presją czasu. Grupy którym pre-
zentowano ciągi przez 300 bądź 500 ms klasyfi kują poprawnie (podobnie jak grupa 
kontrolna) przede wszystkim ciągi niegramatyczne. Rezultat ten może wynikać 
w znacznym stopniu, z opisanej już przy okazji dyskusji wyników poprzednich 
eksperymentów, strategii ostrożności. W opisywanym eksperymencie może to 
być również związane z limitowanym dostępem do danych (Norman i Bobrow, 
1975). Badani w grupach o bardzo krótkim czasie prezentacji stosowaliby strategie 
ostrożności, ponieważ ich możliwości przetwarzania byłyby ograniczone poprzez 
niewystarczającą ilość informacji pozwalających na decyzję o gramatyczności 
ciągu, które zostały nabyte w trakcie fazy uczenia. Grupy o dłuższym czasie pre-
zentacji (1 sek. i 5 sek.) nie wykazują pod tym względem istotnych różnic.

Analiza poprawności klasyfi kacji ciągów niepodobnych i niezbalansowanych 
(zgodnie z logiką opisaną przy okazji omówienia wyników poprzednich ekspery-
mentów poprawna klasyfi kacja tych ciągów wydaje się potwierdzać abstrakcyjny 
charakter reprezentacji wiedzy) w grupach nie wykazała żadnych istotnych różnic. 
Różnice takie zaobserwowano jednak przy analizie wyników interakcji trzeciego 
stopnia uwzględniających gramatyczność ciągów oraz ich podobieństwo i zbalan-
sowanie. Wyniki omawianych analiz wskazują, iż badani w grupach o krótszych 
czasach prezentacji ciągów poprawnie klasyfi kują ciągi niegramatyczne, niezależ-
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nie od stopnia ich zbalansowania i podobieństwa (wydaje się to wspierać hipotezę 
wpływu strategii ostrożności na efekty testu klasyfi kacji w tych grupach).

Ciekawy efekt zaobserwowano natomiast porównując poprawność klasyfi kacji 
ciągów niepodobnych i niezbalansowanych. Osoby badane w grupie 500 ms kla-
syfi kowały tego typu ciągi gorzej niż ciągi zbalansowane i niepodobne, natomiast 
w grupach o dłuższym czasie prezentacji (1000 ms i 5000 ms) efekt ten uległ 
odwróceniu (osoby badane istotnie lepiej klasyfi kowały ciągi niepodobne i nie-
zbalansowane). Wyniki te wydają się wskazywać, iż badani są w stanie kierować 
się w trakcie zadania klasyfi kacji abstrakcyjnymi regułami jedynie wtedy, gdy 
egzemplarze w fazie uczenia były prezentowane stosunkowo długo (przynajmniej 
przez jedną sekundę – częściowo potwierdza to hipotezę 4). Analizowany rezultat 
pozwala wnioskować, iż zbyt krótka prezentacja bodźców może wywoływać nie 
tylko koszty „percepcyjne” (tego typu koszty obserwowane były w grupie 300 
ms, w której nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic dotyczących charak-
teru klasyfi kowanych poprawnie ciągów), ale również koszty „wykonawcze”. 
Sugeruje to również, iż pamięć robocza może być zaangażowana przynajmniej 
w początkowej fazie procesu uczenia mimowolnego. Taki wniosek byłby zgodny 
z poglądami Baarsa (1992) dotyczącymi zależności procesu uczenia mimowolnego 
od świadomości. Zgodnie z jego stanowiskiem uczenie mimowolne wymagałoby 
uświadomienia materiału w trakcie procesu nabywania wiedzy. Z punktu widzenia 
omawianych wyników oznaczałoby to, że uświadomienie materiału związane jest 
nie tylko z koniecznością szeregowego przetwarzania informacji (koszty „per-
cepcyjne”), ale również możliwością kontrolowanego dostępu do reprezentacji 
materiału (koszty „wykonawcze”).

Zaobserwowany wpływ manipulacji eksperymentalnej na poprawność odpa-
miętywania ciągów pozwala na sformułowanie alternatywnego wyjaśnienia uzy-
skanych wyników. Wydaje się prawdopodobne, iż prezentowane bodźce były tak 
skomplikowane, że nawet w przypadku prezentacji przez 500 ms nie mogły zostać 
poznawczo zanalizowane (badania określające charakter przetwarzania informacji 
przy krótkich czasach prezentacji przeprowadzane były na znacznie mniej skom-
plikowanych bodźcach – zob.: Olson, Chun i Anderson, 2001). Potwierdzenie tej 
hipotezy wymagałoby jednak przeprowadzenia badań dokładniej kontrolujących 
wpływ czasu prezentacji ciągów w fazie uczenia (na przykład wprowadzając do-
datkowe czasy prezentacji między 500 ms a 1000 ms). Takie badanie pozwoliłyby 
również prawdopodobnie na określenie wpływu czasu prezentacji ciągów w zada-
niu uczenia się sztucznych gramatyk na powstawanie kosztów „percepcyjnych” 
oraz kosztów „wykonawczych”. Wydaje się, że alternatywną metodą oszacowania 
kosztów „wykonawczych” mogłoby być też zastosowanie, zamiast presji czasu, 
manipulacji poziomem przetwarzania informacji (Craik i Lockhart, 1972). Taka 
manipulacja eksperymentalna pozwoliłaby odpowiedzieć na pytanie, czy efektyw-
ność uczenia mimowolnego ograniczona jest jedynie na poziomie percepcyjnym, 
czy też wymaga również głębokiego poziomu przetwarzania informacji.
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Podstawowym celem książki była analiza stopnia automatyczności procesu 
uczenia mimowolnego. Obecne w literaturze defi nicje tego zjawiska, odnoszące 
się do jego automatycznego charakteru, koncentrowały się na nieintencjonalności 
procesu nabywania wiedzy dotyczącej reguł (Reber, 1976). Większość teorii pro-
cesów automatycznycznych przedstawionych w rozdziale 2 postulowało jednak 
istnienie większej liczby cech charakteryzujących automatyczne przetwarzanie 
informacji. Spośród omówionych propozycji teoretycznych jedynie Bargh (1994) 
przyjmował, że sama nieintencjonalność jest cechą wystarczającą do zaklasyfi ko-
wania procesu jako automatycznego. Jednak, jak wykazano w części teoretycznej 
pracy, takie założenie wydaje się niezwykle kontrowersyjne. Autorzy pozostałych 
przywołanych koncepcji (por. na przykład Shiffrin i Schneider, 1977; Logan, 1988) 
wymieniają znacznie więcej cech defi nicyjnych opisujących procesy automatycz-
ne, takich jak: nieświadomość, brak kontroli, nieznaczny poziom zaangażowania 
zasobów, relatywna prostota, szybkość, niemodyfi kowalność, ograniczenia w pa-
miętaniu tego co przetwarzane. W tym kontekście interesująca wydawała się ana-
liza poziomu nasilenia pozostałych cech defi nicyjnych procesów automatycznych 
w celu potwierdzenia automatycznego charakteru procesu uczenia mimowolnego. 
Ponieważ lista wymienionych powyżej (a opisanych w podrozdziale 2.2.1) cech 
procesów automatycznych jest niespójna i dotyczy różnych form procesów okre-
ślanych jako automatyczne, w części teoretycznej książki zaproponowano autorski 
model opisujący cechy defi nicyjne procesów pierwotnie automatycznych, procesów 
kontrolowanych i procesów zautomatyzowanych. Charakterystyki tej dokonano 
w odniesieniu do trzech cech defi nicyjnych: (1) bezwysiłkowości, (2) niekontro-
lowalności oraz (3) nieświadomości (uwzględniono podział świadomości zgodny 
z koncepcją Blocka, 1995). Na podstawie analizy teoretycznej (opartej na technice 
fenomenologicznego uzmienniania zawartości idei) uznano, że wymienione w mo-
delu cechy są kluczowe dla identyfi kacji procesu jako automatycznego (zarówno 
pierwotnie automatycznego, jak i zautomatyzowanego) oraz są nieredukowalne do 
innych własności tych procesów (są więc niezmiennikami w ujęciu metody uzmien-
niania). W części empirycznej pracy weryfi kowano założenia modelu dotyczące 
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charakterystyki procesu uczenia mimowolnego jako przykładu procesu pierwotnie 
automatycznego. Najwięcej uwagi poświęcono stopniu wysiłkowości procesu 
uczenia mimowolnego. Zmienna ta została zoperacjonalizowana jako niski poziom 
zaangażowania zasobów poznawczych mierzonych z wykorzystaniem paradygmatu 
zadania podwójnego. Zakładano, że jeżeli proces uczenia mimowolnego jest proce-
sem automatycznym, to efekt uczenia mimowolnego powinien być obserwowany 
nawet w sytuacji wykonywania zadania w paradygmacie zadań jednoczesnych 
(zarówno w fazie nabywania, jak i wydobywania wiedzy). W pierwszymi i drugim 
eksperymencie poddano dodatkowo analizie poziom kontrolowalności procesu. Ze 
względu na niejednorodność defi nicji procesów kontroli zdecydowano się poddać 
analizie stopień kontrolowalności procesu uczenia mimowolnego na dwóch pozio-
mach – mierzono zatem wpływ intencjonalnej kontroli (próby odnalezienia reguł 
– manipulacja instrukcją) na efektywność procesu uczenia mimowolnego, a tak-
że kontrolowalność procesu (tzn. stopień zaangażowania procesów kontrolnych 
pamięci roboczej w nabywanie wiedzy ukrytej – pomiar wskaźników wykonania 
zadania generowania interwałów losowych). Zakładano, że obydwie formy kontroli 
nie powinny mieć wpływu na proces nabywania wiedzy ukrytej. Ostatnią cechą 
defi nicyjną procesów automatycznych postulowaną w modelu własnym był stopień 
ich uświadomienia. Defi niując tę zmienną odwołano się do teorii Blocka (1995) pro-
ponującego podział świadomości na świadomość fenomenologiczną (świadomość 
doświadczeniową związaną z subiektywnym postrzeganiem bodźca) oraz dostępu 
(kontrolowany dostęp do treści świadomości, wykorzystywanie uświadomionych 
treści w działaniu). Problem świadomości procesu nabywania wiedzy został podjęty 
w części empirycznej pracy na dwa sposoby – zastosowano pomiar werbalizacji 
reguł, a także manipulowano czasem prezentacji bodźców (krótki czas prezentacji 
powinien uniemożliwić świadomy dostęp do treści procesu uczenia).

Wyniki badań opisanych w części empirycznej książki (pierwszy i drugi eks-
peryment) potwierdzają bezwysiłkowy charakter nabywania oraz wydobywania 
wiedzy ukrytej. Procesy te nie powodują znaczących (możliwych do oszacowa-
nia w paradygmacie zadania podwójnego) kosztów poznawczych przetwarzania 
informacji. Wniosek ten wydaje się zgodny z wynikami wcześniejszych badań 
eksperymentalnych prowadzonych zarówno w paradygmacie uczenia się sztucz-
nych gramatyk (Hayes, 1987, za: Dienes i in., 1991; Dienes i in., 1995; Higham, 
1997), jak i innych paradygmatach uczenia mimowolnego (por. na przykład Curran 
i Keele, 1993; Wierzchoń, Gaillard i Asanowicz, 2008). Zastosowanie w paradyg-
macie zadania podwójnego procedury generowania interwałów losowych pozwala 
stwierdzić, że zarówno nabywanie, jak i wydobywanie wiedzy ukrytej nie anga-
żuje zasobów centralnego systemu wykonawczego. Potwierdza to przewidywa-
nia koncepcji ewolucyjnej Rebera (1992a; 1992b) oraz zaproponowany w części 
teoretycznej pracy model własny.

Wyniki trzeciego eksperymentu wskazują, iż proces uczenia mimowolnego 
podlega pewnym ograniczeniom związanym z koniecznością dostrzeżenia oraz 
świadomej analizy nabywanego materiału. Szybka prezentacja ciągów w fazie 
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uczenia (300 ms i 500 ms) powodowała występowanie kosztów „percepcyjnych”. 
Presja czasu mogła również powodować występowanie kosztów „wykonawczych” 
(Olson, Chun i Anderson, 2001), jednak taki wniosek w odniesieniu do wyników 
przeprowadzonych badań wydaje się nieuprawniony. Weryfi kacja takiej hipoteza 
wymaga dalszych badań z wykorzystaniem presji czasu lub manipulacji poziomem 
przetwarzania informacji (zob. również rozdział 8.4). Badania z wykorzystaniem 
presji czasu wskazują jednocześnie, że efekty uczenia się abstrakcyjnych reguł okre-
ślających zasady konstruowania egzemplarzy wymagają prezentacji ciągów przez 
około jedną sekundę. Oznaczałoby to, że osoby badane nie muszą być świadome 
faktu istnienia reguł, ale do wystąpienia efektu uczenia mimowolnego konieczna jest 
świadoma percepcja materiału, na podstawie którego reguły te można abstrahować. 
Wynik ten stoi w sprzeczności z założeniami Rebera (1992a, 1992b), który twierdził, 
że proces uczenia mimowolnego pojawił się w ewolucji przed świadomością (zresztą 
to założenie zostało skrytykowane przez Baarsa [1992] już w komentarzu do tekstu 
Rebera [1992b] prezentującego tę propozycję teoretyczną). Dokładne określenie 
minimalnego czasu prezentacji w fazie uczenia pozwalającego na występowanie 
takich efektów wymaga dalszych badań (zob. również rozdział 8.4), jednak dotych-
czas uzyskane wyniki wydają się wspierać założenie nieznacznego zaangażowania 
świadomości dostępu (a zatem również prawdopodobnie świadomości fenomenolo-
gicznej) w proces nabywania wiedzy ukrytej. Dostęp ten jest z pewnością znacznie 
słabszy (zgodnie z założeniem stopniowalności świadomości – por. Cleeremans 
i Jimanez, 2002), niż w przypadku pozostałych typów procesów analizowanych 
w ramach modelu własnego (procesów kontrolowanych oraz zautomatyzowanych), 
a zatem również te wyniki wydają się potwierdzać postulowaną w części teoretycznej 
charakterystykę procesu uczenia mimowolnego.

Rozważając problem zależności efektywności procesu nabywania wiedzy od 
stopnia jego intencjonalnej kontroli, należy odnieść się do wyników uzyskanych 
przy zastosowaniu manipulacji instrukcją (pierwszy i drugi eksperyment). Rezultaty 
przeprowadzonych eksperymentów wskazują na to, że próba świadomej kontroli 
procesu nabywania wiedzy ukrytej nie wpływa na jego efektywność. Jest to wynik 
niezgodny z rezultatami uzyskanymi przez Rebera (1989 – nie zaobserwowano 
efektu niższej poprawności w grupach poszukujących reguł), wydaje się jednak, 
że można go wyjaśnić, odwołując się do motywacji osób badanych. Możliwe, że 
uczestnicy badań nie zostali wystarczająco zmobilizowani, aby poszukiwać reguł, 
na podstawie których skonstruowane zostały egzemplarze (przez co zwiększając 
wpływ procesów ukrytych na poprawność klasyfi kacji, zniwelowali negatywny 
wpływ instrukcji). Wyjaśnienie wyników odnoszące się do motywacji osób bada-
nych wydaje się potwierdzać analiza rezultatów eksperymentu drugiego, w którym 
zaobserwowano wyniki pozwalające przypuszczać, że najsilniejszy wpływ kontro-
lowany wystąpił w grupie z instrukcją poszukiwania reguł. Można sądzić, iż mimo 
braku efektu pogorszenia klasyfi kacji ciągów w grupach z instrukcją poszukiwania 
reguł można stwierdzić, że uczenie mimowolne nie wymaga wolicjonalnej kontroli 
nad procesem nabywania wiedzy.



9. Zakończenie. Czy uczenie mimowolne wywołuje koszty poznawcze? � 141

Odnosząc się do problemu kontrolowalności procesu uczenia mimowolne-
go, analizie poddano poprawność wykonywania zadania uczenia się sztucznych 
gramatyk w paradygmacie zadań jednoczesnych, oraz rytmiczność generowania 
interwałów losowych (Vandierendonck, 2000). Uzyskane wyniki pozwalają stwier-
dzić, że uczenie mimowolne nie wymaga zaangażowania funkcji kontrolnych 
centralnego systemu wykonawczego – nie zaobserwowano istotnego negatywnego 
wpływu zaangażowania funkcji wykonawczych w wykonywanie innego zadania 
ani na poprawność klasyfi kacji, ani poprawność generowania interwałów losowych. 
Rezultaty eksperymentu pierwszego wskazują co prawda na większą rytmicz-
ność generowania interwałów losowych w trakcie fazy nabywania wiedzy, jednak 
prawdopodobnie związane jest to z nabywaniem w tej fazie przez osoby badane 
wiedzy jawnej. Takie przewidywania potwierdza analiza rytmiczności generowania 
interwałów losowych w trakcie fazy klasyfi kacji. Można zatem stwierdzić, że pro-
ces uczenia mimowolnego nie wymaga kontroli zarówno w sensie intencjonalnej 
kontroli czynności, jak i zaangażowania procesów kontrolnych.

W odniesieniu do problemu świadomości uczenia mimowolnego analizie podda-
ny został również poziom uświadomienia reguł (reprezentacji wiedzy ukrytej). Wy-
niki przeprowadzonych eksperymentów (pierwszy i drugi eksperyment) wskazują, 
że efekt uczenia mimowolnego występuje niezależnie od stopnia uświadomienia 
zasad gramatyki, na podstawie której skonstruowane zostały ciągi (brak różnicy 
w poprawności klasyfi kowania pomiędzy badanymi, którzy zwerbalizowali reguły 
częściowo poprawne, oraz uczestnikami badań, którzy twierdzili, że podejmując 
decyzję o gramatyczności ciągów „strzelali” lub kierowali się intuicją). Nale-
ży jednak zauważyć, że efekt taki można zaobserwować jedynie w przypadku, 
kiedy badani, którzy uświadomili sobie fragmentaryczne reguły, zwerbalizowali 
je chociaż częściowo poprawnie. Werbalizacja niepoprawnych reguł wydaje się 
wpływać na pogorszenie efektów uczenia mimowolnego (zob. wyniki pierwsze-
go eksperymentu). Wyniki analizowanych eksperymentów nie pozwalają jednak 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o wpływ błędnej identyfi kacji reguł na 
poprawność klasyfi kacji, gdyż liczebność grupy osób, która zwerbalizowała reguły 
niepoprawne, była stosunkowo niewielka (nie była również znacząco zróżnicowana 
w poszczególnych warunkach badania). Przyjmując taką interpretację wyników 
można jednak wyjaśnić, dlaczego instrukcja poszukiwania reguł nie spowodowała 
pogorszenia efektów uczenia mimowolnego. W klasycznych badaniach wykorzy-
stujących tę manipulację (Reber,1989) wnioskowano, że pogorszenie wykonywa-
nia zadania z instrukcją poszukiwania reguł wynika z generowania przez osoby 
badane niepoprawnych zasad. Wydaje się, że w przypadku opisywanych w części 
empirycznej tej książki badań, uczestnicy nie werbalizowali w grupie z instrukcją 
poszukiwania reguł znacząco częściej (niż w grupie z instrukcją klasyczną) reguł 
niepoprawnych. Jak już zaznaczono powyżej, mogło to być związane z niską mo-
tywacją osób badanych do poszukiwania reguł.

Wpływ kontroli i uświadomienia procesu nabywania wiedzy na poprawność 
klasyfi kacji wydaje się również możliwy do oszacowania z wykorzystaniem miar 
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pośrednich. Jak już zauważono w części teoretycznej (zob. podrozdział 3.3.5), 
wpływ świadomej wiedzy wydaje się związany z poprawnym klasyfi kowaniem cią-
gów niegramatycznych (strategia ostrożności) oraz podobnych i zbalansowanych 
(jeżeli osoby badane werbalizują jakąś formę wiedzy, to dotyczy ona zazwyczaj 
właśnie poprawnego rozpoznania podobieństwa całego ciągu lub jego fragmentu 
do egzemplarzy prezentowanych w fazie uczenia). Wpływ nieuświadomionych 
reguł wydaje się natomiast związany przede wszystkim z poprawną klasyfi kacją 
ciągów gramatycznych (automatyczne rozpoznanie regularności) oraz niepodob-
nych i niezbalansowanych (poprawnej klasyfi kacji tego typu ciągów nie można 
wyjaśnić efektem podobieństwa, a zatem związane są one raczej z wpływem wiedzy 
abstrakcyjnej dotyczącej nieuświadomionej reguły). Wyniki omawianych ekspery-
mentów sugerują, iż efekty uczenia mimowolnego związane są przede wszystkim 
z wpływem nieświadomym, niezależnie od typu zastosowanej manipulacji (brak 
istotnych efektów wskazujących na kierowanie się przez osoby badane efektami po-
dobieństwa lub zbalansowania ciągów). Opisywane efekty pozwalają jednocześnie 
odnieść się do dyskusji dotyczącej formy reprezentacji wiedzy nabywanej w trakcie 
procesu uczenia mimowolnego. Wydaje się, że efekty obserwowane w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk są związane przede wszystkim z wpływem wie-
dzy o regułach abstrakcyjnych (jest to zgodne z założeniami teorii abstrakcyjnej 
reprezentacji wiedzy ukrytej – zob. Reber, 1967). Należy jednocześnie dodać, że 
efekty tego typu mogą być obserwowane w przypadku prezentacji ciągów w fazie 
uczenia przez co najmniej jedną sekundę (zob. dyskusja wyników trzeciego ekspe-
rymentu), a zatem wytworzenie reprezentacji abstrakcyjnej wymaga świadomego 
przetworzenia bodźca.

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pozwoliły również na sformuło-
wanie kilku nowych hipotez dotyczących wpływu innych czynników na proces 
nabywania wiedzy w trakcie zadania uczenia się sztucznych gramatyk. Wydaje 
się, że efekty uzyskiwane w tej procedurze mogą być w pewnym stopniu uza-
leżnione od zaangażowania osób badanych (typical performance vs. maximal 
performance – Denis, Sternberg i Beatty, 2000; efekt rozgrzania poznawczego 
– Śpiewak, 2006). Analiza wyników eksperymentu drugiego wskazuje, że efekt 
ten może być związany również z motywacją osób badanych do wykonywania 
procedury eksperymentalnej. Brak różnic między grupami z instrukcją klasyczną 
oraz instrukcją poszukiwania reguł może sugerować, że poprawna klasyfi kacja 
ciągów jest wynikiem zarówno wpływów kontrolowanych, jak i automatycznych, 
przy czym wpływy te mogą się wzajemnie uzupełniać bądź zastępować, prowa-
dząc do porównywalnych wyników (por. analiza zadania uczenia się sztucznych 
gramatyk w rozdziale 3). Możliwość modyfi kacji efektów procesów ukrytych 
z wykorzystaniem zmiennych poznawczych czy też motywacyjnych stanowi 
odrębny problem badawczy, którego weryfi kacja pozwoliłaby na sformułowanie 
pełniejszej charakterystyki nieświadomych procesów przetwarzania informacji 
(pierwsze wyniki dotyczące tego aspektu analizy procesu uczenia mimowolnego 
przedstawiła ostatnio Popławska, 2008).
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Podsumowując, wyniki badań eksperymentalnych zaprezentowanych w części 
empirycznej książki wydają się potwierdzać przewidywania modelu własnego 
opisanego w rozdziale drugim. W odniesieniu do założeń zaprezentowanych w czę-
ści teoretycznej koncepcji procesów automatycznych, a także modelu własnego 
(trzech cech defi nicyjnych procesu automatycznego), proces uczenia mimowolnego 
należałoby więc scharakteryzować jako bezwysiłkowy, nie wymagający kontroli 
oraz w nieznacznym stopniu uświadomiony proces nabywania wiedzy, w wyniku 
którego podmiot nabywa reguły o charakterze abstrakcyjnym, określające zasady 
organizacji bodźców środowiskowych. W odniesieniu do uzyskanych rezultatów 
proces wydobywania nabytej w ten sposób wiedzy wydaje się również niezależny 
od zaangażowania zasobów systemu poznawczego, raczej nieświadomy, a także 
niekontrolowalny. W nawiązaniu do tematu niniejszej książki należy stwierdzić, 
że proces uczenia mimowolnego mierzony za pomocą klasycznej procedury ucze-
nia się sztucznych gramatyk nie wiąże się w istocie z występowaniem kosztów 
poznawczych.
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CIĄGI PREZENTOWANE W FAZIE UCZENIA

MXRVXT MXTRRR VXVRMXT VXVRVM
MXRTMVR VMRMXTR MXR VMRMVRV
VMRMVRM VMRMVXR MXRTVXT MVXTR
VMRVXVR VMTRRRR MVRVM VMRVVVV

CIĄGI PREZENTOWANE W FAZIE KLASYFIKACJI (ZBALANSOWANE)

G S B* G NS B* NG S B* NG NS B*
MXRMXT MVXRV MTR MVXRMTR
VXTRRR VXVR VXVRTXT MXRMTRV
VXVRVV MXRTVMR VMRVVVR MRM
MXRTMXR VMRVXT VMRTXTR MVTRVVV
VMTRRRX MXRMVRM VMRTXTR VMRVMM
MXRVM MXRVVVM VMRMTRV VXVTRRM
VMRVVVM VMRM MMRMVRM VMRTTXT
MXRMVXT MXRVVM MVXTT VXVRMTR

CIĄGI PREZENTOWANE W FAZIE KLASYFIKACJI (NIEZBALANSOWANE)

G S UB* G NS UB* NG S UB* NG NS UB*
MVR VMR MXRRXT MVXRT
VMRMXRV MVXRVMT VMTRRRT VXVM
MVXTX VXVTRRR TXTRRR VMM
VXVRVXT VXTRRX VXVRVT MXRTVMM
VMRMXTX MXRMVRV MXRTMTR TXTRRX
VMRVXVT MVXRVVM VMRVXVX MTRVVVM
VMRMVXT VMRVMR MTRVM MVXRVMX
MXRTMXT MVRVVVM VMRMVXX TXTRRRX

* G – ciąg gramatyczny
NG – ciąg niegramatyczny
S – ciąg podobny
NS – ciąg niepodobny
B – ciąg zbalansowany
UB – ciąg niezbalansowany

Zał. 1. Zbiór ciągów gramatycznych prezentowanych w trakcie fazy uczenia i fazy klasyfi kacji w ekspe-
rymentach 1–3 (Higham, 1997).
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BI- I TRIGRAMY WYSTĘPUJĄCE W MATERIALE (WRAZ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ WYSTĘPOWANIA)

BS* BE* TS* TE*
MV (2) VM (2) MVR (1) RVM (2)
MX (5) TR (2) MVX (1) XTR (2)
VM (7) XR (2) MXR (4) MXR (1)
VX (2) VR (2) MXT (1) MVR (1)

XT (3) VMR (6) VXT (2)
RR (2) VMT (1) RRR (2)
RM (1) VXV (2) VRM (1)
RV (1) VRV (1)
VV (1) VXR (1)

VVV (1)
XVR (1)
MXT (1)

* BS – bigramy początkowe
BE – bigramy końcowe
TS – trigramy początkowe
TE – trigramy końcowe

Zał. 2. Lista bi- i trigramów występujących w materiale prezentowanym w fazie uczenia w Eksperymen-
tach 1–3.
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TRENING GIL

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE LOSOWE, NIERYTMICZNIE KLIKANIE W LEWY PRZYCISK MYSZKI. JEŻELI 
NIE BĘDZIESZ KLIKAŁ/A PRZEZ 1 SEKUNDĘ LUB BĘDZIESZ KLIKAŁ/A ZBYT RYTMICZNIE, EKRAN ZMIENI 
BARWĘ NA CZERWONĄ. POSTARAJ SIĘ NIE DOPUŚCIĆ DO TAKIEJ SYTUACJI.

UWAGA! OSOBY LEWORĘCZNE POWINNY STUKAĆ LEWĄ, A PRAWORĘCZNE PRAWĄ RĘKĄ! 

PAMIĘTAJ: TWOIM ZADANIEM JEST NIERYTMICZNE KLIKANIE W LEWY PRZYCISK MYSZKI! 

POWODZENIA.

ETAP 1 – GRUPA „DUAL”, INSTRUKCJA KLASYCZNA

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE 
CIĄGÓW LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY 
CIĄG BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ 
CIĄGÓW.

JEDNOCZEŚNIE TWOIM ZADANIEM BĘDZIE LOSOWE, NIERYTMICZNIE KLIKANIE W LEWY PRZYCISK 
MYSZKI. JEŻELI NIE BĘDZIESZ KLIKAŁ/A PRZEZ 1 SEKUNDĘ LUB BĘDZIESZ KLIKAŁ/A ZBYT RYTMICZNIE, 
EKRAN ZMIENI BARWĘ NA CZERWONĄ. POSTARAJ SIĘ NIE DOPUŚCIĆ DO TAKIEJ SYTUACJI.

UWAGA! OSOBY LEWORĘCZNE POWINNY STUKAĆ LEWĄ, A PRAWORĘCZNE PRAWĄ RĘKĄ!

PAMIĘTAJ: TWOIM ZADANIEM JEST RÓWNOCZESNE ZAPAMIĘTYWANIE CIĄGÓW LITER ORAZ 
NIERYTMICZNE KLIKANIE W LEWY PRZYCISK MYSZKI! 

POWODZENIA.

ETAP 1 – GRUPA „DUAL”, INSTRUKCJA POSZUKIWANIA REGUŁ

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE 
CIĄGÓW LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY 
CIĄG BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ 
CIĄGÓW. 

UWAGA! WSZYSTKIE CIĄGI ZOSTAŁY ZBUDOWANE NA PODSTAWIE PEWNEGO ZBIORU REGUŁ. 
POSTARAJ SIĘ ODNALEŹĆ TE REGUŁY – POMOŻE CI TO W LEPSZYM ZAPAMIĘTANIU MATERIAŁU.

JEDNOCZEŚNIE TWOIM ZADANIEM BĘDZIE LOSOWE, NIERYTMICZNIE KLIKANIE W LEWY PRZYCISK 
MYSZKI. JEŻELI NIE BĘDZIESZ KLIKAŁ/A PRZEZ 1 SEKUNDĘ LUB BĘDZIESZ KLIKAŁ/A ZBYT RYTMICZNIE, 
EKRAN ZMIENI BARWĘ NA CZERWONĄ. POSTARAJ SIĘ NIE DOPUŚCIĆ DO TAKIEJ SYTUACJI.

UWAGA! OSOBY LEWORĘCZNE POWINNY STUKAĆ LEWĄ, A PRAWORĘCZNE PRAWĄ RĘKĄ!

PAMIĘTAJ: TWOIM ZADANIEM JEST RÓWNOCZESNE ZAPAMIĘTYWANIE CIĄGÓW LITER ORAZ 
NIERYTMICZNE KLIKANIE W LEWY PRZYCISK MYSZKI! 

POWODZENIA.

ETAP 1 – GRUPA „SINGLE”, INSTRUKCJA KLASYCZNA

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE 
CIĄGÓW LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY 
CIĄG BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ 
CIĄGÓW. 

PAMIĘTAJ: TWOIM ZADANIEM JEST ZAPAMIĘTYWANIE CIĄGÓW LITER! 

POWODZENIA.

Zał. 3. Instrukcje wykorzystane w programie komputerowym – Eksperyment 1.



Załączniki � 149

ETAP 1 – GRUPA „SINGLE”, INSTRUKCJA POSZUKIWANIA REGUŁ

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE 
CIĄGÓW LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY 
CIĄG BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ 
CIĄGÓW. 

UWAGA! WSZYSTKIE CIĄGI ZOSTAŁY ZBUDOWANE NA PODSTAWIE PEWNEGO ZBIORU REGUŁ. 
POSTARAJ SIĘ ODNALEŹĆ TE REGUŁY – POMOŻE CI TO W LEPSZYM ZAPAMIĘTANIU MATERIAŁU.

PAMIĘTAJ: TWOIM ZADANIEM JEST ZAPAMIĘTYWANIE CIĄGÓW LITER! 

POWODZENIA.

ETAP 2 – WSZYSTKIE GRUPY EKSPERYMENTALNE

TERAZ POSTARAJ SIĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ 
W POPRZEDNIM ETAPIE. WPISZ CIĄG, KTÓRY SOBIE PRZYPOMNISZ, W BIAŁE OKIENKO. KIEDY 
WPISZESZ NACIŚNIJ „ENTER”.

ETAP 3 – WSZYSTKIE GRUPY EKSPERYMENTALNE

CIĄGI, KTÓRYCH UCZYŁEŚ SIĘ W PIERWSZYM ETAPIE, TWORZONE BYŁY WEDŁUG PEWNEGO ZBIORU 
REGUŁ. ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ NOWE CIĄGI

– KAŻDY PRZEZ 5 SEKUND. POŁOWA Z NICH JEST ZBUDOWANA WEDŁUG TYCH SAMYCH REGUŁ, CO 
CIĄGI Z ETAPU PIERWSZEGO, POŁOWA ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. TWOIM ZADANIEM JEST PRZYJRZENIE 
SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE OKREŚLENIE, CZY DANY CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE 
SPEŁNIAŁ. JEŻELI UWAŻASZ, ŻE DANY CIĄG SPEŁNIA REGUŁY – KLIKNIJ „OUI”, JEŻELI UWAŻASZ, ŻE 
DANY CIĄG NIE SPEŁNIA REGUŁ – KLIKNIJ „NON”.

ETAP 3 – GRUPA KONTROLNA

ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ CIĄGI LITER. KAŻDY Z NICH BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. 
CZĘŚĆ Z NICH JEST ZBUDOWANA WEDŁUG PEWNYCH REGUŁ, CZĘŚĆ ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. TWOIM 
ZADANIEM JEST PRZYJRZENIE SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE OKREŚLENIE, CZY DANY CIĄG SPEŁNIA 
REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE SPEŁNIA. JEŻELI UWAŻASZ, ŻE DANY CIĄG SPEŁNIA REGUŁY – KLIKNIJ „OUI”, 
JEŻELI UWAŻASZ, ŻE DANY CIĄG NIE SPEŁNIA REGUŁ – KLIKNIJ „NON”.
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TRENING GIL

ZA CHWILĘ BĘDZIESZ PROSZONY/A O NIERYTMICZNE, LOSOWE STUKANIE W LEWY PRZYCISK MYSZKI. 
WYKONUJ TO POLECENIE AŻ DO MOMENTU, GDY POJAWI SIĘ INFORMACJA, ZE MOŻESZ PRZESTAĆ. 
JEŻELI NIE BĘDZIESZ STUKAŁ PRZEZ 5 SEK. LUB BĘDZIESZ STUKAŁ ZBYT RYTMICZNIE EKRAN ZMIENI 
KOLOR NA CZERWONY. POSTARAJ SIĘ NIE DOPUSZCZAĆ DO TAKIEJ SYTUACJI.

UWAGA! OSOBY LEWORĘCZNE POWINNY STUKAĆ LEWĄ, A PRAWORĘCZNE PRAWĄ RĘKĄ! 

PAMIĘTAJ – STUKAJ NIERYTMICZNIE!

ETAP UCZENIA SIĘ (GRUPY EKSPERYMENTALNE Z INSTRUKCJĄ KLASYCZNĄ)

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE 
CIĄGÓW LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ.

CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY CIĄG BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. 
POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW.

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ.

ETAP UCZENIA SIĘ (GRUPY EKSPERYMENTALNE Z INSTRUKCJĄ POSZUKIWANIA REGUŁ)

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI.

TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE CIĄGÓW LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. 
CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY CIĄG BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. 
POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW. UWAGA! WSZYSTKIE CIĄGI ZOSTAŁY 
ZBUDOWANE NA PODSTAWIE PEWNEGO ZBIORU REGUŁ. POSTARAJ SIĘ ODNALEŹĆ TE REGUŁY 
– POMOŻE CI TO W LEPSZYM ZAPAMIĘTANIU MATERIAŁU. 

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ.

ETAP ODPAMIĘTYWANIA (WSZYSTKIE GRUPY EKSPERYMENTALNE)

POSTARAJ SIĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW, KTÓRE BYŁY PREZENTOWANE 
W PIERWSZYM ETAPIE EKSPERYMENTU. WYPISZ CIĄGI ZA POMOCĄ KLAWIATURY. KIEDY WPISZESZ 
PIERWSZY CIĄG – NACIŚNIJ „ENTER” I WPISZ KOLEJNY. KIEDY WPISZESZ WSZYSTKIE, KTÓRE 
PAMIĘTASZ – NACIŚNIJ „ENTER” PRZY PUSTYM EKRANIE.

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ.

ETAP KLASYFIKACJI (GRUPY EKSPERYMENTALNE „SINGLE”)

CIĄGI, KTÓRYCH UCZYŁEŚ SIĘ W PIERWSZYM ETAPIE, TWORZONE BYŁY WEDŁUG PEWNYCH REGUŁ. 
ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ NOWE CIĄGI – KAŻDY PRZEZ 5 SEKUND. CZĘŚĆ Z NICH JEST ZBUDOWANA 
WEDŁUG TYCH SAMYCH REGUŁ, CO CIĄGI Z ETAPU PIERWSZEGO, CZĘŚĆ ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. 
PRZYJRZYJ SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE OKREŚL, CZY DANY CIĄG SPEŁNIA REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE 
SPEŁNIA. DO WYBIERANIA UŻYWAJ KLAWISZY: 

„PRAWA STRZAŁKA” – CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY ORAZ „LEWA STRZAŁKA” – CIĄG NIE SPEŁNIAŁ REGUŁ.

ODPOWIADAJ PO POJAWIENIU SIĘ KLUCZA REAKCJI.

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ.

Zał. 4. Instrukcje wykorzystane w programie komputerowym – Eksperyment 2.
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ETAP KLASYFIKACJI (GRUPY EKSPERYMENTALNE „DUAL”)

CIĄGI, KTÓRYCH UCZYŁEŚ SIĘ W PIERWSZYM ETAPIE, TWORZONE BYŁY WEDŁUG PEWNYCH REGUŁ. 
ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ NOWE CIĄGI - KAŻDY PRZEZ 5 SEKUND. CZĘŚĆ Z NICH JEST ZBUDOWANA 
WEDŁUG TYCH SAMYCH REGUŁ, CO CIĄGI Z ETAPU PIERWSZEGO, CZĘŚĆ ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. 
PRZYJRZYJ SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE OKREŚL, CZY DANY CIĄG SPEŁNIA REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE 
SPEŁNIA. DO WYBIERANIA UŻYWAJ KLAWISZY:

„PRAWA STRZAŁKA” – CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY ORAZ „LEWA STRZAŁKA” – CIĄG NIE SPEŁNIAŁ REGUŁ.

ODPOWIADAJ PO POJAWIENIU SIĘ KLUCZA REAKCJI. 

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ. 

STARAJ SIĘ WYKONAĆ ZADANIE JAK NAJLEPIEJ. PRZEZ CAŁY CZAS NIERYTMICZNE, LOSOWO 
STUKAJ W LEWY PRZYCISK MYSZKI. WYKONUJ TO POLECENIE AŻ DO MOMENTU, GDY POJAWI SIĘ 
INFORMACJA, ZE MOŻESZ PRZESTAĆ. JEŻELI NIE BĘDZIESZ STUKAŁ PRZEZ 5 SEK. LUB BĘDZIESZ 
STUKAŁ ZBYT RYTMICZNIE EKRAN ZMIENI KOLOR NA CZERWONY. POSTARAJ SIĘ NIE DOPUSZCZAĆ 
DO TAKIEJ SYTUACJI.

UWAGA! OSOBY LEWORĘCZNE POWINNY STUKAĆ LEWĄ, A PRAWORĘCZNE PRAWĄ RĘKĄ! 

PAMIĘTAJ – STUKAJ NIERYTMICZNIE! 

POWODZENIA. 

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ.

ETAP KLASYFIKACJI (GRUPA KONTROLNA)

ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ CIĄGI LITER. KAŻDY Z NICH BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. 
CZĘŚĆ Z NICH JEST ZBUDOWANA WEDŁUG PEWNYCH REGUŁ, CZĘŚĆ ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. TWOIM 
ZADANIEM JEST PRZYJRZENIE SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE OKREŚLENIE, CZY DANY CIĄG SPEŁNIA 
REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE SPEŁNIA. DO WYBIERANIA UŻYWAJ KLAWISZY: „PRAWA STRZAŁKA” - CIĄG 
SPEŁNIAŁ REGUŁY ORAZ „LEWA STRZAŁKA” – CIĄG NIE SPEŁNIAŁ REGUŁ. 

ODPOWIADAJ PO POJAWIENIU SIĘ KLUCZA REAKCJI. 

NACIŚNIJ KLAWISZ „Q” BY ROZPOCZĄĆ.
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Zał. 5. Instrukcje wykorzystane w programie komputerowym – Eksperyment 3.

INSTRUKCJA DO ETAPU ZAPAMIĘTYWANIA (5000MS)

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE CIĄGÓW 
LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY CIĄG BĘDZIE 
PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW.

INSTRUKCJA DO ETAPU ZAPAMIĘTYWANIA (1000MS)

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE CIĄGÓW 
LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY CIĄG BĘDZIE 
PREZENTOWANY PRZEZ 1 SEKUNDĘ. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW.

INSTRUKCJA DO ETAPU ZAPAMIĘTYWANIA (500MS)

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE CIĄGÓW 
LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY CIĄG BĘDZIE 
PREZENTOWANY PRZEZ 0,5 SEKUNDY. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW.

INSTRUKCJA DO ETAPU ZAPAMIĘTYWANIA (300MS)

EKSPERYMENT TEN DOTYCZY PAMIĘCI. TWOIM PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE ZAPAMIĘTANIE CIĄGÓW 
LITER, KTÓRE ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ. CIĄGI BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ POJEDYNCZO. KAŻDY CIĄG BĘDZIE 
PREZENTOWANY PRZEZ 300 MILISEKUND. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW.

INSTRUKCJA DO ETAPU ODPAMIĘTANIA

POSTARAJ SIĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE JAK NAJWIĘCEJ CIĄGÓW, KTÓRE BYŁY PREZENTOWANE 
W PIERWSZYM ETAPIE EKSPERYMENTU. WYPISZ CIĄGI NA KARCIE ODPOWIEDZI.

INSTRUKCJA W FAZIE WYBIERANIA (GRUPA EKSPERYMENTALNA)

CIĄGI, KTÓRYCH UCZYŁEŚ SIĘ W PIERWSZYM ETAPIE, TWORZONE BYŁY WEDŁUG PEWNYCH REGUŁ. 
ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ NOWE CIĄGI – KAŻDY PRZEZ 5 SEKUND. POŁOWA Z NICH JEST ZBUDOWANA 
WEDŁUG TYCH SAMYCH REGUŁ, CO CIĄGI Z ETAPU PIERWSZEGO, POŁOWA ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. 
TWOIM ZADANIEM JEST PRZYJRZENIE SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE (GDY ZNIKINIE) OKREŚLENIE, CZY 
DANY CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE SPEŁNIAŁ. DO WYBIERANIA UŻYWAJ KLAWISZY: 

„LEWA STRZAŁKA” – GDY UWAŻASZ, ŻE CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY

ORAZ 

„PRAWA STRZAŁKA” – GDY UWAŻASZ, ŻE DANY CIĄG NIE SPEŁNIAŁ REGUŁ

INSTRUKCJA W FAZIE WYBIERANIA (GRUPA KONTROLNA)

ZA CHWILĘ ZOBACZYSZ CIĄGI LITER. KAŻDY Z NICH BĘDZIE PREZENTOWANY PRZEZ 5 SEKUND. 
POŁOWA Z NICH JEST ZBUDOWANA WEDŁUG PEWNYCH REGUŁ, POŁOWA ZAŚ ŁAMIE TE REGUŁY. 
TWOIM ZADANIEM JEST PRZYJRZENIE SIĘ KAŻDEMU, A NASTĘPNIE (GDY ZNIKNIE) OKREŚLENIE, CZY 
DANY CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY, CZY TEŻ ICH NIE SPEŁNIAŁ. DO WYBIERANIA UŻYWAJ KLAWISZY: 

„LEWA STRZAŁKA” – GDY UWAŻASZ, ŻE CIĄG SPEŁNIAŁ REGUŁY

ORAZ 

„PRAWA STRZAŁKA” – GDY UWAŻASZ, ŻE DANY CIĄG NIE SPEŁNIAŁ REGUŁ
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