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ABSTRACT  

The thesis focuses on metacognitive aspects of skill learning. It aims to describe and 

discuss mainstream research on metacognition stemming from cognitive psychology 

approach to memory processes. Consideration of achievements and limitations of this 

approach is complemented by discussion of selected concepts and research reports from the 

area of cognitive personality psychology, developmental and educational psychology. These 

sources are used as basis for inspiration to suggest possible directions of development that 

might be useful in deepening present knowledge of metacognitive aspects of learning. These 

directions are: 1) expanding the current operationalization of metacognitive monitoring 

from scale-based judgments of learning and similar measures to cognitive representations; 

2) expanding the range of actions and strategies currently considered in research on 

metacognitive control; 3) exploring different external sources of information that can be 

used in creating metacognitive knowledge and making judgments of learning; 4) focusing 

research on learning complex skills within a natural, everyday context and 5) exploring both 

strategic and motivational consequences of metacognitive activity.  

The research project described in the thesis aimed to demonstrate one possible 

approach to the latter three of above suggestions. In a series of both correlational and 

experimental studies it has investigated possible external sources of knowledge used by 

people as basis for making judgments of their skill level or predictions of performance. 

Differences in subjective and objective availability of these sources were explored as 

possible factors responsible for different levels of confidence in one’s skill, validity of such  

metacognitive judgments and outcomes of learning. The results have shown that 

investigated sources of knowledge are related to metacognitive judgments and that 

feedback based on different kinds of such sources tends to have diverse influence on 

learning results. No relation was found in respect to validity of metacognitive judgments, 

leading to conclusion that complex metacognitive strategies do not necessarily need to be 

invoked in situations possible to explain by reference to motivational factors.  
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WSTĘP 

Ludzie potrafią regulować własne procesy poznawcze, dostosowując je do wymagań 

sytuacji i celów, jakie w niej realizują. Stwierdzenie to wydaje się zdroworozsądkowo 

oczywiste, ale tylko w niektórych wypadkach należy do istotnych założeń, na których 

opierają się koncepcje i badania psychologiczne. W psychologii pamięci i uczenia się do osób 

poświęcających mu szczególną uwagę należą autorzy, którzy zareagowali na sformułowane 

przez Neissera (1978) wezwanie do rezygnacji z „badań o innych badaniach” (jako 

rozwiązujących sztuczne, wykreowane w laboratorium problemy), na rzecz badań 

prowadzonych w kontekście życia codziennego. W odróżnieniu od prac zmierzających do 

poznania podstawowych mechanizmów pamięciowych w sposób maksymalnie niezależny od 

sytuacji, w której są wykorzystywane, nurt ten koncentruje się na rozumieniu i wyjaśnianiu 

zjawisk w założeniu bardziej reprezentatywnych dla typowych życiowych zastosowań i 

funkcji pamięci. Postaci stanowiące źródło inspiracji dla badaczy, takie jak zeznający pod 

przysięgą świadek (Goldsmith i Koriat, 2008), student udzielający odpowiedzi na egzaminie 

(Nelson i Narens, 1994), albo też senior rodu opowiadający wnukom o latach swojej 

młodości (Pillemer, 1992), mają przynajmniej jedną wspólną cechę – posługują się pamięcią 

w kontekście, który wiąże się ze specyficznymi dla niego oczekiwaniami. Naturalną 

konsekwencją refleksji nad różnorodnymi, zależnymi od sytuacji wymaganiami stawianymi 

procesom pamięciowym wydaje się więc zwrócenie uwagi na możliwość ich celowej 

regulacji. Liczne badania (por. Goldsmith i Koriat, 2008) dostarczają argumentów 

pozwalających sądzić, że tego rodzaju dopasowanie mechanizmów pamięciowych do 

wymagań kontekstu jest nie tylko możliwe, ale również powszechne.  

 Podobna zmiana perspektywy – przeniesienie uwagi z opisu uniwersalnych 

mechanizmów na ich zdolność adaptowania się do konkretnej sytuacji – jest zauważalna 

również w psychologii uczenia się. W literaturze, w której aktywne oddziaływanie osób 

badanych na własne procesy poznawcze uznawano niegdyś głównie za źródło błędu 

pomiaru, zdarza się obecnie, że właśnie ten „błąd” staje się głównym obiektem 

zainteresowania. Znamienna wydaje się tu relacja współautora wprowadzenia do 

specjalnego, poświęconego metapoznaniu numeru Journal of General Psychology (Otani i 

Winder, 2005). Wspomina on, że swoje pierwsze eksperymenty projektował tak, aby 

maksymalnie ograniczyć aktywność uczestników – borykając się z tym, że „robią co chcą”, o 

ile nie zapewni się wystarczająco dobrze kontrolowanego środowiska. Wnioski z 
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prowadzonych w ten sposób badań doprowadziły go niegdyś do stwierdzenia, że intencje i 

oczekiwania osób badanych mają nikły i raczej negatywny wpływ na przebieg i efektywność 

uczenia się. Nietrudno się domyślić, że pogląd ten zmieniał się z upływem czasu, wraz z 

pojawianiem się nowych podejść i nurtów badawczych, które będą prezentowane w tej 

pracy.  

Zagadnienie poznawania przebiegu i rezultatów własnego uczenia się, a także 

możliwości oddziaływania na nie jest rozpatrywane z wielu perspektyw, ponieważ dotyka w 

istotny sposób co najmniej trzech różnych dziedzin psychologii. W ujęciu psychologii 

procesów poznawczych można mówić o niezwykle interesującej grupie procesów, 

zaangażowanych w samoregulację funkcjonowania umysłu. Jaka jest specyfika tej 

samoregulacji? Na ile mamy dostęp do własnych procesów poznawczych i w jakim stopniu 

na nie oddziałujemy? Co to za „ktoś” kto ma dostęp lub oddziałuje? Tego rodzaju pytania 

trafiają w sedno wielu ważnych dyskusji w psychologii poznawczej, między innymi 

dotyczących automatyzacji i kontroli, czy też przyczynowej roli świadomości (por. Bargh i 

Chartrand, 1999; Koriat, 2007). W drugiej z istotnych perspektyw, mającej związek między 

innymi z poznawczą psychologią osobowości, zagadnienie metapoznawczych aspektów 

uczenia się zyskuje szerszy kontekst związany z sytuacją osoby poszukującej wiedzy na 

własny temat. Podlega więc również wszystkim prawidłowościom i ograniczeniom, jakie 

towarzyszą samopoznaniu i przetwarzaniu informacji związanych z Ja. Natomiast trzecia 

perspektywa, czerpiąca z psychologii rozwojowej i edukacyjnej, kładzie nacisk na zmieniającą 

się w toku życia wiedzę o uczeniu się i zdolności do skutecznego jej wykorzystywania, a także 

analizuje oddziaływania, które mają tę skuteczność wzmacniać.  

 Badania nad metapoznaniem prowadzone w wymienionych podejściach różnią się od 

siebie w bardzo wyraźny sposób. Psychologia poznawcza realizuje niekiedy postulaty 

badaczy pamięci w kontekście życia codziennego w odniesieniu do doboru problemów  

badawczych; metodologicznie pozostaje jednak w głównym, „laboratoryjnym” nurcie. 

Oznacza to, że aktywność metapoznawcza jest poddawana systematycznej analizie za 

pośrednictwem sprawdzonych metod (takich jak pomiar czasu reakcji i poprawności 

wykonywania zadań w różnorodnych warunkach), zastosowanych do uczenia się typowego 

materiału (list słów czy par skojarzeń). Dominującym obszarem zainteresowania wydaje się 

trafność formułowanych przez ludzi sądów odnoszących się do ich procesów poznawczych. 
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W perspektywie osobowościowej pojawia się wyraźnie większa różnorodność 

materiału i sposobów uczenia się. Pod uwagę brane są złożone umiejętności (jak na przykład 

obsługa broni palnej czy umiejętności prowadzenia dyskusji – por. Ehrlinger, Johnson, 

Banner, Dunning i Kruger, 2008), nabywane w rzeczywistych sytuacjach i w dłuższych 

odcinkach czasu, a zatem również w mniej kontrolowanych warunkach. Bardziej istotne stają 

się różnice indywidualne wyjaśniające większą lub mniejszą trafność sądów 

metapoznawczych czy użyteczność metapoznawczej regulacji zachowania. Za 

charakterystyczne cechy badań prowadzonych w nurcie rozwojowym i edukacyjnym można 

natomiast uznać bardziej całościowe rozumienie metapoznania jako pojęcia obejmującego 

nabywaną w toku życia wiedzę i samowiedzę, a także większą koncentrację na związkach 

pomiędzy aktywnością metapoznawczą i skutecznością uczenia. Przekonanie o istnieniu 

takiego związku stanowi podstawę do projektowania interwencji sprzyjających aktywności 

metapoznawczej, a następnie badania ich skuteczności.  

Niniejsza praca stanowi próbę wykorzystania wniosków płynących ze wszystkich 

wymienionych powyżej źródeł. Punktem wyjścia i podstawą dla przyjętych w niej założeń jest 

psychologia procesów poznawczych, stanowiąca obecnie główny nurt refleksji nad 

metapoznawczymi aspektami uczenia się. Najważniejszym celem pracy na poziomie 

teoretycznym jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w tym nurcie, a następnie 

sformułowanie rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju praktyki badawczej, z 

wykorzystaniem inspiracji pochodzących z pozostałych obszarów. Wynikający z tych 

rekomendacji projekt badawczy stanowi próbę realizacji niektórych z nich. Jego celem jest 

identyfikacja szerszej niż dotychczas grupy kontekstowych źródeł informacji, wpływających 

na formułowanie sądów o rezultatach uczenia i spodziewanym poziomie wykonania, a 

następnie ocena potencjalnych zależności pomiędzy rodzajem źródła, trafnością opartych na 

nim sądów i skutecznością uczenia się.  

Uzasadnieniem dla realizacji tak sformułowanego projektu jest przekonanie o istotnej 

roli i konsekwencjach sądów metapoznawczych – szczególnie zaś sądów o stopniu 

opanowania jakiejś umiejętności czy prognoz wykonania. Sądy te mają najprawdopodobniej 

znaczny wpływ na decyzje rozpoczęciu, kontynuowaniu lub przerwaniu uczenia się, jak 

również gotowość do podejmowania się trudnych lub ryzykownych zadań. Lepsze poznanie 

ich źródeł i uwarunkowań ma więc kluczowe znaczenie dla psychologii edukacyjnej oraz 
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wszystkich dziedzin psychologii stosowanej zainteresowanych procesem podejmowania 

decyzji i oceną ryzyka.  

Rozdział 1. służy syntetycznej prezentacji założeń, problemów i danych typowych dla 

badań nad metapoznawczymi aspektami uczenia się w ujęciu psychologii procesów 

poznawczych. Zaprezentowano w nim przegląd najważniejszych koncepcji i wniosków z 

badań, jak również kilka nierozstrzygniętych sporów toczących się na łamach literatury 

przedmiotu. Rozdział 2. zawiera natomiast wybór koncepcji i badań pochodzących spoza 

głównego nurtu, często odwołujących się do bardziej złożonego materiału i uczenia się poza 

laboratorium psychologicznym. Pojawiające się w nim zagadnienia należą do zakresu 

zainteresowań poznawczej psychologii osobowości oraz psychologii edukacyjnej i 

rozwojowej. Zamierzeniem realizowanym w rozdziale nie jest jednak systematyczna analiza 

tych nurtów, ale raczej poszukiwanie nowych perspektyw i doniesień użytecznych jako 

inspiracja dla podejścia poznawczego. Spodziewaną korzyścią takiego rozszerzenia 

perspektywy może być pełniejsze, bardziej bogate rozumienie aktywności metapoznawczej i 

traktowanie jej jako zachowania osadzonego w kontekście osobistym i społecznym, 

służącego określonym celom. 

Rezultatem syntezy treści prezentowanych w pierwszych rozdziałach jest 

podejmowana w rozdziale trzecim próba wskazania ograniczeń aktualnego stanu wiedzy o 

metapoznawczych aspektach uczenia się, a następnie sformułowania na tej podstawie 

najważniejszych pytań i postulatów, które mogą być punktem dla prowadzonych w 

przyszłości badań. Rozdział ten zwraca uwagę na konsekwencje ograniczającej 

operacjonalizacji kluczowych konstruktów (uczenie, monitorowanie i kontrola), sugerując 

poszerzenie zakresu uwzględnianych w badaniach zmiennych oraz mechanizmów 

traktowanych jako potencjalne wyjaśnienie obserwowanych prawidłowości.  

Dalsza część pracy prezentuje cykl czterech składających się na projekt badań, 

poświęconych identyfikacji potencjalnych źródeł sądów metapoznawczych oraz ocenie 

wpływu ich dostępności na trafność formułowanych sądów i skuteczność uczenia. Wszystkie 

wymienione badania koncentrują się na nabywaniu złożonych umiejętności w kontekście 

naturalnym, przez uczące się osoby dorosłe podejmujące w związku z tym zamierzone, 

systematyczne działania. W rozdziale czwartym przedstawione są kwestionariuszowe 

badania korelacyjne, natomiast rozdział piąty służy prezentacji badań eksperymentalnych, 

wraz z całościowym podsumowaniem zrealizowanego projektu. 
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ROZDZIAŁ 1.  

METAPOZNAWCZE ASPEKTY UCZENIA SIĘ W UJĘCIU PSYCHOLOGII POZNAWCZEJ 

 

1.1. METAPOZNANIE JAKO SPECYFICZNY TYP PROCESÓW POZNAWCZYCH  

Zgodnie z jednym z postulatów nauk poznawczych, ludzkie poznanie jest 

intencjonalne – nakierowane na różnego rodzaju obiekty; będące „o czymś” lub odnoszące 

się do czegoś (Searle, 1999). Co jednak dzieje się, kiedy przedmiotem poznania i 

oddziaływania umysłu staje się on sam? To złożone i bogate w paradoksy zagadnienie jest 

współcześnie rozwiązywane (lub omijane) dzięki tworzeniu modeli systemu poznawczego, w 

którym funkcjonuje wiele niezależnych od siebie, „cząstkowych” procesów. Dzięki temu 

intencjonalność staje się własnością poszczególnych elementów systemu, z których część 

może być nakierowana na „rzeczy w świecie”, część zaś na pozostałe procesy poznawcze i ich 

rezultaty (Chuderski, 2008). Niniejszy rozdział prezentuje takie właśnie rozumienie 

metapoznania – jako pewnej grupy procesów poznawczych, wyodrębnionych ze względu na 

swój specyficzny przedmiot. 

 

1.1.1. DEFINICJA I ROZUMIENIE METAPOZNANIA  

Metapoznanie to termin odnoszący się do tego, co ludzie wiedzą o własnych 

procesach poznawczych jak również tego, w jaki sposób wykorzystują tę wiedzę w regulacji 

własnego zachowania i procesów przetwarzania informacji (Koriat, 2007). Inne pojawiające 

się w literaturze definicje wpisują się w to rozumienie, przywołując sformułowania takie jak 

„wiedza i poznanie dotyczące zjawisk poznawczych” (Flavell, 1979), albo też „wiedza o 

procesie poznawczym, monitorowanie tego procesu oraz jego kontrolowanie” (Serra i 

Metcalfe, 2009).  

 Wielu autorów (Koriat, 2007; Otani i Winder, 2005; Schwartz i Perfect, 2002) 

zauważa, że domeną psychologów poznawczych są raczej dwa ostatnie z wymienionych 

powyżej elementów, podczas gdy akcentowanie roli pierwszego z nich, czyli wiedzy o 

własnym poznaniu, jest bardziej typowe dla psychologów rozwojowych. Rzeczywiście, ogólny 
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model Nelsona i Narensa (1990, 1994), do którego bezpośrednio lub pośrednio odwołują się 

autorzy reprezentujący podejście poznawcze, pomija zupełnie zagadnienie wiedzy.  

Zdaniem jego autorów, metapoznanie to termin opisujący procesy poznawcze 

„wyższego rzędu”, mające za przedmiot inne procesy poznawcze. W modelu postuluje się 

istnienie dwóch oddziałujących na siebie poziomów funkcjonowania poznawczego (por. 

schemat 1). Interakcje między nimi można określić jako monitorowanie (gdy poziom „meta” 

rejestruje zmiany w poziomie „obiektowym”) , albo też kontroli – gdy poziom „obiektowy” 

podlega regulacji przez poziom „meta”. Kolejne poziomy można oczywiście dodawać, 

postulując istnienie procesów meta-metapoznawczych.  

 Wprawdzie tak zdefiniowane metapoznanie może dotyczyć bardzo różnych procesów 

(na przykład podejmowania decyzji - por. Koriat, 2008b), ale zarówno większość 

dotychczasowych badań, jak i niniejsza praca koncentrują się na zagadnieniach związanych z 

uczeniem się. Na potrzeby pracy przyjęto szeroką definicję uczenia się jako hipotetycznego 

procesu przejawiającego się względnie długotrwałymi zmianami zachowania zachodzącymi 

pod wpływem doświadczenia (Włodarski, 1998). Konsekwencją takiego ujęcia jest pytanie o 

to, czy metapoznawcza regulacja uczenia się może zachodzić również w sytuacjach, w 

których jest ono niezamierzone i przebiega w sposób, z którego jego podmiot nie zdaje sobie 

sprawy. Pytanie to jest jednym z istotnych punktów sporu o rolę i wzajemne relacje uczenia 

się świadomego i nieświadomego.  

Monitorowanie 

ocena  aktywności 

poziom obiektowy 

 

poziom procesów  

metapoznawczych 

Kontrola 

regulacja  aktywności 

Opracowanie własne na podstawie Nelson i Narens (1994) 

Schemat  1. Monitorowanie i kontrola 
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Jak zauważa Koriat (1998; 2000), w wypadku monitorowania mamy do czynienia ze 

„zdawaniem sobie sprawy z własnej wiedzy”, co wydaje się być jedną z definiujących 

charakterystyk świadomości. W wypadku kontroli pojawia się natomiast skojarzenie z inną 

charakterystyką przypisywaną świadomości – dowolną regulacją zachowania. Niektórzy 

autorzy (Cary i Reder, 2002; Reder, 1996; Reder i Schunn, 1996) uważają jednak, że rola 

działań zamierzonych i świadomości jest w metapoznaniu przeceniana. Za jego 

automatycznym, nieświadomym charakterem mają przemawiać liczne dane, sugerujące, że 

monitorowanie przebiegu i rezultatów uczenia się jest podatne na czynniki, z których uczące 

się osoby nie zdają sobie sprawy (por. podrozdział 1.1.2). Koriat (2000) uznaje tę sprzeczność 

za pozorną, doprecyzowując, że jawne są wyłącznie rezultaty metapoznania, natomiast 

prowadzące do nich procesy mogą być zarówno jawne, jak i utajone. Dyskusja nie wydaje się 

jednak rozstrzygnięta: Spehn i Reder (2000) kwestionują również jawny charakter rezultatów 

metapoznania, powołując się na fakt, że manipulacja warunkami zadania prowadzi również 

do „nieświadomej kontroli” – strategicznych zmian w zachowaniu, których osoby badane nie 

są w stanie adekwatnie wyjaśnić.  

Komentując ten spór, można powiedzieć, że dotyczy on raczej rozłożenia akcentów, 

niż fundamentalnej rozbieżności w interpretacji dostępnych danych empirycznych. Cytowani 

powyżej autorzy wydają się zgadzać zarówno co do istnienia świadomie formułowanych 

sądów i doświadczeń metapoznawczych, takich jak poczucie „mam to na końcu języka” 

(Brown i McNeill, 1966; Oczak, 2008) jak i co do tego, że w monitorowanie oraz kontrolę 

zachowania zaangażowane są często nieświadome heurystyki. Ograniczenie zagadnienia 

wyłącznie do procesów jawnych lub ukrytych musiałoby mieć raczej charakter zabiegu 

definicyjnego – związanego na przykład z wprowadzeniem określonego, wąskiego 

rozumienia „wiedzy o własnej wiedzy”.  

Wprowadzone przez Koriata (1998, 2000) rozumienie monitorowania jako jawnego 

lub utajonego procesu prowadzącego do jawnego rezultatu warte jest dokładniejszego 

omówienia, ponieważ wiąże się z różnicami w funkcji i fenomenologicznej naturze 

„wnioskowań” i „poczuć” metapoznawczych – analogicznie do proponowanego przez 

Tulvinga (1993) podziału na odpowiedzi typu „wiem” i typu „pamiętam”. Analiza tego 

zagadnienia w kontekście monitorowania (Koriat, 2005; Koriat i Levy-Sadot, 1999; 2000; 

Koriat, Nussinson, Bless i Shaked, 2008) prowadzi do wyróżnienia kategorii monitorowania 
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opartego na informacji (information-based) oraz na doświadczeniu (experience-based). W 

pierwszym z nich mamy do czynienia z jawnym wnioskowaniem odnoszącym się do 

zawartości własnej pamięci czy też przebiegu uczenia się: „Uczyłem się przez długi czas, mam 

dobrą pamięć, zaś egzamin będzie raczej łatwy – spodziewam się więc, że odpowiem na 

zadawane mi pytania”. Rozumowania tego typu spełniają szeroką definicję metapoznania, są 

interesujące ze względu na ich treść i konsekwencje dla aktywności strategicznej, ale 

formalnie nie wydają się różnić od wnioskowania dotyczącego innych zagadnień. Inaczej 

sprawa ma się z monitorowaniem opartym na doświadczeniu, w którym utajone procesy 

poznawcze prowadzą do powstania pewnego intuicyjnego „poczucia” pamiętania czy 

pewności: „Czuję, że dobrze to zapamiętam”, „Czuję, że mam to na końcu języka”. Zdaniem 

cytowanych autorów, tego rodzaju poczucia są szczególnie istotne w regulacji zachowania, 

ponieważ stanowią pomost pomiędzy procesami ukrytymi a jawnymi. Dzięki ich 

występowaniu rezultaty automatycznych procesów poznawczych stają się dostępne 

świadomości, która może wywierać na nie modyfikujący wpływ. 

 To ostatnie stwierdzenie nawiązuje ponownie do zagadnienia kontroli i 

przyczynowego działania świadomości. Z modelu Nelsona i Narrensa (1990; 1994) wynika 

założenie, że procesy metapoznawcze działają przyczynowo na poziom obiektowy. 

Powszechnie przyjmowana interpretacja tego założenia precyzuje, że monitorowanie jest 

podstawą kontroli – innymi słowy, że sądy, poczucia i prognozy metapoznawcze stają się 

następnie podstawą działań mających na celu regulację poznania i zachowania (Metcalfe i 

Finn, 2008a). Rzeczywiście, wiele spośród dalej cytowanych prac (zob. podrozdział 1.3) 

wydaje się opisywać dane zgodne z przedstawionym rozumieniem. Natomiast Koriat (2000) 

wysuwa wobec niego zastrzeżenia, zwracając uwagę na korelacyjny charakter większości 

badań oraz stwierdzając, że przyczynowe relacje między metapoznaniem a kontrolą mogą 

być bardziej złożone. Przykładowo, ocena określonych fragmentów materiału do wyuczenia 

jako trudniejszych niż inne powinna prowadzić do poświęcenia im większej ilości czasu i 

uwagi (monitorowanie wpływające na kontrolę). Równie dobrze jednak poświęcenie 

ponadprzeciętnej ilości czasu i wysiłku opanowaniu określonego materiału może prowadzić 

do uznania go za trudny (kontrola wpływająca na monitorowanie). Seria badań dotyczących 

tego zagadnienia (Koriat, Ma’ayan i Nussinson, 2006) wydaje się sugerować, że pierwsza z 

wymienionych zależności jest bardziej prawdopodobna, gdy proces uczenia się jest 
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ukierunkowany na strategiczny cel i regulowany „odgórnie” przez osobę badaną, druga zaś – 

gdy uczenie się jest „regulowane przez dane”, bez zewnętrznego, jasno określonego celu. 

 Z lektury większości tekstów dotyczących monitorowania i kontroli wynika, że są to 

procesy celowe, lecz „chłodne”, podobne do innych obiektów zainteresowania psychologów 

poznawczych – uwagowej selekcji napływających bodźców, czy też przeszukiwania pamięci. 

Jednocześnie, samoregulacyjna funkcja metapoznania wydaje się sugerować konieczność 

uwzględnienia w nim zagadnienia emocji czy motywacji. Na ten właśnie aspekt zagadnienia 

zwracają uwagę Carver i Scheier (1990), którzy sugerują, że to właśnie aktywność 

metapoznawcza, konkretnie zaś monitorowanie tempa redukcji rozbieżności miedzy stanem 

aktualnym a pożądanym, jest podstawowym źródłem afektu w funkcjonowaniu umysłu. 

Również dla Koriata (2005) zagadnienie „poczuć” metapoznawczych jest co do zasady 

wzorem dla rozumienia roli afektu w regulacji działania. Wątek ten nie był dotychczas 

systematycznie podejmowany w literaturze dotyczącej metapoznania. Jak się wydaje, 

stanowi jednak ważny sygnał przypominający o możliwości formułowania funkcjonalnych 

interpretacji zjawisk metapoznawczych.  

Podsumowując prezentowane powyżej zagadnienia można stwierdzić, że 

metapoznanie jako zjawisko analizowane z perspektywy psychologii procesów poznawczych:  

1) odnosi się do monitorowania i kontroli procesów poznawczych, pomijając 

problematykę wiedzy metapoznawczej  

2) dopuszcza jawne i utajone podstawy monitorowania, które prowadzi odpowiednio do 

wniosków opartych na treści dostępnych informacji, lub „doświadczeń” czy „poczuć” 

opartych na formalnych aspektach działania systemu poznawczego;  

3) zakłada możliwość przyczynowego kontrolowania poznania i zachowania na 

podstawie informacji zdobytych dzięki monitorowaniu;  

4) traktuje metapoznanie jako istotny, powiązany z afektem, mechanizm samoregulacji 

systemu poznawczego.  

 

1.1.2. PODSTAWOWE NARZĘDZIE POMIARU: SĄDY METAPOZNAWCZE 

W porównaniu z zaprezentowanym w poprzedniej części tekstu szerokim 

rozumieniem metapoznania, opatrywana tą etykietą praktyka badawcza dotyczy stosunkowo 
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wąskiego zakresu zagadnień. Procesy metapoznawcze bada się zwykle w kontekście pamięci 

i uczenia się (choć pojawiają się wyjątki – por. Koriat, 2008b), zaś większość badań 

wykorzystuje ten sam zestaw zmiennych. Zmienne te to sądy metapoznawcze, stanowiące w 

założeniu przejaw procesów monitorowania i operacjonalizowane jako różnego rodzaju 

prognozy wykonania zadań związanych z uczeniem się.  

Niemal każde doniesienie z badań odnoszących się do omawianej problematyki 

można rozpoznać dostrzegając w abstrakcie jeden z trzech akronimów: JOL, EOL lub FOK1. 

Odpowiadające im zmienne pojawiały się w badaniach prowadzonych na długo przed 

wzrostem zainteresowania problematyką metapoznawczą, (Hart, 1965, za: Schwartz i 

Perfect, 2002) i są powszechnie wykorzystywane do dziś, mimo pojawiania się 

uzupełniających propozycji metodologicznych (Dunlosky, Serra, Matvey i Rawson, 2005; 

Metcalfe i Kornell, 2005).  Zgodnie z porządkującym opisem Nelsona i Narensa (1990, 1994):  

• sąd o łatwości uczenia2 (easiness of learning, EOL) to subiektywna ocena stopnia 

łatwości/trudności materiału, który nie został jeszcze opanowany;  

• sąd o rezultacie uczenia (judgment of learning, JOL) odnosi się do subiektywnej 

prognozy poziomu wykonania (najczęściej – prawdopodobieństwa 

przypomnienia), formułowanej w trakcie uczenia się lub bezpośrednio po jego 

zakończeniu;  

• poczucie pamiętania (feeling of knowing, FOK) to sąd formułowany na etapie 

testowania pamięci i dotyczący prawdopodobieństwa późniejszego wydobycia z 

niej materiału, który aktualnie nie jest dostępny (pierwszy test to najczęściej test 

przypomnienia, a drugi – rozpoznawania). 

Warto zauważyć, że początkowa definicja JOL (Nelson i Narens, 1990) zakładała, że sąd ten 

jest formułowany wobec materiału wydobytego w danym momencie, podczas gdy w 

późniejszej publikacji (Nelson i Narens, 1994) rozszerzono ją również na materiał jeszcze nie 

opanowany.  

                                                                 

1
 Ze względu na popularność wymienionych akronimów w literaturze przedmiotu i brak przyjętego 

odpowiednika w literaturze polskojęzycznej, w niniejszej pracy zostały one zachowane w oryginalnej formie.  

2
 W niektórych fragmentach niniejszej pracy termin „uczenie się” jest skracany do „uczenie”. Pominięcie zaimka 

jest podyktowane względami stylistycznymi i nie oznacza zmiany znaczenia pojęcia. Dla uniknięcia niejasności, 
omówienia zagadnień związanych z uczeniem innych posługują się pojęciami „edukacja” i „nauczanie”.  
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Czy podłożem wszystkich wymienionych powyżej sądów metapoznawczych jest ten 

sam mechanizm? Badania Leonesio i Nelsona (1990) wydają się sugerować, że tak nie jest. 

Autorzy ci porównywali różnego typu sądy formułowane w odniesieniu do tego samego 

materiału. Ich wartości były nisko skorelowane pomiędzy sobą, pozostając jednocześnie 

względnie dobrymi predyktorami poziomu wykonania. Co więcej, związek każdego typu sądu 

z poziomem wykonania pozostawał dodatni, nawet gdy wyeliminowano wpływ pozostałych 

w analizie korelacji cząstkowych. Można to uznać za argument na rzecz odrębności procesów 

poznawczych prowadzących do sformułowania różnego typu prognoz. 

Co w takim razie jest podstawą dla formułowania sądów metapoznawczych? W 

odniesieniu do poczucia pamiętania proponowano początkowo hipotezę „dostępu do śladu 

pamięciowego” (Nelson, Gerler i Narens, 1984), postulując istnienie specjalnego modułu lub 

procesu mającego bezpośredni dostęp do zawartości pamięci i funkcjonującego niezależnie 

od wydobywania. Moduł ten mógłby pozwolić na stwierdzenie, czy poszukiwana, lecz 

chwilowo niedostępna informacja znajduje się w magazynie pamięciowym i czy będzie mogła 

zostać rozpoznana w przyszłości. Analogiczną propozycję, tym razem pod nazwą „hipotezy 

bezpośredniego dostępu” wysunięto również wobec sądów o rezultacie uczenia się 

(Dunlosky i Nelson, 1994). Zgodnie z jej brzmieniem, procesy monitorowania mogłyby mieć 

bezpośredni dostęp do siły śladu pamięciowego, która stanowi względnie trafną podstawę 

prognozowania wyników przyszłego testu pamięci.  

Choć podejście to dobrze wyjaśnia zgodność pomiędzy sądami metapoznawczymi a 

rzeczywistym poziomem wykonania, natrafia na poważne trudności w konfrontacji z 

błędami, które wydają się zaskakujące w sytuacji bezpośredniego dostępu do potrzebnych 

danych. Poczucie pamiętania zmienia się między innymi w zależności od obecności 

cząstkowych lub kontekstowych informacji – i to w sposób niezależny od rzeczywistego 

prawdopodobieństwa rozpoznania (Koriat, 1994; Koriat, 1995; Schwartz, 1999). Wydaje się 

to sugerować, że sądy metapoznawcze mają raczej charakter pośredniego wnioskowania, 

polegającego na stosowaniu różnorodnych heurystyk do interpretowania dostępnych w 

danym momencie niepełnych informacji (Miner i Reder, 1994). Trafność sądów 

metapoznawczych nie jest wówczas oparta na automatycznym, prostym dostępie do 

zawartości pamięci, ale zależy od jakości wnioskowania i wartości prognostycznej zmiennych, 

jakie zostały w nim uwzględnione.  
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Wymienione w poprzednim akapicie założenia są podstawą dla alternatywnej 

propozycji – „podejścia opartego na wskazówkach” (cue-utilization approach). Koncepcja ta 

została zaproponowana przez Koriata (1994; 1995; 1998) w odniesieniu do poczucia 

pamiętania, a następnie uogólniona na sądy o rezultacie uczenia się (Koriat, 1997). Zgodnie z 

jej treścią, sądy metapoznawcze są formułowane na podstawie wnioskowania, które może 

wykorzystywać równocześnie każdy trzech typów wskazówek:  

• wskazówki wewnętrzne, odnoszące się do charakterystyk samego materiału, 

pozwalające prognozować trudność w jego opanowaniu lub przywołaniu  

(przykładem może być siła semantycznego skojarzenia pomiędzy parami słów do 

wyuczenia, albo też poziom konkretności słowa, które jest zapamiętywane 

pojedynczo);  

• wskazówki zewnętrzne, do których należą informacje dotyczące kontekstu uczenia się 

(ocena warunków, potencjalnych zakłóceń itp.) lub też działań podejmowanych przez 

uczącą się osobę (np. liczba powtórzeń materiału lub czas jego ekspozycji); 

• wskazówki mnemoniczne – informacje wynikające z oceny formalnych parametrów 

funkcjonowania systemu poznawczego oraz jego rezultatów.  

Wśród proponowanych konstruktów stanowiących źródło dla wskazówek 

mnemonicznych wymienia się między innymi dostępność fragmentów potrzebnej 

odpowiedzi  (Dunlosky i Nelson, 1992; Koriat, 1997). Sugeruje to, że źródłem wskazówek 

mnemonicznych może być po prostu próba wydobycia potrzebnego materiału. Son i 

Metcalfe (2005) wskazują jednak, że instrukcja typu „przypomnij sobie materiał i oszacuj 

prawdopodobieństwo przypomnienia go sobie w przyszłości” wiąże się z dłuższymi czasami 

reakcji, niż instrukcja zawierająca wyłącznie prośbę o ocenę prawdopodobieństwa 

przypomnienia. Zdaniem autorek, przemawia to za dwuetapowym procesem formułowania 

sądu o uczeniu, a także stanowi argument na rzecz różnorodności wykorzystywanych w nim 

źródeł. Inne kandydatury do tej roli to poczucie znajomości wskazówki lub łatwość i szybkość 

przetwarzania (Benjamin i Bjork, 1996; Reder i Schunn, 1996; Schwartz, 1994). Choć 

niektórzy autorzy (Jang i Nelson, 2005) sugerują, że wartość sądów metapoznawczych jest 

wyjaśniana przez jeden, a nie więcej ukrytych konstruktów, bardziej prawdopodobne wydaje 

się, że wymienione powyżej propozycje nie wykluczają się wzajemnie, ale raczej stają się 

bardziej lub mniej adekwatne w zależności od sytuacji. Byłoby to spójne z przekonaniem, że 
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podstawą sądów metapoznawczych nie jest uniwersalny i możliwy do opisania mechanizm 

poznawczy, ale raczej różnorodne, zależne od kontekstu strategie i heurystyki. Heurystyki te 

zostały bliżej scharakteryzowane w podrozdziale 1.2. 

Koriat (1997) sugeruje, że wskazówki wewnętrzne i zewnętrzne są przetwarzane w 

sposób bardziej świadomy i analityczny (oparty na regułach), zaś wskazówki mnemoniczne – 

raczej nieświadomy i holistyczny (oparty na doświadczeniu). Ten ostatni tryb przetwarzania 

ma prowadzić do powstawania poczuć, które, jak już wspominano, stanowią pomost 

pomiędzy ukrytymi i jawnymi procesami poznawczymi. W późniejszej publikacji (Koriat, 

2007) zauważa również, że badacze reprezentujący podejście poznawcze interesowali się 

dotychczas głównie wskazówkami mnemonicznymi, pozostawiając pozostałe typy 

psychologom rozwojowym i edukacyjnym.  

 Przyjmując opisywaną powyżej typologię, należałoby uznać, że sądy o łatwości 

uczenia się są bezpośrednio oparte na wskazówkach wewnętrznych, a zatem należałoby je 

traktować jak rezultaty w dużym stopniu świadomego, analitycznego wnioskowania 

opartego na charakterystykach materiału. Natomiast poczucie pamiętania (FOK) i sąd o 

rezultatach uczenia (JOL) mają mylące nazwy – w rzeczywistości, dzięki nieświadomemu 

wnioskowaniu opartemu na wykorzystaniu wskazówek mnemonicznych, obydwie prognozy 

mogą opierać się w dużym stopniu na doświadczeniu czyli „poczuciu”. Rodzaj 

wykorzystywanych wskazówek, będąca jego konsekwencją trafność sądów 

metapoznawczych oraz działania podejmowane na ich podstawie to niektóre z 

podstawowych przedmiotów zainteresowania badaczy, zaprezentowanych w kolejnym 

podrozdziale.  

 

1.1.3. PROBLEMY BADAWCZE I SPOSOBY PROWADZENIA BADAŃ 

Większość prowadzonych w ramach opisywanego nurtu badań nad metapoznaniem 

obejmuje po prostu zadania pamięciowe, którym towarzyszy formułowanie różnego rodzaju 

sądów metapoznawczych. Nie upraszczając nadmiernie można powiedzieć, że procedura 

prowadząca do uzyskania większości wyników przedstawionych w dalszej części tego 

rozdziału zawiera niektóre lub wszystkie elementy przedstawionego poniżej schematu 2.  
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Schemat typowego eksperymentu zostanie omówiony w odniesieniu do sądu o 

rezultatach uczenia (JOL), jednak z niewielkimi modyfikacjami można byłoby go odnieść 

również do innych sądów metapoznawczych. Eksperyment rozpoczyna się od prezentacji 

materiału do wyuczenia. Następnie osoba badana formułuje sądy metapoznawcze na temat 

poszczególnych jego elementów, oceniając na ile prawdopodobne będzie przypomnienie ich 

sobie w przyszłości. W najprostszej wersji badania można byłoby przejść stąd bezpośrednio 

do etapu testowania pamięci, sprawdzając poziom opanowania materiału i porównując go  z 

prognozą. Siła związku między zmiennymi opisanymi w schemacie jako A i C to empiryczna 

odpowiedź na stanowiące jeden z głównych obszarów zainteresowania badaczy pytanie o 

trafność metapoznania.  

Bardziej rozbudowany schemat procedury badawczej daje uczestnikom możliwość 

przełożenia wyników monitorowania na zachowanie. Innymi słowy, zachęca ich do 

podejmowania decyzji dotyczących uczenia się (np. które elementy powinny zostać 

zaprezentowane powtórnie, jak dużo czasu powinno zostać poświęcone ich 

przestudiowaniu). Obserwowanie zależności między zmiennymi z grup A i B to badanie 

zależności pomiędzy monitorowaniem a kontrolą („W jakim stopniu ocena stanu własnej 

wiedzy wpływa na przebieg uczenia się?”). Natomiast zależności pomiędzy grupami B a C 

pozwalają ocenić efekty decyzji dotyczących uczenia się, umożliwiając między innymi ocenę 

korzyści i kosztów aktywności metapoznawczej („Czy samodzielne kierowanie uczeniem 

sprzyja efektywności?”).  

Opracowanie własne. 

Schemat 2. Typowe problemy i zmienne w badaniach nad metapoznaniem 
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Przedstawiony powyżej schemat występuje oczywiście w dziesiątkach wariantów i 

odmian, w których różnego rodzaju dodatkowe manipulacje pozwalają zaobserwować i 

zrozumieć mechanizmy i uwarunkowania leżące u podstaw trafności lub nietrafności sądów 

metapoznawczych, ich konsekwencji dla decyzji dotyczących uczenia się, a także jakości 

osiąganych rezultatów. W badaniach dotyczących monitorowania manipuluje się często 

charakterystykami materiału do wyuczenia, a także odstępami pomiędzy kolejnymi etapami 

badania (np. Koriat, 1995; Koriat, Ma’ayan, Sheffer i Bjork, 2006; Metcalfe i Finn, 2008a). 

Badania dotyczące kontroli wymagają natomiast najczęściej wprowadzenia jakiegoś rodzaju 

„wewnętrznej” bądź „zewnętrznej” grupy kontrolnej, czyli wprowadzenia takiego warunku, 

w którym osoba badana nie może podejmować decyzji dotyczących uczenia się lub nie są 

one respektowane (np. de Bruin, Rikers i Schmidt, 2005; Kornell i Metcalfe, 2006; Thiede i 

Dunlosky, 1999).   

Warto zwrócić uwagę na rodzaj materiału wykorzystywanego w badaniach 

prowadzonych zgodnie z opisywanym schematem. Zdecydowana większość badaczy 

koncentruje się na badaniu różnego rodzaju wiedzy semantycznej – od bezsensownych 

zbitków liter (Koriat, 1993), przez listy słów (Pelegrina, Bajo i Justicia, 2000), pary słów 

(Metcalfe, 2002; Thiede i Dunlosky, 1999), aż po pytania z zakresu wiedzy ogólnej (Koriat, 

1995; Mazzoni i Cornoldi, 1993). Pojawiają się również badania oparte na rozumieniu tekstu 

(Thiede, Anderson i Therriault, 2003; Thiede, Dunlosky, Griffin i Wiley, 2005), natomiast 

badania odwołujące się do umiejętności motorycznych (Simon i Bjork, 2001) czy 

poznawczych (De Bruin i in., 2005) stanowią rzadkość. W zdecydowanej większości 

przytoczonych przypadków test pamięci następuje w trakcie tej samej sesji, co 

zapamiętywanie i formułowanie sądów metapoznawczych (najczęściej po kilkuminutowym 

wykonywaniu zadania-dystraktora).   

 Dalsza część rozdziału poświęcona będzie przeglądowi wniosków sformułowanych na 

podstawie dotychczasowych badań trafności monitorowania, a także jego związków z 

decyzjami dotyczącymi uczenia się i konsekwencji dla osiąganych wyników. Każde z tych 

zagadnień zostanie przedstawione w odrębnym podrozdziale.  
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1.2. MONITOROWANIE: PROBLEM TRAFNOŚCI METAPOZNANIA. 

„Słaba zdolność monitorowania z konieczności pociąga za sobą słaby dobór i 

funkcjonowanie odpowiednich procesów kontrolnych. Jeżeli nie wiesz, czego nie wiesz, nie 

możesz naprawić swojej ignorancji.”  (Benjamin, Bjork i Schwartz, 1998, s. 65.) Stwierdzenie 

to uzasadnia traktowanie trafności sądów metapoznawczych jako zagadnienia pierwotnego 

wobec dalszych rozważań o relacjach między metapoznaniem i uczeniem się.  

 

1.2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRAFNOŚCI MONITOROWANIA 

W eksperymencie przeprowadzonym zgodnie z zaprezentowanym w poprzednim 

podrozdziale ze schematem 2, trafność metapoznania można operacjonalizować na dwa 

zasadnicze sposoby. Pierwszy z nich polega na porównaniu prognozy i wykonania na 

poziomie ogólnych tendencji. W badaniach, w których sąd metapoznawczy dotyczy 

procentowego prawdopodobieństwa przypomnienia sobie określonego elementu, będzie to 

polegało na obliczeniu różnicy pomiędzy średnią wszystkich ocen prawdopodobieństwa, a 

rzeczywistą proporcją poprawnych odpowiedzi. Dodatnia i istotnie różna od zera wartość 

oznacza wówczas tendencję do przeszacowywania, zaś ujemna – niedoceniania efektów 

uczenia się. Jeżeli natomiast autor badania jest bardziej zainteresowany względną trafnością 

sądów metapoznawczych, czyli zdolnością osób badanych do różnicowania elementów 

zapamiętywanego materiału, preferowaną miarą będzie obliczana dla każdej z badanych 

osób korelacja pomiędzy szacunkowymi ocenami na skalach sądów metapoznawczych a 

wynikami testu pamięci. Dodatnia i statystycznie istotna wartość korelacji oznacza wówczas, 

że osoby badane adekwatnie oceniają odmienny stopień opanowania poszczególnych 

fragmentów materiału.   

Pierwsza z wymienionych powyżej miar jest w literaturze nazywana kalibracją lub 

trafnością absolutną, podczas gdy druga – wyrażana zwykle wartością wewnątrzosobowej 

korelacji gamma Goodmana-Kruskala – rozdzielczością lub trafnością względną  (Koriat, 

2007; Serra i Metcalfe, 2009). Warto pamiętać, że miary te wcale nie muszą być tożsame, ani 

prowadzić do spójnych wniosków. Różnicę między nimi unaocznia przywołany przez Krugera 

i Dunninga (2002) przykład dwóch meteorologów, z których jeden prognozuje przez wiele 

dni temperaturę w sposób zaniżony o pewną dużą, lecz stałą wartość w stosunku do wartości 
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rzeczywistej (słaba kalibracja, dobra rozdzielczość), podczas gdy drugi popełnia regularnie 

względnie małe, lecz całkowicie losowe błędy (dobra kalibracja, słaba rozdzielczość).  

Analiza wyników badań oceniających trafność prognoz metapoznawczych 

doprowadziła wielu autorów do stwierdzenia, że ludzie potrafią prognozować wykonanie w 

sposób umiarkowanie trafny, zarówno pod względem kalibracji, jak i rozdzielczości, 

(Dunlosky i Nelson, 1994; Koriat i Helstrup, 2007; Koriat, Sheffer i Ma’ayan, 2002; Son i 

Metcalfe, 2000). Związek sądów metapoznawczych z rzeczywistym poziomem wykonania 

jest wyraźny dla typowych zadań pamięciowych (listy i pary słów, pytania z zakresu wiedzy 

ogólnej), choć znacznie słabnie w zadaniach związanych z rozumieniem tekstu (Thiede i in., 

2003). Trafność, szczególnie względna, może się radykalnie zmieniać pod wpływem prostych 

manipulacji – przykładowo, nieznaczne odroczenie sądu o uczeniu lub przeformułowanie 

związanego z nim pytania prowadziło do zmiany korelacji gamma w zakresie od ,15 do ,94 

(Finn, 2008). Obserwowane korelacje są jednak na ogół statystycznie istotne i niezerowe, co 

wydaje się satysfakcjonować badaczy.  

Indywidualne poczucie pamiętania uczącej się osoby jest lepszym predyktorem 

poziomu wykonania, niż „uśrednione” poczucie pamiętania dla całej grupy (Nelson, 

Leonesio, Landwehr i Narens, 1986), lub szacunki obserwatorów przyglądających się próbom 

przypomnienia materiału i „sędziów”, którzy mogli obserwować wyłącznie materiał 

(Jameson, Nelson, Leonesio i Narens, 1993). Wszystkie z wymienionych predyktorów miały 

jednak trafność wyższą niż zerowa. Sugeruje to, że ludzie formułujący sądy metapoznawcze 

mają dostęp do wartościowych informacji różnego typu. Używając przywoływanej już w tej 

pracy typologii Koriata (1997) można powiedzieć, że wskazówki wewnętrzne (związane z 

charakterystykami materiału) oraz zewnętrzne (związane z warunkami i kontekstem uczenia 

się) są dostępne zewnętrznym obserwatorom, natomiast mnemoniczne (związane z 

funkcjonowaniem systemu poznawczego) – nie. Przekonanie o wielości wskazówek 

wykorzystywanych w procesie monitorowania wydaje się być spójne raczej z 

przedstawianym wcześniej poglądem o istnieniu różnorodnych, zależnych od kontekstu 

heurystyk wykorzystywanych w trakcie monitorowania, niż sztywnego „mechanizmu 

monitorowania uczenia” mającego bezpośredni dostęp do zawartości pamięci.  

Co interesujące, w wypadku sądów typu JOL, obydwie miary trafności ulegają zmianie 

w toku uczenia się, czyli w sytuacjach, w których prezentacja tego samego materiału i 
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formułowanie sądów metapoznawczych są powtarzane więcej niż jednokrotnie. Kolejne 

powtórzenia sprzyjają zwiększeniu rozdzielczości, natomiast kalibracja – początkowo trafna 

lub lekko zawyżona – wskazuje na skłonność do niedoceniania poziomu wykonania (Koriat, 

1997). Efekt ten, nazwany przez Koriata i współpracowników (2002) „niedoszacowaniem 

związanym z ćwiczeniem” (underconfidence with practice) jest łatwo replikowany i względnie 

odporny na zmiany warunków eksperymentalnych (Meeter i Nelson, 2003; Serra i Dunlosky, 

2005), choć znika lub ulega odwróceniu w wypadku bardzo trudnego materiału (Scheck i 

Nelson, 2005) lub odroczenia sądów metapoznawczych (Finn i Metcalfe, 2007).  

 

1.2.2. HEURYSTYKI W FORMUŁOWANIU SĄDÓW METAPOZNAWCZYCH 

Świadome i nieświadome heurystyki, jakimi kierują się ludzie w formułowaniu sądów 

metapoznawczych powinny być – przynajmniej w założeniu – funkcjonalne, a zatem 

prowadzące częściej do adekwatnej oceny sytuacji, niż do wyraźnej tendencyjności. Jak 

wspomniano wcześniej, dane empiryczne wydają się potwierdzać ich ogólną, choć 

umiarkowaną trafność. W praktyce badawczej, jako argument na rzecz istnienia określonych 

heurystyk wykorzystuje się jednak błędy monitorowania, które pozwalają ujawnić 

prowadzącą do nich strategię. Ze względu na ten fakt, omówione poniżej heurystyki zostaną 

przedstawione w powiązaniu z kojarzonymi z nimi błędami metapoznania.  

Wnioskowanie na podstawie pamięci poprzedniego testu. Jeżeli osoba badana miała 

już okazję sprawdzić swój poziom wiedzy, może wykorzystać go jako „kotwicę” dla prognoz 

wykonania w kolejnym teście, dokonując ewentualnej korekty ze względu na spodziewaną 

poprawę związaną z uczeniem się. Niedocenianie stopnia tej poprawy – choćby 

spowodowanej samym formułowaniem sądów metapoznawczych – może prowadzić do 

zaniżania prognoz, co stanowi jedno z możliwych wyjaśnień wspominanego w poprzednim 

podrozdziale efektu niedoszacowania związanego z ćwiczeniem (Finn i Metcalfe, 2007; 2008; 

Scheck i Nelson, 2005).  

Wnioskowanie na podstawie aktualnej wiedzy. Drugą z narzucających się w 

oczywisty sposób heurystyk jest wykorzystanie aktualnie dostępnych informacji lub próba 

uczynienia ich dostępnymi – innymi słowy „próbne wydobycie” danego materiału. Osoba 

formułująca sąd o rezultatach uczenia (JOL) może przewidywać, że w przyszłości przypomni 
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sobie to, co pamięta obecnie. Choć jest to heurystyka funkcjonalna, towarzyszy jej ryzyko 

pomijania zmian związanych z uczeniem się, zapominaniem i zmianą warunków testowania 

pamięci. Rzeczywiście, uczące się osoby prognozowały wykonanie na podobnym poziomie, 

niezależnie od tego, czy podawano im informację, że test pamięci nastąpi następnego dnia, 

czy też za tydzień (Koriat, Bjork, Sheffer i Bar, 2004), a także niezależnie od tego, czy 

oczekiwały testu rozpoznawania czy przypominania (Mazzoni i Cornoldi, 1993). Także efekt 

niedoszacowania związanego z ćwiczeniem można interpretować jako konsekwencję 

bazowania na aktualnej wiedzy i niedoceniania efektów dalszego uczenia się (Koriat i in., 

2006). Argumentem na rzecz istnienia heurystyki aktualnej wiedzy wydaje się być również 

efekt „błędu prognozy” (foresight bias - Son i Metcalfe, 2000), polegający na przecenianiu 

przyszłego poziomu wykonania w sytuacjach, gdy sądy metapoznawcze formułowane są w 

obecności informacji, która nie będzie dostępna w trakcie testu. W zadaniu zapamiętywania 

par słów efekt ten można uzyskać prosząc osoby badane o oszacowanie 

prawdopodobieństwa przypomnienia jednego ze słów w sytuacji, gdy obydwa są widoczne 

(Koriat i Bjork, 2006b).  

W obydwu przytoczonych powyżej heurystykach głównym źródłem tendencyjności 

wydaje się być fakt, że prognozy uczących się osób nie są w wystarczającym stopniu 

korygowane przez informację kontekstową – dotyczącą kolejnych ekspozycji materiału, czy 

też warunków testowania pamięci. Ludzie mają więc skłonność do pomijania zasadniczych 

czynników wpływających na poziom wykonania zadań pamięciowych. Zgodnie z terminologią 

Koriata, można stwierdzić, że skłonność ta ma przede wszystkim postać zaniedbywania 

wskazówek zewnętrznych na rzecz mnemonicznych.  

Wnioskowanie na podstawie częściowego wydobycia. Mechanizm wnioskowania na 

podstawie aktualnie dostępnej wiedzy może funkcjonować nawet wtedy, gdy zapamiętany 

materiał nie jest w pełni dostępny. Tego rodzaju sytuacja jest typowa dla badań nad 

poczuciem pamiętania (FOK), w których sądy metapoznawcze dotyczą prawdopodobieństwa 

rozpoznania materiału nie przypomnianego. FOK wydaje się wówczas zależeć od ilości i 

dostępności „cząstkowych” danych. Kiedy materiałem do zapamiętania były zbitki liter, 

poczucie pamiętania narastało proporcjonalnie do liczby liter, które badani byli w stanie 

przywołać (Koriat 1993). Natomiast w odniesieniu do wiedzy semantycznej, szacowane 

prawdopodobieństwo odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy ogólnej rosło wraz z 
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dostępnością informacji kontekstowych („ilością informacji, jaką pytanie przywodzi na 

myśl”), niezależnie od poprawności udzielanych odpowiedzi (Koriat 1995). Z kolei Schwartz i 

Smith (1997) byli w stanie wytworzyć analogiczny efekt manipulując liczbą cech fikcyjnego 

zwierzęcia, którego nazwę mieli zapamiętać uczestnicy badania zdarzenia.   

Wnioskowanie na podstawie znajomości wskazówki. Zdaniem niektórych badaczy 

(Koriat i Levy-Sadot, 2001; Reder i Ritter, 1992), poczucie pamiętania jest tylko w niektórych 

wypadkach skutkiem przeszukiwania pamięci. Proces ten wydaje się zbyt czasochłonny, by 

wyjaśniać niemal natychmiastowe decyzje dotyczące tego, czy określona treść znajduje się w 

pamięci i czy warto jej poszukiwać. O istnieniu innej, „szybkiej” heurystyki odpowiedzialnej 

za poczucie pamiętania wydają się świadczyć miedzy innymi dane pochodzące z zapisów 

EEG: wysokość FOK koreluje z nasileniem szybkich potencjałów, pojawiających się pomiędzy 

200 a 300 ms od prezentacji bodźca i pochodzących z obszarów mózgu kojarzonych raczej z 

rozpoznawaniem, niż przypominaniem (Paynter, Reder i Kieffaber, 2009).  

Strategią spełniającą te kryteria jest prognozowanie wykonania na podstawie 

poczucia znajomości wskazówki, czy też, mówiąc szerzej, kontekstu przypominania. Często 

przywoływaną ilustracją jej zastosowania jest seria eksperymentów Redera i Rittera (1992), 

w którym uczestnicy mający wielokrotnie do czynienia z zadaniami określonego typu (np. 

działanie „19 + 34”) znacznie częściej podejmowali się szybkiego rozwiązania innego zadania, 

które było dużo trudniejsze, ale podobne na poziomie cech powierzchniowych (np. działanie 

„19 x 34”). Zgodnie z interpretacją autorów, podłożem tego rodzaju decyzji było oparte na 

nieświadomej heurystyce poczucie znajomości zadania. Do podobnych wniosków doszli 

Schwartz i Metcalfe (1992), stwierdzając, że wcześniejsza ekspozycja wskazówki w pozornie 

niezwiązanym zadaniu prowadzi do zwiększonego poczucia pamiętania.  

Działanie heurystyki znajomości wskazówki udało się również wykazać w odniesieniu 

do sądów o rezultatach uczenia, wykorzystując zjawisko interferencji. Wartości JOL 

przypisywane parom słów, w których ta sama wskazówka (pierwsze słowo z pary) była w 

kolejnych seriach uczenia się kojarzona z różnymi elementami były wyższe, niż w przypadku 

pozostałych par, mimo niższego poziomu wykonania (Metcalfe, Schwartz i Joaquim, 1993).  

Także w odniesieniu do poziomu pewności odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy ogólnej 

istotnym i niezależnym od rzeczywistej poprawności odpowiedzi czynnikiem okazała się 
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„powszechność” wiedzy, do której się odwołują, a zatem poziom znajomości kontekstu, 

który w tym wypadku pełni rolę wskazówki (Koriat, 2008a).  

Wnioskowanie na podstawie płynności przetwarzania. Heurystyką zbliżoną do 

wnioskowania na podstawie stopnia znajomości wskazówki może być kierowanie się 

płynnością wydobycia – szybkością i prawdopodobieństwem, z jakim określony materiał 

pojawia się w pamięci. Choć wskaźnik ten jest ogólnie użyteczny w prognozowaniu 

wykonania, możliwe jest skonstruowanie sytuacji eksperymentalnej tak, by manipulować 

płynnością w sposób od wykonania niezależny (Benjamin i in., 1998). Cytowani autorzy 

wykazali, że krótszy czas udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy ogólnej (a zatem 

większa płynność wydobycia) wiąże się z bardziej optymistycznymi prognozami, ale 

słabszymi rzeczywistymi wynikami w późniejszym teście swobodnego przypominania tych 

odpowiedzi. Podobnie dzieje się w zadaniu uczenia się list słów – objęte efektem świeżości 

słowa z końca listy są szybko podawane w teście swobodnego przypominania bezpośrednio 

po jej prezentacji, czemu towarzyszą lepsze prognozy przypomnienia ich sobie w przyszłości, 

ale gorsze wyniki testu odroczonego.  

Omawianą heurystykę można rozszerzyć, aby obejmowała również zjawiska związane 

z płynnością przetwarzania. Ilustrują to między innymi badania Koriata i Bjorka (2005), którzy 

manipulowali siłą skojarzeń prezentowanych wyrazów w zadaniu uczenia się par słów. 

Podawanie osobom badanym par sprawiających wrażenie silnie skojarzonych, ale w 

rzeczywistości bardzo rzadko podawanych jako skojarzenie spontaniczne (np. światło – 

lampa) prowadziło badanych do znacznego przeszacowania sądów o uczeniu się. 

Oddziaływanie na płynność przetwarzania jest również jednym z możliwych wyjaśnień tak 

zwanego efektu inflacji wyobraźni, który polega na zachodzącym pod wpływem wyobrażania 

sobie jakiegoś wydarzenia wzroście subiektywnego przekonania, że rzeczywiście miało ono 

miejsce  (Garry, Manning, Loftus i Sherman, 1996). 

Wymienione powyżej heurystyki bywały niekiedy traktowane jako alternatywne 

wyjaśnienia obserwowanych zjawisk – w literaturze można natrafić na dyskusję pod 

nagłówkiem „heurystyka znajomości wskazówki czy wydobycie śladu pamięciowego” (Koriat, 

1993; Miner i Reder, 1994). Współczesne ujęcia problemu sugerują raczej 

komplementarność różnych mechanizmów prognozowania wykonania – zarówno w 
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odniesieniu do poczucia pamiętania (Koriat i Levy-Sadot, 2001), jak i sądów o uczeniu 

(Metcalfe i Finn, 2008a).  

 

1.2.3. KOREKTA TENDENCYJNOŚCI SĄDÓW METAPOZNAWCZYCH  

Pytanie o to, czy można przeciwdziałać błędom monitorowania popełnianym przez 

uczące się osoby jest interesujące zarówno jako źródło wiedzy o sztywności lub elastyczności 

stosowanych heurystyk, jak i ze względu na jego praktyczne implikacje. Wyniki 

dotychczasowych badań dostarczają odpowiedzi twierdzącej: istnieją działania i manipulacje, 

które w wyraźny sposób zwiększają trafność formułowanych prognoz.  

Korygując tendencyjność związaną ze stosowaniem heurystyk można przyjąć jedną z 

dwóch strategii – „empiryczną”, polegającą na konfrontowaniu osób badanych z 

rzeczywistym poziomem wykonania, albo „teoretyczną”, polegającą na wyjaśnieniu 

mechanizmów tendencyjności i sugestii brania ich pod uwagę. Zarówno podejście 

„empiryczne” (King, Zechmeister i Shaughnessy, 1980; Koriat i Bjork, 2006a) jak i 

„teoretyczne” (Koriat i Bjork, 2006b) okazało się skuteczne w redukowaniu omawianego już 

w tej pracy błędu prognozy. Co ciekawe, tylko podejście „teoretyczne” pozwoliło na 

generalizację poprawy trafności w odniesieniu do nowej sytuacji.  

Można więc uznać, że osoby badane potrafią świadomie regulować swoje sądy 

metapoznawcze, korzystając z wiedzy o kontekście sytuacji uczenia się. Badania Finn (2008) 

pokazują, że niekiedy wystarczające okazuje się zwrócenie uwagi na istnienie pewnych 

zjawisk związanych z funkcjonowaniem pamięci. Pytanie o to, jaka ilość prezentowanych 

informacji zostanie zapamiętana prowadziło do zawyżonych prognoz wykonania, podczas 

gdy pytanie o ilość jaka zostanie zapomniana sprawiało, że prognozy były realistyczne.  

Skutecznym sposobem na zwiększenie trafności sądów o rezultatach uczenia się jest 

również skonstruowanie sytuacji w taki sposób, by uczące się osoby formułowały je po 

upływie pewnego czasu od prezentacji materiału. Zależność ta, znana pod nazwą „efektu 

opóźnionego sądu o uczeniu” (delayed-JOL effect) jest obserwowana zarówno w odniesieniu 

do trafności, jak i kalibracji. Opóźnienie JOL jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów 

zapewnienia adekwatnej oceny, zarówno w kategoriach trafności jak i kalibracji (Koriat i 

Bjork, 2006a; Nelson, Narens i Dunlosky, 2004 ; Thiede i Dunlosky, 1994).  
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Zdaniem niektórych autorów (Nelson i Dunlosky, 1991), u podstaw większej trafności 

opóźnionego JOL leży to, że jest on oparty wyłącznie na pamięci długotrwałej, podczas gdy 

sądy formułowane bezpośrednio po prezentacji materiału są zakłócane przez jego obecność 

w pamięci krótkotrwałej. Według innych (Begg, Martin i Needham, 1992; Glenberg, 1987), 

czynnikiem decydującym o trafności jest raczej większa zgodność kontekstu prognozowania i 

przypominania w chwili, kiedy prognozowanie odbywa się po upływie pewnego czasu, niż 

gdy dokonuje się bezpośrednio po prezentacji. Są również badacze (Kimball i Metcalfe, 2003; 

Spellman i Bjork, 1992), którzy twierdzą, że obserwowany efekt nie ma w ogóle natury 

metapoznawczej, ale stanowi artefakt działający na zasadzie samospełniającego się 

proroctwa: elementy wydobyte w trakcie formułowania sądów metapoznawczych otrzymują 

wysokie wartości JOL, a jednocześnie dodatkowy trening pamięciowy, którego rezultatem 

jest wyższe prawdopodobieństwo wydobycia zapamiętanych treści. Krytyka ta wydaje się 

wiarygodna, ale nie wyjaśnia występowania efektu opóźnionego JOL w warunkach, w 

których szybkość formułowania sądów nie pozwala na wydobycie (Metcalfe i Finn, 2008b).  

Jak podsumowują Son i Metcalfe (2000), podłoże omawianego efektu pozostaje 

niejasne, ale sam fakt jego występowania nie budzi kontrowersji, co prowadzi do 

określonych praktycznych implikacji. Zdaniem cytowanych autorów wspieranie trafności 

metapoznania może polegać między innymi na zachęcaniu uczących się osób do 

dokonywania odroczonych prób wydobycia zapamiętywanych treści i wykorzystaniu 

rezultatów przypominania do kierowania dalszym uczeniem się.  

Przedstawiony powyżej przegląd zagadnień dotyczących trafności metapoznania 

można krótko podsumować za pomocą następujących sformułowań:  

1. Sądy metapoznawcze opierają się na różnorodnych, użytecznych danych i są 

względnie trafnym sposobem oceny postępów w uczeniu się.  

2. Formułowanie sądów metapoznawczych polega na stosowaniu 

komplementarnych wobec siebie, zależnych od kontekstu heurystyk, które nie 

mają uprzywilejowanego dostępu do zawartości pamięci, ale wymagają 

pośredniego wnioskowania.  

3. Heurystyki, na których opierają się sądy metapoznawcze są często stosowane w 

sposób automatyczny, prowadzący do systematycznych błędów wynikających z 

niedostosowania heurystyki do warunków zadania.  
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4. Obserwowane błędy można skutecznie korygować, zarówno za pośrednictwem 

edukowania uczących się osób, jak i manipulacji warunkami zadania.  

 

1.3. KONTROLA: WPŁYW METAPOZNANIA NA PROCES UCZENIA SIĘ  

Monitorowanie – niezależnie od tego, jak trafne – to jedynie gromadzenie informacji 

o przebiegu i rezultatach uczenia się. Z perspektywy funkcjonalnej istotniejsza wydaje się 

grupa procesów związanych z kontrolą, czyli oddziaływaniem metapoznania na zachowanie. 

Jak wspomniano w podrozdziale 1.1.3., stawiane w literaturze przedmiotu pytania można 

uporządkować w dwie grupy zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy zależności pomiędzy 

metapoznaniem a zachowaniem: czy rzeczywiście to, co ludzie myślą o przebiegu i 

rezultatach uczenia się ma wpływ na dotyczące go decyzje? Choć rozstrzygnięcie tej kwestii 

wydaje się zadaniem właściwym raczej dla filozofii umysłu, w omawianych poniżej pracach 

podejmuje się je na bardzo praktycznym, empirycznym poziomie. Dla przykładu, za argument 

na rzecz przyczynowej roli metapoznania uznaje się większą zgodność decyzji dotyczących 

wyboru materiału do wyuczenia z sądami metapoznawczymi, niż z rzeczywistym poziomem 

opanowania treści, której te sądy dotyczą (Metcalfe, 2009).  

Jeżeli aktywność metapoznawcza wpływa przyczynowo na zachowanie, do 

rozważenia pozostaje druga grupa pytań dotyczących jej konsekwencji dla skuteczności  

uczenia się. Czy metapoznanie jest rzeczywiście użyteczne? Czy pomaga kierować 

zachowaniem w sposób zapewniający dobre wyniki? A może istnieją obszary i zagadnienia, w  

których kontrolę nad przebiegiem uczenia warto przekazać komuś innemu lub nawet zdać 

się na przypadek? Patrząc na to zagadnienie w kategoriach ekonomicznych, można 

sformułować pytanie o koszty metapoznania, poszukując następnie sytuacji, w których 

przewyższają one zyski. 

 

1.3.1. WPŁYW METAPOZNANIA NA PRZEBIEG UCZENIA SIĘ 

Pozostawiając na marginesie przywoływane na początku niniejszej pracy spory 

dotyczące przyczynowego charakteru świadomości, można roboczo założyć, że o wpływie 

procesów kontrolnych na przebieg uczenia się świadczy zgodność zachowania z sądami 
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metapoznawczymi – szczególnie wówczas, gdy manipulacje eksperymentalne zorientowane 

na zmianę tych sądów prowadzą do zmiany zachowania. Takiego właśnie przykładu 

dostarcza seria eksperymentów (Metcalfe i Finn, 2008a), w których różne rozłożenie 

ekspozycji materiału w kolejnych seriach (1 w pierwszej serii i 5 w drugiej lub odwrotnie)  

albo manipulowanie postrzeganą siłą skojarzeń między parami słów do wyuczenia wpływało 

na zmianę wartości JOL, a w konsekwencji wybór różnych elementów do ponownej 

prezentacji, mimo braku wpływu na rzeczywiste wyniki pamięciowe. Innym przykładem 

może być przytaczane wcześniej badanie Finn (2008), w którym zmiana sposobu 

sformułowania pytania z „Ile elementów zapamiętasz” na „Ile elementów zapomnisz” 

doprowadziła nie tylko do niższych wartości JOL, ale również decyzji o ponownym 

przeanalizowaniu większej liczby elementów.  

W jaki sposób metapoznanie może oddziaływać na przebieg uczenia się? Potencjalne 

obszary, w których wydaje się to możliwe to decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu uczenia się 

selekcji materiału i rozłożenia czasu pomiędzy jego różnymi elementami, a na bardziej 

zaawansowanym poziomie również wybór strategii. Obszary te zostaną omówione poniżej, 

wraz z wiążącymi się z nimi koncepcjami i wynikami badań.  

Określenie ogólnego czasu uczenia. Najbardziej podstawową formą metapoznawczej 

regulacji uczenia się może być rozpoczynanie go wtedy, gdy aktualny stan wiedzy nie 

odpowiada wewnętrznemu kryterium wynikającemu z interpretacji sytuacji, a także 

kończenie go w momencie, w którym kryterium zostało osiągnięte. Aby zademonstrować 

działanie tej funkcji, podejmowano próby manipulowania warunkami zadania tak, by 

oddziaływały one na sposób określenia kryterium. Rzeczywiście, osoby badane inwestują 

więcej czasu w uczenie się, gdy spodziewają się testu wymagającego przypomnienia niż w 

wypadku rozpoznawania (Mazzoni i Cornoldi, 1993), podobnie jak w sytuacjach, gdy 

instrukcja kładzie nacisk na trafność pamięci w porównaniu z szybkością uczenia się (Nelson i 

Leonesio, 1988; Pelegrina i in., 2000). Czas poświęcony uczeniu się rośnie wraz ze 

spodziewanym prawdopodobieństwem pojawienia się danego materiału w teście oraz z 

wielkością nagrody oferowanej za prawidłowe jego odtworzenie (Dunlosky i Thiede, 1998). 

Można więc uznać, że ludzie są w stanie regulować czas uczenia się, dostosowując się do 

postrzeganych warunków sytuacji.  
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Selekcja materiału do wyuczenia. Jeżeli uczące się osoby mają opanować pewien 

zakres materiału i wybierają spośród niego elementy, którym poświęcą uwagę, kontrola 

uczenia się może polegać na kierowaniu tym wyborem. Zgodnie z propozycją funkcjonującą 

pod nazwą „modelu redukcji rozbieżności” (Dunlosky i Thiede, 1998), zasadniczy wpływ mają 

tu sądy o trudności materiału, a także sądy o rezultatach uczenia. Propozycję cytowanych 

autorów można określić jako stopniowe dostrajanie do standardu – zakłada ona, że ludzie 

rozpoczynają uczenie się od elementów najwyraźniej odbiegających od stanu pożądanego i 

koncentrują się na nich, dopóki rozbieżność nie zostanie zredukowana. Tego rodzaju 

strategia powinna w większości wypadków oznaczać zwiększenie czasu uczenia się materiału 

bardziej odbiegającego od kryterium. Istotnie, liczne badania (np. Mazzoni i Cornoldi, 1993; 

Nelson, Dunlosky, Graf i Narens, 1994; Nelson i Leonesio, 1988) wydają się dowodzić 

preferencji dla materiału ocenionego jako słabiej opanowany (niskie wartości JOL) oraz 

inwestowania w niego większej ilości czasu zarówno w pierwszej, jak i kolejnych sesjach 

uczenia się. Jak donoszą Son i Metcalfe (2000), podobne prawidłowości zademonstrowano w 

35 z 46 przeanalizowanych przez te autorki badań; koncepcję redukcji rozbieżności 

traktowano więc przez długi czas jako obowiązującą. Niewielką jej modyfikację 

zaproponowano pod wpływem danych, z których wynikało, że badani niezgodnie z 

oczekiwaniami preferowali łatwiejsze lub średnio trudne elementy, jeśli wymagania zadania 

były niskie (Thiede i Dunlosky, 1999). Zgodnie z nową propozycją, selekcja materiału 

dokonuje się w dwóch etapach – w pierwszym, „strategicznym” materiał do wyuczenia jest 

zawężany stosownie do wymagań zadania; w drugim następuje uczenie się zgodnie z 

modelem redukcji rozbieżności.  

Intensywna krytyka koncepcji redukcji rozbieżności pojawiła się ze strony Metcalfe i 

współpracowników (Metcalfe, 2002; Metcalfe i Kornell, 2003; 2005; Son i Metcalfe, 2000). 

Zwracają oni uwagę, że zachowanie zgodne z jej postulatami zmuszałoby uczące się osoby do 

nieefektywnego wykorzystania czasu i energii poprzez inwestowanie ich w zbyt trudny 

materiał – aż do skrajności, którą byłoby powtarzanie w nieskończoność fragmentu 

materiału z jakiegoś powodu przerastającego możliwości uczącej się osoby. Oceniając wyniki 

badań przytaczane na poparcie krytykowanej koncepcji, cytowani autorzy stwierdzają, że 

większość stosowanych w nich zadań była bardzo łatwa i dawała badanym wiele czasu na 

opanowanie materiału. Ponadto w znacznej części wypadków obserwowaną negatywną 
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korelację między wartością JOL a czasem poświęconym na uczenie się można wyjaśnić po 

prostu rezygnacją z powtarzania elementów już opanowanych. W jednym z eksperymentów, 

wobec których formułowany jest ten zarzut (Nelson i in., 1994) osoby badane były w stanie 

przypomnieć sobie połowę materiału już po pierwszej prezentacji. Kiedy więc następnie 

poproszono je o sformułowanie JOL i wybór 50% elementów do powtarzania, wyniki zgodne 

z przewidywaniami koncepcji redukcji rozbieżności nie wydają się wielkim zaskoczeniem. 

Alternatywą wobec koncepcji redukcji rozbieżności jest nawiązujący do teorii strefy 

najbliższego rozwoju Wygotskiego model „strefy najbliższego uczenia” (region of proximal 

learning; Metcalfe, 2002; Metcalfe i Kornell, 2003; 2005). Proponuje on następujący schemat 

selekcji materiału: uczące się osoby odrzucają elementy, które zostały już opanowane, a 

następnie rozpoczynają uczenie się od tych, dla których rozbieżność między poziomem 

aktualnym a docelowym jest najmniejsza. W sytuacjach, w których materiał jest stosunkowo 

łatwy, a sytuacja nie narzuca dodatkowych ograniczeń, przewidywania modelu strefy 

najbliższego uczenia są podobne do modelu redukcji rozbieżności – ze względu na dużą ilość 

elementów opanowanych już w pierwszej prezentacji materiału, oczekuje się negatywnej 

korelacji między JOL a czasem poświęconym na uczenie się danego elementu. Natomiast w 

zadaniach z różnego względu trudnych, przewidywana zależność jest odwrotna.  

Wyniki późniejszych badań wydają się wspierać raczej model strefy najbliższego 

uczenia, niż model redukcji rozbieżności. Son i Metcalfe (2000) wykazali preferencję osób 

badanych dla łatwiejszego materiału w sytuacji presji czasu. W serii badań Metcalfe (2002) 

strategia wyboru elementów w zadaniu uczenia się tłumaczeń hiszpańsko-angielskich 

zależała od poziomu znajomości języka hiszpańskiego, wieku i czasu na wykonanie zadania 

(nowicjusze, dzieci i osoby dysponujące krótkim czasem na uczenie się preferowały elementy 

łatwiejsze i średnio trudne). Z kolei Metcalfe i Kornell (2005) przeprowadzili serię 

eksperymentów, w których wyeliminowanie z dostępnego materiału elementów już 

opanowanych sprawiło, że badani preferowali elementy o wysokich wartościach JOL.  

Przerwanie uczenia się. Ludzie mogą monitorować rezultaty uczenia się po to, by 

przerwać je jeżeli nie przynosi pożądanych rezultatów. Cytowana powyżej koncepcja strefy 

najbliższego uczenia wyjaśnia to zjawisko wprowadzając dwa etapy kierowania uczeniem się. 

Pierwszy etap to opisywany już etap selekcji materiału, natomiast drugi określany jest jako 

etap wytrwałości. W trakcie uczenia się określonego elementu istotny jest nie sąd o 
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rezultatach uczenia, ale raczej sąd o tempie uczenia (judgment of the rate of learning, jROL). 

Zgodnie z propozycją autorów, koncentracja na określonym elemencie trwa tak długo, jak 

długo utrzymuje się zadowalające tempo przyrostu wiedzy. Spadek efektywności poniżej 

założonego kryterium powoduje przerwanie uczenia się, niezależnie od tego, na jakim etapie 

ono się znajduje. Pozwala to wyjaśnić zarówno rezygnację z uczenia się materiału już 

opanowanego, niemożliwego do opanowania, jak i zbyt trudnego czy męczącego w stosunku 

do warunków zadania i oczekiwań uczącej się osoby.  

Koncepcja strefy najbliższego uczenia jest tu o tyle użyteczna, że wyjaśnia 

obserwowaną w badaniach tendencję do przerywania uczenia się na długo przed uznaniem, 

że było ono skuteczne. W warunkach, w których osoby badane dysponują nieograniczonym 

czasem, rezygnują z uczenia w chwili, gdy przeciętna wartość JOL jest daleka od 100% zaś 

rozkład JOL wydaje się równomierny i pozbawiony wyraźnej wartości kryterialnej, po której 

osoby badane przerywają zadanie (Metcalfe i Kornell, 2005; Nelson i Leonesio, 1988). 

Interpretując te dane w kategoriach omawianej koncepcji, można przypuszczać, że przyczyną 

rezygnacji nie było osiągnięcie jakiegokolwiek docelowego standardu, ale raczej postrzegane 

spowolnienie przyrostu wiedzy sugerujący, że uczenie się nie przynosi już korzyści.  

 Wybór strategii. Choć monitorowanie i kontrola wydają się modelowymi przykładami 

aktywności strategicznej, badania prowadzone w nurcie poznawczym pomijają dotychczas 

zagadnienie wyboru strategii uczenia się czy wydobycia w trakcie testu. Do wyjątków należą 

badania, w których wykazano wpływ poczucia znajomości wskazówki na decyzję o obliczeniu 

wyniku działania matematycznego lub próby wydobycia go z pamięci (Reder i Ritter, 1992). 

Inny interesujący rodzaj decyzji strategicznej – wybór ćwiczeń rozproszonych w czasie lub 

„skomasowanych” (Bjork, 1994; Kornell i Bjork, 2007) jest przytaczany raczej jako przykład 

typowego błędu metapoznawczego, niż zastosowania procesów kontrolnych. Zagadnienie 

metapoznawczej aktywności strategicznej zostanie omówione szerzej w rozdziale 2, z 

perspektywy psychologii edukacyjnej.  

 

1.3.2. WPŁYW METAPOZNANIA NA EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ 

Zależność między strategiczną aktywnością uczących się osób a efektywnością 

uczenia się nie jest oczywista. Dobrą ilustracją tego stwierdzenia jest opisany przez Nelsona i 
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Leonesio (1988) efekt „pracy na próżno” (labor in vain). Osoby badane w warunku kładącym 

nacisk na poprawność odtworzenia poświęcały uczeniu się wyraźnie więcej czasu, niż w 

warunku akcentującym szybkość, inwestując ten czas w powtarzanie elementów uważanych 

za trudne. Mimo to, w trzech kolejnych eksperymentach dotyczących zbitków liter, par 

skojarzeń i wiedzy ogólnej, różnice w poziomie wykonania były bardzo nieznaczne i 

nieistotne statystycznie. Do podobnie zniechęcających wniosków prowadziły analizy 

zależności między trafnością sądów metapoznawczych i efektywnością uczenia się 

podsumowane przez Kornella i Metcalfe (2006). Z kolei Thiede (1999) przytacza badania, w 

których nie stwierdzono, by osoby różniące się wynikami w testach pamięci wykazywały 

obserwowalne różnice w strategii samoregulacji rozumianej na przykład jako kolejność 

dobierania materiału. 

Związki pomiędzy metapoznaniem i skutecznością uczenia się są natomiast widoczne 

w publikacjach, w których porównuje się poziom wykonania w warunkach różniących się 

wpływem osób badanych na jego przebieg. Warunek, w którym ludzie samodzielnie określali 

czas uczenia się poszczególnych elementów okazał się bardziej efektywny, niż warunek z 

uśrednionym czasem narzuconym przez eksperymentatora (Mazzoni i Cornoldi, 1993). 

Podobny efekt uzyskano w znacznie starszych badaniach (Atkinson, 1972a), gdzie 

samodzielnie określany czas uczenia się dawał lepsze rezultaty  niż czas determinowany 

losowo (choć gorsze niż niektóre ze strategii narzuconych przez eksperymentatora). Z kolei w 

badaniach Nelsona i współpracowników (Nelson i in., 1994) warunek z samodzielnym 

wyborem tłumaczenia suahili-angielski do ponownego przestudiowania miał lepszy wpływ na 

wyniki, niż strategia określona na podstawie normatywnej trudności materiału (powtarzanie 

najtrudniejszych elementów), która z kolei okazała się lepsza, niż powtarzanie materiału 

wybranego losowo.  

Zbliżone podejście wybrali Kornell i Metcalfe (2006), będący twórcami schematu 

badawczego, w którym zestawia się warunki „respektowania” i „nierespektowania” decyzji 

badanych. W cyklu eksperymentów ich autorstwa uczące się osoby wskazywały pytania z 

zakresu wiedzy ogólnej, na które chcą ponownie zobaczyć odpowiedzi. W zależności od 

warunku prezentowano im następnie elementy 1) wybrane, 2) niewybrane, 3) najlepiej 

opanowane (na podstawie JOL) lub 4) opanowane najsłabiej. Najwyższe wyniki w teście 

pamięci uzyskał dwukrotnie warunek pierwszy i trzeci. Autorzy uważają więc, że uczące się 
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osoby nie tylko spontanicznie zachowują się zgodnie z przewidywaniami koncepcji strefy 

najbliższego uczenia (zob. 1.3.1), ale także, że jest to strategia optymalna pod względem 

efektywności.  

Wniosek o pozytywnym wpływie aktywności metapoznawczej sformułowano również 

w odniesieniu do uczenia się fragmentów tekstu. Prezentacja słów-kluczy lub instrukcji 

zachęcających do podsumowania przeczytanego fragmentu pozwala uczącym się osobom 

trafniej ocenić swój poziom jego zrozumienia i pokierować dalszym uczeniem się w sposób 

sprzyjający efektywności (Thiede i in., 2003) 

Zdaniem badaczy komentujących przytaczane powyżej wyniki (Kornell i Metcalfe, 

2006; Thiede, 1999), pozytywny wpływ metapoznania ujawnia się raczej w sytuacjach, w 

których ma ono szanse kierować zachowaniem, a zatem wtedy, gdy ucząca się osoba ma 

wpływ na przebieg uczenia się. Ograniczenie swobody uczestników jest zatem uważane za 

prawdopodobną przyczynę braku oczekiwanych zależności we wcześniejszych badaniach.  

Rozumowanie to doprowadziło Metcalfe (2009) do konkluzji, zgodnie z którą 

metapoznawcze sądy o uczeniu:  

1) nie są epifenomenalne, ale wywierają rzeczywisty, przyczynowy wpływ na 

zachowanie; 

2) ukierunkowują wybór materiału do opanowania w sposób bardziej efektywny, niż 

większość narzuconych z zewnątrz kryteriów doboru;  

3) są w różnym stopniu użyteczne, przy czym ich użyteczność zależy od trafności 

oraz od tego, czy ich konsekwencje mogą być wprowadzone w życie. 

 

1.3.3. KOSZTY AKTYWNOŚCI METAPOZNAWCZEJ 

Komentując przytoczone powyżej podsumowanie Metcalfe, warto zwrócić uwagę, że 

sformułowane w nim optymistyczne wnioski dotyczą jedynie selekcji materiału do 

wyuczenia, zaś przytaczane na ich poparcie wyniki badań opierają się na prostych zadaniach 

pamięciowych, takich jak uczenie się par słów. Choć w świetle przytoczonych doniesień 

twierdzenie o funkcjonalnym charakterze metapoznania wydaje się bardziej uzasadnione, 

jego pozytywny wpływ nie musi być uniwersalny.  
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Na podstawie dostępnych danych można wskazać co najmniej dwa konteksty, w 

których samodzielne, kierowane sądami metapoznawczymi kontrolowanie procesu uczenia 

się może prowadzić raczej do spadku, niż wzrostu efektywności. Pierwszy z nich dotyczy 

sytuacji, w której osobom badanym daje się możliwość wyłączenia fragmentów materiału z 

dalszych powtórek. Pojawia się wówczas wyraźna tendencja do odrzucania materiału zbyt 

wcześnie – czyli w momencie, w którym dalsze uczenie się mogłoby pozytywnie wpłynąć 

zarówno na pamięć danego elementu, jak i na ogólny poziom wykonania (Kornell i Bjork, 

2008b). Zjawisko to jest spójne z wynikami sondażu, w którym stwierdzono, że studenci mają 

skłonność do całkowitego pomijania w uczeniu się materiału raz uznanego za opanowany 

(Kornell i Bjork, 2007). Jak się wydaje, w obydwu wypadkach przyczyną jest właśnie 

niespełnienie warunku trafności sądów metapoznawczych. Uczące się osoby posługują się 

zapewne heurystyką aktualnej wiedzy (por. podrozdział 1.2.2.), nie uwzględniając wpływu 

zapominania i nie doceniając pozytywnych skutków przeuczenia.  

Drugi, bardziej ogólny obszar, w którym doniesienia wskazują nie tylko na korzyści, 

ale i na koszty aktywności metapoznawczej to uczenie się umiejętności. Wprawdzie istnieją 

wstępne dane sugerujące, że uczenie się prostych umiejętności motorycznych (sekwencje 

ruchów) podlegają podobnym prawidłowościom, jak uczenie się materiału werbalnego 

(Simon i Bjork, 2001), jednak w odniesieniu do bardziej złożonych umiejętności poznawczych 

pojawiają się odmienne dane. W serii zadań wymagających złożonego wnioskowania na 

podstawie analizy tekstu (Coutinho, Wiemer-Hastings, Skowronski i Britt, 2005) stwierdzono 

korelację trafności sądów metapoznawczych z poziomem wykonania, nie dostrzegając 

jednak widocznej zależności pomiędzy poziomem wykonania i aktywnością metapoznawczą 

(tendencją do poszukiwania wyjaśnień popełnianych błędów). Sugeruje to inne niż 

aktywność metapoznawcza źródła efektywności uczenia się. Z kolei w badaniach 

wykorzystujących zadania szachowe (de Bruin i in., 2005), manipulowano niezależnie faktem 

formułowania sądów metapoznawczych (badany szacuje lub nie prawdopodobieństwo 

trafnego prognozowania następnego ruchu przeciwnika) oraz możliwością wyboru ruchów 

do ponownego przestudiowania (ruchy wybierane samodzielnie lub losowo). Początkujący 

szachiści proszeni o formułowanie sądów metapoznawczych, wykazywali się bardziej 

adekwatną samoregulacją na etapie planowania uczenia – mieli większą niż grupa kontrolna 

tendencję do powtórnego analizowania ruchów, z którymi poradzili sobie gorzej. Mimo to, 
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poziom wykonania w warunku z samodzielną selekcją ruchów był niższy, niż w warunku 

losowym i to w sposób niezależny od formułowania sądów metapoznawczych, a nawet liczby 

ponownie przeanalizowanych ruchów. Kontynuacja badań, pozwalająca na porównanie 

aktywności metapoznawczej doświadczonych i początkujących szachistów (de Bruin, Rikers i 

Schmidt, 2007) sugeruje, że dopiero na bardziej zaawansowanych poziomach umiejętności 

pojawia się wyższa trafność sądów metapoznawczych, większa spójność zachowania z tymi 

sądami, a także większy przyrost poziomu wykonania (czyli bardziej efektywne uczenie) u 

osób angażujących się w aktywność metapoznawczą.  

W przytoczonych powyżej doniesieniach uwagę zwraca przede wszystkim możliwy 

związek pomiędzy użytecznością aktywności metapoznawczej, a poziomem zaawansowania 

umiejętności. Jednym z możliwych wyjaśnień „szkodliwości” aktywności metapoznawczej na 

wczesnych etapach nabywania umiejętności jest jego nietrafność – nowicjusze nie są w 

stanie formułować adekwatnych sądów i skutecznie kierować uczeniem się. Drugie z 

nasuwających się wyjaśnień, preferowane przez de Bruin i współpracowników (2007), to 

nadmierne obciążenie pamięci roboczej przez aktywność metapoznawczą. Wyjaśnienie to 

wydaje się spójne z danymi dotyczącymi różnic indywidualnych. Przykładowo, badani, którzy 

cechowali się wyższą potrzebą poznania uczyli się mniej efektywnie w warunku, w którym 

mieli wybór typu informacji zwrotnej (Coutinho i in., 2005), zaś uczniowie bardziej lękowi 

okazali się słabsi w monitorowaniu własnej wiedzy (Tobias i Everson, 1997). Obydwa te 

doniesienia pozwalają podejrzewać istnienie pewnego rodzaju „przetargu” pomiędzy 

aktywnością metapoznawczą i innymi procesami poznawczymi.  

  

1.4. METAPOZNANIE W UJĘCIU POZNAWCZYM: PODSUMOWANIE 

Przedstawiony powyżej przegląd zagadnień dotyczących trafności metapoznania 

pozwala w przybliżeniu wskazać obszary zainteresowania badaczy i ocenić granice aktualnej 

wiedzy. W pierwszej kolejności warto podkreślić, że wzrost zainteresowania 

metapoznawczymi aspektami uczenia się jest zjawiskiem względnie nowym. Wprawdzie 

blisko powiązany z tą tematyką termin „metapamięć” został wprowadzony przez Flavella już 

w roku 1977, ale zdecydowaną większość cytowanych w niniejszej pracy publikacji napisano 
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po roku 1990. Zdaniem Metcalfe (2009, s. 10) „zależności pomiędzy metapoznaniem, 

strategiami kontrolnymi i uczeniem się dopiero zaczynają być rozumiane”.  

Refleksję Metcalfe można wzmocnić podkreślając ponownie, że większość 

omawianych w tym rozdziale publikacji koncentruje się na prezentowaniu prostych 

zależności empirycznych (np. pomiędzy trafnością sądów metapoznawczych i skutecznością 

uczenia się), albo też uwarunkowań interesujących badaczy efektów (np. niedoszacowanie 

związane z ćwiczeniem). Obydwa typy zagadnień nie wymagają od autorów budowania 

zaawansowanych modeli, ani też nadmiernie rozbudowanej refleksji teoretycznej. Nieliczne 

obecne w literaturze koncepcje wyjaśniające obserwowane prawidłowości, takie jak 

koncepcja wykorzystania wskazówek (Koriat, 1997) są w dużym stopniu wyspecjalizowane. 

Nawet  stosunkowo najbardziej rozbudowany model strefy najbliższego uczenia (Metcalfe i 

Kornell, 2003; 2005) odnosi się jedynie do selekcji materiału i zaprzestania uczenia się w 

zadaniach pamięciowych, które polegają na przyswojeniu określonej liczby elementów. 

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że poznawcze podejście do zależności pomiędzy 

metapoznaniem i uczeniem się czeka jeszcze na bardziej złożone i rozbudowane modele 

teoretyczne.  

Istotnym ograniczeniem dotychczasowych badań jest również rodzaj 

wykorzystywanego w nich materiału, czy też, mówiąc szerzej, typ zadań dotyczących uczenia 

się. Koncentracja na uczeniu się list słów, par skojarzeń, lub w najlepszym wypadku wiedzy 

ogólnej może być wprawdzie łatwa do wykorzystania w niektórych z kontekstów 

edukacyjnych, ale trudno ją generalizować na wszystkie sytuacje związane z uczeniem się. Co 

ważniejsze, nawet w nielicznych badaniach dotyczących uczenia się umiejętności stosowana 

jest ta sama logika, jak w wypadku zadań mierzących pamięć deklaratywną. Zgodnie z 

założeniem, które wydaje się przyświecać badaczom, uczenie się polega na przyswojeniu 

pewnej liczby elementów – niezależnie od tego, czy będą to jednostki wiedzy, czy też na 

przykład sekwencje ruchów – a następnie ponownym przywołaniu ich w innym kontekście. 

Miarą skuteczności uczenia się jest wówczas liczba jednostek, które udało się skutecznie 

odtworzyć. Rozumienie to odpowiada metaforze pamięci jako magazynu (Koriat i Goldsmith, 

1996) i sprzyja dokonywaniu prostych ilościowych pomiarów skuteczności uczenia się. Nie 

ujmując użyteczności takiemu podejściu, warto pamiętać, że uczenie się może być 

zjawiskiem znacznie bardziej złożonym – prowadzącym na przykład do całościowego 
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zrozumienia określonego typu sytuacji czy problemu, większej elastyczności w doborze 

zachowań, albo też zmiany postaw i przekonań. Zdaniem Kolba (1984) to właśnie nadmierna 

koncentracja na pomiarze ilościowym sprawia, że rozumienie procesu uczenia się jest 

zawężane tylko do pewnej klasy zjawisk z nim związanych.  

Bezpośrednią konsekwencją „magazynowego” podejścia do procesu uczenia się jest 

również stosunkowo niewielki zakres zachowań, jakie bierze się pod uwagę w badaniach 

dotyczących kontroli metapoznawczej. W zdecydowanej większości cytowanych w tym 

rozdziale publikacji – za wyjątkiem badań Thiede (2003), gdzie badani mieli możliwość 

podsumowywania czytanych tekstów przy pomocy słów kluczowych – dopuszczalną formą 

kierowania uczeniem jest po prostu powtórna ekspozycja materiału, albo określanie czasu 

trwania tej ekspozycji, a więc w ostatecznym rozrachunku decydowanie, jak dużo czasu i 

wysiłku zostanie zainwestowane w powtarzanie. Nawet w wypadku zadań szachowych (de 

Bruin i in., 2005, 2007) uczenie się umiejętności poznawczej polega na wielokrotnym 

zapoznawaniu się z poprawnym rozwiązaniem problemu. Brakuje więc danych o 

metapoznawczych aspektach innych możliwych do zastosowania strategii uczenia się. 

Tymczasem według Metcalfe (2009) to właśnie różnorodne strategie są, obok różnic 

indywidualnych w zakresie zdolności poznawczych, obszarem o kluczowym znaczeniu dla 

problematyki metapoznania. Obszar ten nie był dotychczas systematycznie badany w 

kontekście procesów metapoznawczych; brakuje go też w związanych z tym nurtem 

koncepcjach teoretycznych. Z perspektywy stosowanej oznacza to również brak modelu, 

który pozwoliłby na ocenę użyteczności konkretnych form aktywności metapoznawczej w 

zależności od rodzaju nabywanej wiedzy czy tez aktualnego poziomu zaawansowania.  

Charakterystyczną cechą dotychczas prowadzonych badań jest omawiana już 

koncentracja na wskazówkach wewnętrznych i mnemonicznych – czyli formalnych aspektach 

funkcjonowania systemu poznawczego, a także podstawowych parametrach przyswajanego 

materiału. Koncentracja na tych zagadnieniach wydaje się zrozumiała i użyteczna w 

kontekście dążenia do poszukiwania ogólnych prawidłowości dotyczących funkcjonowania 

systemu poznawczego. Ubocznym efektem jest jednak pomijanie wpływu wskazówek 

zewnętrznych, a zatem związanych z kontekstem i warunkami, w jakich uczenie się dokonuje.  

Podsumowując treść niniejszego rozdziału, można stwierdzić, że poznawcze ujęcie 

związków pomiędzy metapoznaniem i uczeniem się to nurt badawczy, który mierzy się z 
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niezwykle interesującym i bardzo szeroko zdefiniowanym zakresem zjawisk i mechanizmów. 

Problematyce tej towarzyszy stosunkowo wąska konceptualizacja na poziomie empirycznym 

i ograniczony zakres dostępnych wyników badań. Dotychczasowy dorobek wydaje się jednak 

obiecujący – obok wstępnych rozstrzygnięć dostarcza punktu wyjścia dla  wielu nowych 

pytań i hipotez.  
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ROZDZIAŁ 2.  
METAPOZNANIE I UCZENIE SIĘ W KONTEKŚCIE ŻYCIA CODZIENNEGO 

Kolejnym krokiem po omówieniu głównego nurtu badań nad metapoznaniem będzie 

próba prezentacji i oceny tego, co do wiedzy o procesach metapoznawczych wnosi 

zakorzenienie ich w kontekście, w którym zwykle występują. W niniejszym rozdziale 

zaprezentowane zostaną badania i koncepcje skoncentrowane raczej na badaniu 

metapoznania w jego „naturalnym środowisku”, niż próbach wyizolowania i opisania go jako 

procesu lub grupy procesów poznawczych.  

Badania przywoływane w tym rozdziale różnią się od poprzednich w bardzo wyraźny 

sposób. Wprawdzie samo rozróżnienie na badania laboratoryjne i prowadzone w kontekście 

naturalnym jest umowne i raczej nieostre (podobnie jak pojęcie „realnej wiedzy i 

umiejętności”), ale znajduje odzwierciedlenie w praktyce badawczej. W badaniach 

prezentowanych w rozdziale I jednoznaczną i powszechnie stosowaną miarą uczenia była 

liczba poprawnie rozpoznanych lub odtworzonych elementów w teście pamięciowym. Tego 

rodzaju testy mogą być dobrymi modelami niektórych życiowych sytuacji (takich jak na 

przykład „uczenie się słówek” w języku obcym). Nie uwzględniają jednak olbrzymiej liczby 

wypadków, w których uczenie się prowadzi do złożonych, mniej precyzyjnie zdefiniowanych 

rezultatów takich jak „umiejętność motywowania pracowników”, „rozumienie społecznych i 

gospodarczych uwarunkowań Rewolucji Francuskiej” czy „umiejętność pisania artykułów do 

bulwarowej prasy plotkarskiej”. 

 Tego rodzaju rezultaty są bliższe wyobrażeniu uczenia się jako procesu 

prowadzącego do złożonych zmian w obszarze wiedzy, umiejętności i afektu (Kraiger, Ford i 

Salas, 1993), niż procesu zapamiętywania różnego typu materiału. Złożoność zmian oznacza 

konieczność zastosowania odmiennych, często mniej precyzyjnych miar, takich jak „ogólna 

ocena poziomu umiejętności” (w odróżnieniu od szacowanego prawdopodobieństwa 

przypomnienia sobie konkretnego elementu) albo jakościowa ocena poziomu wykonania 

dokonywana przez ekspertów (w odróżnieniu od obiektywnych i jednoznacznych kryteriów 

wykonania zadania).  

Złożoność rezultatów to nie jedyny czynnik, który warto brać pod uwagę planując i 

interpretując badania w kontekście naturalnym. Trzeba wówczas pamiętać, że ludzie uczą się 
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rzeczy, na których im zależy i od których zależy przynależność do pewnych grup, 

zaspokojenie różnorodnych potrzeb, czy możliwość postrzegania siebie w określonym 

świetle. Co więcej, wiedza na temat przebiegu i rezultatów uczenia się pochodzi nie tylko z 

bezpośredniej obserwacji własnego zachowania, czy zjawisk takich jak wspomniane w 

poprzednim rozdziale poczucie znajomości wskazówki, ale z różnego typu informacji 

zwrotnych, obudowanych szeregiem społecznych i kulturowych znaczeń. Prezentowane w 

tym rozdziale koncepcje i badania uwzględniają więc szerszy i bardziej złożony zestaw 

czynników wpływających na uczenie się.  

Badanie bardziej złożonego materiału czy uwzględnianie czynników kontekstowych 

można traktować jako mocną stronę prezentowanych w tym rozdziale nurtów badawczych. 

Wiąże się to jednak z określonymi kosztami. Najbardziej dotkliwym z nich wydaje się być 

duża podatność na zmienne zakłócające oraz trudności w generalizacji wniosków z badań 

prowadzonych w specyficznym kontekście. Prezentowane na następnych stronach badania 

pozwalają dostrzec nowe prawidłowości i zjawiska lub zakwestionować uniwersalność 

ustaleń pochodzących z badań laboratoryjnych. Różnorodność stosowanych metod i 

kontekstów prowadzi jednak często do wzajemnie niespójnych wyników i wniosków z badań, 

stanowiąc wyzwanie dla prób porządkowania i syntezy.  

 

2.1. METAPOZNANIE W UCZENIU SIĘ ZŁOŻONEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  

 Umieszczenie aktywności metapoznawczej w kontekście naturalnym pozwala pełniej 

dostrzec jej istotną praktyczną rolę. Można wówczas wziąć pod uwagę fakt, że ocena własnej 

wiedzy i umiejętności wpływa nie tylko na alokację czasu uczenia się, ale również na 

poszukiwanie okazji do podnoszenia kwalifikacji, czy gotowość do podejmowania się 

trudnych lub ryzykownych zadań. Może to być kluczowe we wszystkich sytuacjach, w których 

konsekwencje błędnych decyzji są bardzo poważne (Benjamin i Bjork, 1996). Przedstawione 

poniżej doniesienia dotyczące trafności i użyteczności metapoznania w bardziej złożonych 

sytuacjach niosą mniej jednoznaczne przesłanie, niż mogłoby wynikać z danych 

zaprezentowanych w rozdziale I. Choć trafność monitorowania  bywa często niższa, a 

kierowanie uczeniem opiera się na niedoskonałych heurystykach i błędnych przekonaniach 
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istnieją sytuacje – choćby związane z wysokim poziomem opanowania umiejętności – w 

których aktywność metapoznawcza wydaje się podstawową drogą wspierania rozwoju.  

  

2.1.1. TRAFNOŚĆ MONITOROWANIA ZŁOŻONEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  

 W ankiecie przeprowadzonej przez Magnussena i współpracowników (2006), 

zdecydowana większość respondentów oceniła swoją umiejętność „odróżniania, kiedy moja 

pamięć zadziała dobrze, a kiedy nie” jako dobrą lub bardzo dobrą. Choć badania przytaczane 

w rozdziale I wydają się do pewnego stopnia uzasadniać ten optymizm, przeniesienie ich do 

bardziej złożonego kontekstu dostarcza argumentów, które go podważają. 

 Autorzy cytowanych wcześniej badań nad metapoznaniem w uczeniu się zadań 

szachowych (de Bruin i in., 2007) wyrażają zaskoczenie nieoczekiwanie niską trafnością 

formułowanych w nich prognoz wykonania. Wprawdzie trafność sądów metapoznawczych 

była wyższa od zerowej, ale uczestnicy radzili sobie wyraźnie słabiej, niż w typowych 

badaniach na materiale werbalnym (korelacja gamma na poziomie .23-28 zamiast .40 i 

więcej).  Wynik ten przestaje być jednak zaskakujący, jeżeli zestawi się go z doniesieniami 

opisującymi trafność samooceny w kontekście realnej wiedzy i umiejętności. Dla przykładu, 

badania wykazały brak lub nikłą zależność pomiędzy prognozami wykonania i rzeczywistymi 

wynikami w odniesieniu do testów wiedzy na temat różnych zaburzeń u lekarzy (Tracey, 

Arroll, Richmond i Barham, 1997), znajomości zasad bezpiecznej obsługi broni palnej u jej 

właścicieli (Ehrlinger i Dunning, 2003) czy zasad właściwego używania prezerwatyw u 

adolescentów (Crosby i Yarber, 2001). Sądy metapoznawcze formułowane w odniesieniu do 

zadań wymagających umiejętności społecznych (wnioskowania o rodzaju relacji osób na 

filmie oraz odgadywania emocji i dążeń drugiej osoby w symulowanych sesjach 

negocjacyjnych) są związane nie z rzeczywistym poziomem wykonania, ale tendencjami 

narcystycznymi (Ames i Kammrath, 2004). Podobnie nietrafna jest samoocena badanych 

jeżeli chodzi o rozpoznawanie kłamstwa (DePaulo, Charlton, Cooper, Lindsay i Muhlenbruck, 

1997; Ekman i O'Sullivan, 1991), ocenianie emocji na podstawie zdjęć i tonu głosu, albo 

wnioskowanie o cechach na podstawie wywiadów wideo (Realo i in., 2003). Stopień 

pewności świadków odnoszący się do prawdopodobieństwa właściwego rozpoznania 
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okazanej osoby koreluje słabo i niestabilnie z rzeczywistą trafnością (Perfect, 2004; Sporer, 

Penrod, Read i Cutler, 1995).  

 Choć trafność prognoz wykonania waha się z pewnością w zależności od kontekstu, 

jej niski lub umiarkowany poziom wydaje się zjawiskiem powszechnym. Często 

przywoływana w publikacjach dotyczących tego zagadnienia metaanaliza (Mabe i West, 

1982) zestawia dane dotyczące związków pomiędzy prognozą i rzeczywistym wykonaniem w 

odniesieniu do 53 umiejętności, szacując średni współczynnik korelacji na .29. Autorzy 

dodają, że wartość tego współczynnika znacznie się waha, rosnąc gdy badani: 1) oczekują, że 

prognozy zostaną zweryfikowane przez zewnętrzne kryterium; 2) mają doświadczenie w 

samoocenie dotyczące danej dziedziny; 3) dokonują ocen anonimowo i 4) formułują je w 

kontekście porównań społecznych. Znacznie słabszą trafność stwierdza się natomiast w 

badaniach, w których warunki te nie są spełnione.  

 Błędy w monitorowaniu mają zwykle postać zawyżania poziomu własnej wiedzy lub 

umiejętności. W wielu różnych grupach reprezentujących kultury Zachodu stwierdza się 

występowanie efektu „powyżej średniej” – z definicji niesłusznego przekonania przeciętnej 

osoby badanej, że radzi sobie lepiej, niż przeciętna osoba w danej grupie. Lista sytuacji, w 

odniesieniu do których stwierdzono to zjawisko obejmuje między innymi umiejętności 

przywódcze, umiejętność budowania relacji z innymi, oczekiwane dochody, 

prawdopodobieństwo sukcesu własnej firmy oraz uniknięcia grypy i wypadku 

motocyklowego (Dunning, Heath i Suls, 2004).  

 We wpływowej publikacji Krugera i Dunninga  (1999), tendencję do wyraźnego 

zawyżania oszacowań stwierdzono przede wszystkim u osób o najniższym poziomie 

badanych kompetencji, podsumowując ją sformułowaniem „nieumiejętni i  nieświadomi” 

(tego faktu). W serii zadań wymagających wykazania się poczuciem humoru (ocena anegdot 

weryfikowana przez grupę zawodowych komików), umiejętnością rozwiązywania problemów 

logicznych oraz zdolnością odróżniania zdań gramatycznie poprawnych od błędnych, grupa 

badanych plasująca się w dolnych 25% rankingu uznała po ich wykonaniu, że znajduje się w 

górnych 40%. Jaskrawemu przeszacowaniu umiejętności u osób osiągających najsłabsze 

wyniki towarzyszyła mniej wyrazista skłonność do niedoceniania występująca u osób o 

najwyższym poziomie umiejętności. Podobne wyniki uzyskano w różnych warunkach (por. 
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Dunning, Johnson, Ehrlinger i Kruger, 2003; Edwards, Kellner, Sistrom i Magyari, 2003; Haun, 

Zeringue, Leach i Foley, 2000; Hodges, Regehr i Martin, 2001).  

 Kruger i Dunning (1999) uważają, że efekt „nieumiejętni i nieświadomi” jest 

spowodowany czynnikami metapoznawczymi, konkretnie zaś związkiem pomiędzy 

poziomem danej umiejętności i umiejętnością oceny jej poziomu. Interpretacja ta 

dyskutowana jest szerzej w kolejnym podrozdziale, poświęconym uwarunkowaniom 

trafności sądów metapoznawczych. Przeciwko temu wyjaśnieniu wysunięto jednak dwie linie 

argumentacji, zgodnie z którymi obserwowana tendencyjność stanowi artefakt związany z 

pomiarem statystycznym lub charakterystykami zadania. Zgodnie z pierwszą z nich (Krueger i 

Mueller, 2002) prostszym wyjaśnieniem obserwowanych zależności jest efekt regresji do 

średniej. Jeżeli osoby badane dokonują nie w pełni rzetelnych oszacowań własnych 

umiejętności (a zatem mamy do czynienia z czynnikiem błędu), to wybór do porównania 

osób, które osiągnęły wyniki skrajne, a więc poradziły sobie w zadaniu bardzo dobrze lub 

bardzo źle powinny być z czysto statystycznych powodów przesunięte w kierunku środka 

skali (por. Polczyk, 2005). Dodatkowe nałożenie na tę prawidłowość efektu „powyżej 

średniej” powoduje jeszcze wyraźniejsze przeszacowanie poziomu wykonania u osób 

najmniej skutecznych, a jednocześnie zmniejszenie niedoszacowania u tych, które radzą 

sobie najlepiej, prowadząc do wzorca wyników otrzymanego przez Krugera i Dunninga 

(1999). W dwóch badaniach autorstwa Kruegera i Muellera (2002) wprowadzenie do 

obliczeń korekty ze względu na niską rzetelność doprowadziły do wyrównania różnic w 

trafności pomiędzy osobami o różnym poziomie umiejętności.  

  Alternatywna interpretacja (Burson, Larrick i Klayman, 2006) odwołuje się do 

ogólnej percepcji trudności zadania. Zgodnie z jej treścią, osoby o wysokim i niskim poziomie 

umiejętności oceniają jej poziom w sposób równie nierzetelny, kierując się głównie 

poziomem trudności zadania. Jeżeli zadanie wydaje się łatwe, badani mają tendencję do 

uznawania, że radzą sobie lepiej niż inni, nie biorąc pod uwagę faktu, że zadanie jest łatwe 

dla wszystkich. W zadaniach postrzeganych jako trudne jest natomiast odwrotnie. Ogólna 

tendencja do zawyżania lub zaniżania prognoz powoduje, że „przypadkowo” rośnie kalibracja 

osób o odpowiednio wysokim lub niskim poziomie rzeczywistego wykonania. Innymi słowy, 
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jeżeli wszyscy sądzą, że poradzili sobie powyżej przeciętnej, osoby rzeczywiście najlepsze z 

konieczności mają rację – nawet jeżeli nie mają żadnego dostępu do wiedzy o swoich 

możliwościach. Cytowani autorzy wykazali, że manipulacja postrzeganą trudnością zadania 

(pytania dotyczące wiedzy o uniwersytecie i generowanie słów składających się z liter 

podanego słowa) ma wpływ na prognozę wykonania, co w wypadku zadań trudnych oznacza 

większą trafność ocen formułowanych przez osoby o niskim poziomie umiejętności.  

 Przedstawione powyżej interpretacje stały się punktem wyjścia dla dalszych analiz, 

mających odeprzeć formułowane w nich zarzuty. Kruger i Dunning (2002) przeanalizowali 

ponownie wcześniej zgromadzone dane, wprowadzając do obliczeń korektę ze względu na 

poziom rzetelności. Stwierdzili, że efekt mniejszej trafności osób osiągających najsłabszy 

poziom wykonania zanika wówczas wyłącznie w testach, których rzetelność była najsłabsza. 

Efekt „nieumiejętni i nieświadomi” nie ogranicza się, jak chcieliby Burson i współpracownicy 

(2006), do zadań postrzeganych jako łatwe, a ponadto występuje również wtedy, gdy osoby 

badane posługują się prognozami dotyczącymi bezwzględnego wyniku zadania zamiast 

porównywać się z innymi (Ehrlinger i in., 2008). Cytowani autorzy zreplikowali badania 

Krugera i Dunninga w odniesieniu do akademickiego egzaminu testowego, konkursu 

dyskusyjnego, a także wiedzy o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z bronią u jej 

posiadaczy. Co interesujące, oczekiwany efekt utrzymywał się nawet wówczas, gdy badanym 

studentom zaproponowano wysoką (do 100 dolarów) nagrodę za trafne przewidywanie 

własnego poziomu wykonania (Ehrlinger, 2008).  

 Ehrlinger i współpracownicy podsumowują przedstawioną powyżej polemikę 

stwierdzając, że – inaczej niż w badaniach krytyków – efekt „nieumiejętni i nieświadomi” 

zaobserwowano w naturalnym kontekście, przy różnorodnych, dosyć trudnych zadaniach i 

silnej motywacji do utrzymania trafności, a także niezależnie od mniej lub bardziej 

adekwatnych przekonań na temat poziomu wykonania innych.  Przyjmując ich argumentację 

można stwierdzić, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy efekt „nieumiejętni i nieświadomi” 

nie wydaje się artefaktem, zaś poszukując jego wyjaśnienia należy odwoływać się raczej do 

różnic w trafności metapoznawczej pomiędzy osobami o różnym poziomie umiejętności, niż 

do ogólnych tendencji, takich jak powszechna skłonność do zawyżania samooceny.  
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2.1.2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TRAFNOŚĆ MONITOROWANIA 

 Co decyduje o ogólnie mniejszej trafności prognoz wymagających oszacowania 

poziomu własnej wiedzy czy umiejętności w kontekście naturalnym? Narzucającą się 

przyczyną jest znacznie większa złożoność zadań, do których odnoszą się prognozy. Obok 

błędu wynikającego z trudnych do przewidzenia i często przypadkowych warunków 

wykonywania zadania warto zwrócić uwagę na trudności związane z określeniem 

pożądanego, „kryterialnego” poziomu, do jakiego dąży wykonująca je osoba. Na czym polega 

„rozegranie dobrej partii szachów”, „napisanie ciekawego opowiadania”, „melodyjne 

zaśpiewanie piosenki”? Kryteria oceny muszą tu być bardzo złożone i zróżnicowane, a przede 

wszystkim – specyficzne dla danego kontekstu. Wynika z tego wniosek, że proces uczenia się 

to w wielu wypadkach również proces nabywania wiedzy o standardach, jakie należy 

spełniać oraz kryteriach pozwalających na trafną samoocenę i prognozowanie poziomu 

wykonania.   

 Dobrą ilustracją takiego zjawiska może być porównanie prognoz metapoznawczych 

dotyczących rozpoznawania materiału werbalnego twarzy (Perfect, 2004). Uczestniczący w 

badaniu studenci wykazali się wysoką trafnością w pierwszym z wymienionych zadań i 

niemal zerową w drugim (prowadzonym w konwencji typowej dla okazania podczas 

przesłuchiwania świadka). Zgodnie z interpretacją autora, osoby badane mają za sobą 

intensywny, bogaty w informację zwrotną trening monitorowania swojej pamięci w 

odniesieniu do materiału werbalnego. Natomiast w wypadku rozpoznawania twarzy trening 

jest mniej intensywny, a informacja zwrotna blokowana przez społeczne normy (np. 

odwzajemnianie powitania nawet przez osoby fałszywie rozpoznane jako znajome). To 

ostatnie zjawisko można odnieść do wielu innych rzeczywistych sytuacji – nieznajomość 

kryteriów wykonania lub brak jednoznacznej i systematycznej informacji zwrotnej powoduje, 

że większość ludzi nie dysponuje adekwatną wiedzą o popełnianych „błędach ominięcia” 

(Dunning i in., 2004).  

Pełniejsze wyjaśnienie tego mechanizmu proponują Kruger i Dunning (1999), którzy 

wskazują, że poprawne ocenianie i prognozowanie wyników różnego rodzaju zadań wymaga 
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często tych samych umiejętności, co ich wykonywanie. Dla przykładu osoba, która potrafi 

skonstruować poprawne gramatycznie zdanie w jakimś języku będzie zapewne umiała takie 

zdanie rozpoznać. Z kolei ktoś, kto słabo opanował jakąś umiejętność jest obarczony 

„podwójnym ciężarem” – nie tylko gorzej radzi sobie ze związanymi z nią zadaniami, ale 

także nie zdaje sobie z tego sprawy. Rezultatem może być brak motywacji do uczenia się i 

korygowania błędów.  Jednocześnie w badaniach cytowanych autorów udało się wykazać, że 

pod wpływem krótkiego treningu w rozwiązywaniu problemów logicznych wzrósł nie tylko 

poziom wykonania, ale również trafność w jego prognozowaniu. Podobne efekty 

zaobserwowano również  w innych badaniach (Nietfeld i Schraw, 2002). Jedną z 

konsekwencji tego zjawiska jest pogarszanie się subiektywnych ocen poziomu umiejętności 

w miarę jej nabywania, co stanowi odpowiednik opisywanego w rozdziale pierwszym efektu 

„niedoszacowania związanego z ćwiczeniem”.  

 Zdaniem Bjorka (1999) tendencja do zawyżania poziomu własnych umiejętności 

wynika również z typowej organizacji działań edukacyjnych. Zwraca on uwagę, że różne 

formy rozwijania umiejętności mogą odmiennie wpływać na poziom wykonania w trakcie 

uczenia się lub bezpośrednio po jego zakończeniu oraz na poziom wykonania w sytuacjach 

odleglejszych w czasie i różniących się od sytuacji uczenia (transfer). Choć „właściwym” 

wskaźnikiem skuteczności uczenia wydają się raczej zmienne związane z transferem (uczymy 

się zwykle nie po to, by skuteczniej funkcjonować w sytuacji uczenia, ale by poradzić sobie z 

wyzwaniami, jakie czekają nas w przyszłości), bardziej dostępne i przez to częściej 

wykorzystywane są jednak wskaźniki „bezpośrednie”, towarzyszące sytuacji uczenia się. W 

rezultacie zarówno uczące się osoby, jak i ich nauczyciele preferują działania, które 

selektywnie obniżają poziom trudności zadania w trakcie ćwiczeń, prowadząc do 

maksymalizacji aktualnych wyników – nawet, jeżeli odbywa się to kosztem transferu. 

Zagadnienie to będzie dyskutowane szerzej w następnym podrozdziale, dla obecnej dyskusji 

istotna jest jednak jedna ze wskazywanych przez Bjorka konsekwencji: w wielu rzeczywistych 

sytuacjach edukacyjnych obserwacja własnego poziomu wykonania jest nieadekwatnym, bo 

nadmiernie optymistycznym, źródłem wiedzy o efektach uczenia się. Może więc prowadzić 

do tendencyjnych prognoz i podejmowania nieracjonalnych decyzji (np. o podjęciu się 

trudnego i ryzykownego zadania).  
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 Jeżeli przyjąć, że wiele osób nie dysponuje adekwatną wiedzą o kryteriach wykonania 

czy też umiejętnością realistycznego oceniania własnych umiejętności, można postawić 

pytanie o podstawy formułowanych przez nie sądów i prognoz na ten temat. Jak się wydaje, 

jedną z kluczowych strategii jest tu odwołanie się do bardziej ogólnych struktur samowiedzy  

– na przykład do przekonań dotyczących doświadczenia i kompetencji w obszarze 

tematycznie powiązanym z daną umiejętnością. Jak podkreślają Dunning i współpracownicy 

(2003), samoocena poziomu wykonania przypomina raczej proces „odgórny” (top-down) niż 

„oddolny” (bottom-up). Ehrlinger i Dunning (2003) uzasadniają to stwierdzenie wynikami 

badań, w których formułowane przez uczestników oceny tego, jak poradzili sobie z już 

zakończonym zadaniem okazały się większym stopniu związane z ogólnymi przekonaniami na 

temat własnych umiejętności w danej dziedzinie, niż z rzeczywistym poziomem wykonania. 

Efekt ten zaobserwowano między innymi w serii badań Ehrlingera i Dunninga (Ehrlinger i 

Dunning, 2003), w których dodatkowo udało się wykazać, że manipulacja kontekstem 

samooceny (przedstawienie tych samych zadań jako wymagających umiejętności 

abstrakcyjnego myślenia lub obcej osobom badanym umiejętności programowania 

komputerów) ma znaczący i niezależny od rzeczywistego poziomu wykonania wpływ na 

samoocenę skuteczności rozwiązywania problemów logicznych. Autorzy wykazali również 

analogiczny efekt w teście wiedzy geograficznej, manipulując sądami o poziomie 

umiejętności poprzez sposób sformułowania dotyczących go pytań. Podobnie było w quasi-

eksperymencie,  w którym zaobserwowano różnice między kobietami i mężczyznami w 

postrzeganym wyniku „testu rozumowania naukowego”, który wymagał poprawnej 

interpretacji tabel, wykresów i tekstów naukowych. Ostatni z wymienionych przykładów to 

ilustracja praktycznych konsekwencji roli ogólnej samowiedzy w ocenie poziomu wykonania: 

wprawdzie kobiety poradziły sobie z testem równie dobrze jak mężczyźni, ale oceniły swoje 

wyniki jako słabsze i zadeklarowały mniejsze zainteresowanie uczestnictwem w późniejszym 

turnieju wiedzy naukowej. Z analizy zaproponowanych przez autorów alternatywnych 

modeli ścieżkowych wynika, że zainteresowanie jest raczej konsekwencją postrzeganego, niż 

rzeczywistego poziomu wykonania.  
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 Samowiedza będąca podstawą oceny lub prognozowania wykonania różnych zadań 

może być – jak wydaje się wynikać z rozumowania Bjorka (1999) – rezultatem uogólnienia 

przeszłych obserwacji. Równie ważnym jej źródłem może być jednak postrzeganie siebie 

przez pryzmat ogólniejszych struktur samowiedzy – na przykład związanych z oceną 

własnego doświadczenia, przynależnością do  określonej grupy czy pełnioną rolą społeczną. 

Ilustrują to badania, w których prognozy dotyczące zrozumienia trudnego tekstu okazały się 

nietrafne, ale silnie związane z ogólnym poczuciem znajomości dziedziny, której ten tekst 

dotyczył (Glenberg, Sanocki, Epstein i Morris, 1987). Istnieją również dane sugerujące, że 

jednym ze źródeł wnioskowania o poziomie umiejętności jest doświadczenie lub czas 

poświęcony uczeniu się. Dla przykładu, liczba przypadków resuscytacji, w jakich brali udział 

młodzi doktorzy, okazała się skorelowana z deklarowanym poziomem pewności poradzenia 

sobie w takiej sytuacji, choć nie z rzeczywistymi wynikami  (Marteau, Wynne, Kaye i Evans, 

1990).   

 W obydwu przytaczanych powyżej badaniach można po prostu uznać, że badani 

posługiwali się bardziej ogólnymi i pośrednimi wskazówkami, ponieważ nie dysponowali 

niczym lepszym. Można jednak również zwrócić uwagę na fakt, że źródłem tych wskazówek 

były najprawdopodobniej ogólne struktury samowiedzy. Zwraca to uwagę na innego rodzaju 

mechanizmy, które biorą najprawdopodobniej udział w formułowaniu metapoznawczych 

prognoz wykonania. Właściwym zapleczem teoretycznym wydaje się tu być poznawcza 

psychologia osobowości i koncepcja Ja jako systemu schematów (por. Greenwald i Pratkanis, 

1988; Markus, 1977). Odwołując się do nich można stwierdzić, że ocenianie poziomu 

własnych kompetencji nie jest dla ludzi zadaniem neutralnym, ale wiąże się z działaniem 

mechanizmów odpowiedzialnych za tworzenie i potwierdzanie spójnej koncepcji własnej 

osoby. Pogłębiona analiza koncepcji wyjaśniających te mechanizmy wykracza wprawdzie 

poza ramy niniejszej pracy, użyteczne będzie jednak przywołanie najbardziej podstawowych 

mechanizmów motywacyjnych, które mogą wpływać na percepcję własnej osoby.  

Koncentracja na Ja i zaniedbywanie informacji o kontekście. Ludzie aktywnie 

poszukują informacji dotyczących ich samych – podejmują wysiłek, by je pozyskać, skupiają 

na nich uwagę i lepiej je zapamiętują (Greenwald i Pratkanis, 1988). Jak wskazuje Dunning 
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(2004), może to prowadzić do szczególnego rodzaju egocentryzmu poznawczego, który 

polega na nieuwzględnianiu perspektywy innych osób oraz pomijaniu wpływu czynników 

sytuacyjnych w kontekście prognozowania i oceny wykonania. Pierwsza część tego 

stwierdzenia koresponduje z opisywanymi wcześniej zjawiskami dotyczącymi porównań 

społecznych – osoby badane oceniające, jak poradziły sobie w porównaniu z innymi mają 

skłonność do kierowania się poziomem trudności zadania, w niewystarczającym stopniu 

uwzględniając fakt, że jest ono prawdopodobnie równie trudne dla innych. Drugą można 

natomiast traktować jako „osobowościowe” uzupełnienie poznawczego wyjaśnienia 

trudności, jakich doświadczają ludzie prognozujący poziom wykonania zadań w przyszłych, 

odmiennych warunkach.  

Motywacja do postrzegania siebie w pozytywnym świetle. Jednym z powszechnie 

rozpoznawanych źródeł tendencyjności w samoocenie jest dążenie do budowania 

pozytywnej samooceny. Liczne badania (por. Tesser, 2000) wskazują, że ludzie są skłonni do 

przeceniania własnych cech pozytywnych i niedoceniania negatywnych, poświęcania 

większej uwagi pozytywnym niż negatywnym informacjom zwrotnym, a także dokonywania 

porównań społecznych „w dół” (czyli z ludźmi ocenianymi niżej na różnego typu wymiarach) 

oraz podkreślania przynależności do grup postrzeganych jako posiadające pozytywne cechy. 

Dunning (2004) uzupełnia te obserwacje stwierdzeniem, że ludzie wykorzystują niejasną i 

nieprecyzyjną definicję większości kompetencji, aby skonstruować w jej obrębie takie 

kryteria oceny, które pozwolą im postrzegać siebie w pozytywnym świetle. Przywoływana 

przez niego ilustracja tego stwierdzenia dotyczy sposobu rozumienia inteligencji: zarówno 

osoby o wyższych umiejętnościach matematycznych, jak i osoby bardziej skłonne do 

akceptowania norm społecznych traktowały te cechy jako bardziej centralne dla inteligencji, 

niż odpowiednio osoby o niskich umiejętnościach matematycznych i osoby uważające się za 

nonkonformistów (Dunning, Perie i Story, 1991). 

Motywacja do potwierdzania własnego wizerunku. Ludzie poszukują, selekcjonują i 

interpretują docierające do nich informacje w taki sposób, by były one zgodne z 

wyobrażeniem, jakie mają na własny temat. Zgodnie z koncepcją potwierdzania siebie (North 

i Swann Jr, 2009; Swann Jr, 1992) wynika to z potrzeby postrzegania siebie jako osoby 

wewnętrznie spójnej, zaś własnego zachowania – jako poddającego się przewidywaniu i 

kontroli. Tendencja ta może być spójna lub sprzeczna z dążeniem do podtrzymywania 
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pozytywnej samooceny;  w drugim z wymienionych przypadków traktuje się ją jako jeden z 

mechanizmów związanych z poznawczym podłożem depresji. W kontekście bliższym uczeniu 

się i prognozowaniu poziomu wykonania, dążenie do potwierdzania siebie można uznać za 

motywacyjne podłoże opisywanej powyżej skłonności do prognozowania i oceniania 

poziomu wykonania na podstawie ogólnej samowiedzy.  

Złudzenie pozytywnej zmiany. Ludzie wykorzystują pamięć własnego życia w służbie 

budowy tożsamości (Pillemer, 1992; Wilson i Ross, 2003) – tworzenia spójnej koncepcji 

siebie, która nie tylko odnosi się do chwili obecnej, ale także uwzględnia aspekt dynamiczny, 

a zatem zawiera informacje o zmianach zachodzących z upływem czasu. Jedną istotnych w 

tym kontekście strategii służących zarówno poczuciu spójności, jak i pozytywnej samoocenie, 

jest tendencyjne postrzeganie przeszłego poziomu różnych cech, w tym również zdolności, 

wiedzy czy umiejętności, w zależności od subiektywnej odległości czasowej od aktualnego Ja 

(Ross i Wilson, 2003). Z przytaczanych przez cytowanych autorów badań wydaje się wynikać, 

że ludzie mają skłonność do zaniżania ocen „przeszłych Ja”, aby stworzyć kontrast 

pozwalający na bardziej przychylne traktowanie Ja aktualnego i odczuwanie satysfakcji 

związanej z pozytywną zmianą i rozwojem. Warto zwrócić uwagę, że sytuacje, w których 

porównanie przeszłej i aktualnej samooceny jest związane z oceną efektywności jakiegoś 

rodzaju działania, które wymagało znaczącego wysiłku, poświęceń i inwestycji (np. udziału w 

terapii, ukończenia studiów czy przejścia operacji plastycznej), zarówno motywacja do 

zaniżania przeszłej, jak i zawyżania aktualnej samooceny jest dodatkowo wzmacniana przez 

czynniki związane z redukcją dysonansu poznawczego. Odnosząc te rozważania do kontekstu 

uczenia się można uznać, że istotnym, uwarunkowanym motywacyjnie czynnikiem 

wpływającym na trafność monitorowania wiedzy i umiejętności są oczekiwania dotyczące 

rezultatów czasu i wysiłku zainwestowanego w ich zdobywanie.  

 

2.1.3. KIEROWANIE UCZENIEM SIĘ ZŁOŻONEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Właściwym dla nurtu badań w kontekście życia codziennego odpowiednikiem kontroli 

metapoznawczej (definiowanej jako zjawisko związane z działaniem określonej grupy 

procesów poznawczych) wydaje się pojęcie kierowania uczeniem się. W przyjętym w 

niniejszej pracy rozumieniu, odnosi się ono do zestawu zachowań związanych z planowaniem 



52 

 

i regulacją celowej aktywności ludzi w zadaniach związanych z nabywaniem wiedzy i 

umiejętności. Przeniesienie punktu ciężkości z procesów poznawczych na zachowania 

oznacza przejście do skali „makro” kosztem możliwości dogłębnego zrozumienia 

mechanizmów stojących za każdym z badanych zjawisk.  

Podobnie jak w wypadku monitorowania, kierowanie uczeniem się w złożonych, 

rzeczywistych sytuacjach wydaje się zadaniem trudniejszym, niż kontrola procesu uczenia się 

polegająca na określaniu czasu prezentacji poszczególnych elementów w badaniu 

laboratoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że próby oceny aktywności strategicznej uczących się 

osób wymagają odpowiedzi na pytanie o standard, z którym należy ją porównywać. Podczas 

gdy w badaniach laboratoryjnych punktem odniesienia była narzucona kolejność prezentacji 

elementów (Nelson i in., 1994) lub „nierespektowanie” wyborów osób badanych (Kornell i 

Metcalfe, 2006), aktywność osób podejmujących celowy wysiłek związany z nauczeniem się 

czegoś jest już z definicji zgodna z mniej lub bardziej jawną strategią.  

Jednym z możliwych podejść do problemu jest porównywanie preferencji uczących 

się osób co do strategii uczenia się z „obiektywnymi” danymi o efektywności w warunkach, 

gdy określonego typu strategie są wymuszone przez badacza. Podejście to stosuje Bjork 

(Bjork, 1994; 1999) twierdząc, że zarówno uczące się osoby, jak nauczyciele nie podejmują 

zwykle optymalnych decyzji dotyczących alokacji czasu i wyboru strategii uczenia się. 

Przykładowe obszary, w których decyzje uczących się osób nie są optymalne zostały pokrótce 

scharakteryzowane poniżej.  

Preferencja dla uczenia skomasowanego. Doniesienie o lepszych wynikach 

zapamiętywania w sytuacji, gdy prezentacja materiału jest rozłożona w czasie pojawia się już 

w klasycznej publikacji Ebbinghausa i współpracowników (Ebbinghaus, Ruger i Bussenius, 

1913) i była wielokrotnie potwierdzana – również w odniesieniu do materiału znaczącego 

(np. Kornell, 2009), a także umiejętności (Kornell i Bjork, 2008a). Uczące się osoby wydają się 

jednak nie dostrzegać tej prawidłowości, preferując materiał lub ćwiczenie w jednolitych 

blokach (np. 30 forhendów i 30 bekhendów w tenisie zamiast uderzeń na przemian), a także 

wyżej oceniając skuteczność uczenia się w nielicznych, długich sesjach, niż wielu krótkich 

trwających łącznie tyle samo czasu (Bjork, 1999). Warto zauważyć, że uczenie skomasowane 

jest zgodnie z obiegową opinią powszechne wśród studentów – to stereotypowe 

przekonanie potwierdzają również badania ankietowe (Kornell i Bjork, 2007).  
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Preferencja dla niezmiennych warunków ćwiczenia. Drugim z przywoływanych przez 

Bjorka wielokrotnie replikowanych efektów dotyczących efektywności uczenia się jest 

pozytywny wpływ uczenia się w zróżnicowanych warunkach na wyniki odroczonych testów. 

Prawidłowość ta wydaje się intuicyjnie zrozumiała: zmienne warunki uczenia się powinny 

stanowić dobrą podstawę transferu jego efektów do innych sytuacji. Uczące się osoby 

wykazują jednak skłonność do preferowania i wyższego oceniania warunków, w których 

warunki ćwiczenia są niezmienne.  

Preferencja dla gotowych odpowiedzi. Mimo powszechności wiedzy o pozytywnym 

wpływie samodzielnego generowania zapamiętywanych treści oraz testowania zawartości 

pamięci na wyniki zadań pamięciowych (por. Jagodzińska, 2008), wiele form aktywności 

edukacyjnych skupia się na powtarzającej się ekspozycji poprawnych odpowiedzi lub 

naśladowaniu procedury demonstrowanej przez eksperta. Studenci odwołują się wprawdzie 

dość często do strategii testowania własnej pamięci, ale większość z nich nie traktuje jej jako 

formy uczenia się, a jedynie oceny jego rezultatów (Kornell i Bjork, 2007). Prawidłowość tę 

ilustrują również badania eksperymentalne (Kornell i Son, 2009), w których studenci 

niesłusznie uznali  wielokrotną ekspozycję materiału za bardziej skuteczną formę uczenia się, 

zaś stosowanie strategii testowania własnej pamięci uzasadniali jako spowodowaną 

zainteresowaniem własnymi postępami w uczeniu się.  

Preferencja dla natychmiastowej informacji zwrotnej. Zarówno uczące się osoby, jak 

i ich nauczyciele przykładają dużą wagę do udzielania natychmiastowej, rzetelnej i pełnej 

informacji zwrotnej, która pozwala łatwo korygować popełniane błędy. Wyniki badań 

sugerują jednak, że – podobnie jak w wypadku zróżnicowania warunków wykonania – 

długofalowej efektywności uczenia się służy raczej informacja zwrotna, która nie jest tak 

częsta i łatwo dostępna (Kornell i Bjork, 2007).  

Przedwczesne kończenie uczenia. Do wymienionych zarzutów wobec efektywności 

kierowania uczeniem dołączyć można wspomnianą w rozdziale I skłonność do jego 

przedwczesnego kończenia. Zarówno w deklaracjach ankietowanych studentów (Kornell i 

Bjork, 2007) jak i zachowaniu uczestników badań eksperymentalnych (Kornell i Bjork, 2008b) 

stwierdzić można tendencję do eliminowania z dalszych powtórek materiału uznanego za 

opanowany. Badania eksperymentalne sugerują jednak, że uczące się osoby robią to 

przedwcześnie, osiągając nie tylko mniejszą efektywność w testach pamięci wykluczonego 
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materiału, ale także ogólnie słabsze wyniki w porównaniu z osobami, które nie miały 

możliwości rezygnacji z powtórek.  

 Wymienione powyżej preferowane strategie uczenia strategie są prostsze, wymagają 

mniejszego wysiłku i mniej rozbudowanego planowania, niż strategie bardziej efektywne. 

Można byłoby to uznać za wystarczające wyjaśnienie ich stosowania, szczególnie w 

sytuacjach, gdy uczącym się osobom nie zależy zbytnio na osiągnięciu dobrego i trwałego 

efektu. Warto jednak podkreślić, że w przytaczanych przykładach mniej efektywne strategie 

były nie tylko częściej wybierane, ale także oceniane jako skuteczniejsze – i to nawet po 

zakończeniu uczenia. Zgodnie z argumentacją Bjorka (1999), przyczyną takiego stanu rzeczy 

jest posługiwanie się powszechnie dostępnym wskaźnikiem efektywności, jakim jest aktualny 

poziom wykonania. Każda z preferowanych przez uczące się osoby strategii uczenia się 

(blokowanie materiału, powtarzalne warunki, dostępność gotowych odpowiedzi, 

natychmiastowa korekta błędów) wydaje się wzmacniać krótkoterminowy poziom 

wykonania lub ułatwiać zadanie w trakcie ćwiczeń. Problem polega na tym, że tego rodzaju 

warunki prawdopodobnie nie powtórzą się w sytuacji sprawdzania lub stosowania zdobytych 

kompetencji poza kontekstem uczenia się; wprowadzanie ich zmniejsza więc jego 

długoterminową efektywność.  

 Przedstawione powyżej zjawiska wydają się uzasadniać krytyczną postawę wobec 

efektywności samodzielnego kierowania uczeniem przez uczące się osoby. Opierając się 

wyłącznie na nich można byłoby stwierdzić, że osoby te nie są ekspertami w zakresie uczenia 

się, a zatem dla uniknięcia błędów powinny pozostawić jego planowanie komuś, kto jest do 

tego lepiej przygotowany. Atkinson (1972b, s. 930) podsumowuje to tak: „Jednym ze 

sposobów na uniknięcie wyzwania i odpowiedzialności, jaka wiąże się z rozwijaniem teorii 

nauczania jest uznanie, że ucząca się osoba jest najlepiej przygotowana, by decydować 

czego, kiedy i jak chce się uczyć. Jestem zaniepokojony liczbą osób, które głoszą ten pogląd 

wbrew wielkiej ilości niezgodnych z nim danych”.  

Kierując się wnioskami pochodzącymi z podrozdziału dotyczącego trafności 

monitorowania, można jednak zaproponować alternatywną interpretację. Być może 

efektywne kierowanie uczeniem się – podobnie jak trafne monitorowanie złożonej wiedzy i 

umiejętności – to po prostu trudne zadania wymagające odpowiedniego doświadczenia, 

treningu i motywacji? Przyjęcie takiego założenia nasuwa dwa kolejne pytania. Po pierwsze 
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interesujące wydaje się to, czy rola kierowania uczeniem jest różna na różnych etapach 

nabywania umiejętności. Po drugie, warto zwrócić uwagę na istnienie indywidualnych różnic 

w zakresie zdolności skutecznego kierowania uczeniem, a także ocenić możliwości 

systematycznego kształtowania takich zdolności. Następny podrozdział będzie stanowić 

próbę odpowiedzi na pierwsze z tych pytań; pytanie drugie jest natomiast punktem wyjścia 

dla refleksji nad wkładem, jaki w refleksję nad metapoznawczymi aspektami uczenia się 

wnosi psychologia rozwojowa i edukacyjna.  

 

2.1.4. METAPOZNANIE W KSZTAŁCENIU EKSPERTÓW    

Na podstawie danych zaprezentowanych w rozdziale pierwszym można wysunąć 

przypuszczenie, że aktywność metapoznawcza stanowi istotny aspekt uczenia się w mało 

ustrukturyzowanych warunkach, ale jednocześnie zbyt wielkie obciążenie dla 

początkujących. Wnioski płynące z badań prowadzonych w kontekście życia codziennego 

pozwalają dodatkowo przypuszczać, że adekwatne kierowanie uczeniem to zadanie samo w 

sobie wymagające odpowiedniego poziomu kompetencji. Obydwie te informacje sugerują 

użyteczność przyjrzenia się metapoznawczym aspektom uczenia się w kontekście 

doskonalenia wiedzy i umiejętności na najwyższym, eksperckim poziomie.  

Próby naukowego wyjaśniania specyfiki funkcjonowania poznawczego ekspertów 

ewoluowały od koncentracji na ich przewadze w zapamiętywaniu ustrukturyzowanych, 

specyficznych dla dziedziny bodźców (por. Nęcka, Orzechowski i Szymura, 2007) do 

uwzględnianiu szerokiego spektrum różnic w zakresie percepcji, rozpoznawania i 

zapamiętywania wzorców, kontroli motorycznej czy strategii rozwiązywania problemów 

(Ericsson, 2005). Zgodnie z rozumieniem Ericssona i Lehmana (1996), bycie ekspertem 

oznacza maksymalną adaptację do warunków określonego zadania, w stopniu, który pozwala 

na ominięcie lub zminimalizowanie typowych dla niego ograniczeń.  

W jaki sposób zostaje się ekspertem? Narzucające się, zdroworozsądkowe 

wyjaśnienie drogi do osiągnięcia tego statusu to połączenie predyspozycji („talentu”) z 

długotrwałym okresem ćwiczeń, prowadzących do zgromadzenia olbrzymiej wiedzy lub 

doskonałego wyuczenia (automatyzacji) określonych schematów zachowania. Rzeczywiście, 

w literaturze wspomina się wręcz o „zasadzie 10 lat” jako o minimalnym okresie 
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intensywnych przygotowań, który stanowi warunek osiągnięcia wysokich wyników w licznych 

branych pod uwagę dziedzinach (Ericcson, 2005). Mimo tego, wobec każdej części 

wspomnianego wyjaśnienia można sformułować jakieś zastrzeżenie. Po pierwsze, 

długotrwałe uczenie się nie wydaje się wcale wystarczające – potoczne doświadczenie uczy, 

że nie od każdej osoby dysponującej długoletnim doświadczeniem w pewnego typu 

zadaniach można oczekiwać eksperckiego poziomu wykonania. Odwołując się do bardziej 

naukowej argumentacji można dodać, że podczas gdy laboratoryjne badania nad uczeniem 

się prowadzone w krótkich odcinkach czasu sugerują zwykle bezpośredni, bliski związek 

pomiędzy czasem uczenia się i jego wynikami, związek ten jest znacznie mniej widoczny w 

kontekście naturalnym i w dłuższej perspektywie czasowej (Ericsson i Ward, 2007; Krampe i 

Ericsson, 1996).  Po drugie, uproszczeniem byłoby sprowadzenie eksperctwa do nabywania 

rozległej wiedzy – istotny jest raczej sposób jej ustrukturyzowania umożliwiający jej sprawne 

wydobywanie i wykorzystywanie (Ericcsson, 2005). Po trzecie wreszcie, obserwowane 

różnice w funkcjonowaniu ekspertów oraz nowicjuszy i doświadczonych nie-ekspertów 

odnoszą się często do obszarów takich jak takich jak planowanie strategiczne, rozumowanie 

czy generowanie oczekiwań (Ericsson i Lehmann, 1996). Wyniki przemawiają niekiedy za 

większą elastycznością ekspertów (Bilalic, McLeod i Gobet, 2008), co wydaje się sprzeczne z 

tradycyjnym rozumieniem automatyzacji.  

Kluczowy konstrukt pojawiający się jako odpowiedź na pytanie o sposób stawania się 

ekspertem to tak zwane ukierunkowane ćwiczenie (deliberate practice - Ericsson, 2006; 

Ericsson, Krampe i Tesch-Römer, 1993). Polega ono na specyficznym, selektywnym 

doskonaleniu wybranych aspektów wykonania zidentyfikowanych wcześniej jako 

wymagające poprawy. Przykładem ukierunkowanego ćwiczenia może być praca muzyka, 

który dokonuje kontrolowanej autorefleksji nad poziomem wykonania utworu, identyfikuje 

tempo jako wymagające dalszego doskonalenia i pracuje nad nim dzięki odpowiednio 

dobranym ćwiczeniom (de Bruin i in., 2005).  

Ukierunkowane ćwiczenie ma ewidentnie charakter metapoznawczy. Bywa 

kontrastowane z praktyką w wykonywaniu zadań (wielokrotne, możliwie najbardziej 

poprawne powtarzanie czynności wymagających określonej wiedzy czy umiejętności), 

udziałem w instruktażach czy zabawą, rozumianą jako korzystanie z umiejętności w 

swobodnym kontekście, bez koncentracji na poprawności i doskonaleniu (Charness, Tuffiash, 
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Krampe, Reingold i Vasyukova, 2005). Wyniki badań sugerują, że ukierunkowane ćwiczenie 

jest użytecznym sposobem nabywania kompetencji na poziomie eksperckim. Dla przykładu, 

badania młodych, utalentowanych szachistów uczestniczących w narodowym programie 

szkoleniowym pozwoliły wykazać wyraźny i niezależny od całkowitego czasu poświęcanego 

na uczenie się związek pomiędzy deklarowaną liczbą godzin przeznaczanych tygodniowo na 

ukierunkowane ćwiczenie i rezygnacją lub postępami w karierze, a także osiąganymi 

wynikami (de Bruin, Smits, Rikers i Schmidt, 2008; Charness i in., 2005). Czas spędzony na 

ukierunkowanym ćwiczeniu jest lepszym predyktorem wyników w turniejach szachowych, 

niż czas poświęcony formalnemu kształceniu i grze z rzeczywistymi przeciwnikami (Charness i 

in., 2005), a także stanowi istotny czynnik decydujący o poziomie wykonania u zawodowych 

muzyków w różnym wieku (Ericsson i in., 1993). W ostatniej z wymienionych publikacji 

znajduje się rozbudowany przegląd anegdotycznych i eksperymentalnych danych, 

demonstrujących kluczową rolę ukierunkowanego ćwiczenia w nabywaniu umiejętności na 

wysokim poziomie.  

Jakie właściwości sytuacji osoby zmierzającej do osiągnięcia poziomu eksperta, 

decydują o kluczowej roli ukierunkowanego ćwiczenia, a więc aktywności metapoznawczej? 

Warto zauważyć, że jest to sytuacja, w której wysokie wymagania spotykają się z 

odpowiednią motywacją i zasobami. Odnosząc się do wymagań można stwierdzić, że 

refleksyjne, samoświadome podejście do rozwijanej kompetencji jest konieczne tam, gdzie 

ucząca się osoba musi uchronić się przed automatyzowaniem „wystarczająco dobrych”, lecz 

nie optymalnych nawyków i schematów działania. Natomiast mówiąc o zasobach warto 

zwrócić uwagę, że ukierunkowane uczenie się jest prawdopodobnie możliwe ze względu na 

następujące czynniki:  

� dostępność zasobów poznawczych – doskonalenie kompetencji na wysokich 

poziomach oznacza, że związane z nią podstawowe schematy działania są już 

dobrze opanowane, a co za tym idzie poprawne wykonanie zadania nie angażuje 

nadmiernie uwagi, umożliwiając koncentrację na monitorowaniu i kontroli 

wybranych aspektów;  

� specyficzna dla dziedziny wiedza – uczące się osoby są mniej narażone na zjawiska 

typu „nieumiejętny i nieświadomy” (Kruger i Dunning, 1999), ponieważ dysponują 
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adekwatną wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają im trafniej niż w wypadku 

nowicjuszy oceniać poziom wykonania i planować działania rozwojowe; 

� motywacja do doskonalenia – osoby dążące do najwyższego poziomu wykonania 

są zwykle skłonne do inwestowania wysiłku i uwagi w kierowanie swoim 

uczeniem się; 

� wspierające środowisko uczenia się – osoby zmierzające do osiągnięcia poziomu 

eksperta dysponują często rozbudowanym i specyficznym dla dziedziny 

wsparciem w kierowaniu własnym uczeniem (dostęp do repertuaru strategii 

uczenia się i sposobów pozyskiwania informacji zwrotnej użytecznych w 

ukierunkowanym ćwiczeniu). 

Wnioskując na podstawie powyższych argumentów można uznać, że modelowy 

kontekst stawania się ekspertem stwarza optymalne warunki dla metapoznawczego 

kierowania uczeniem. Uogólniając wnioski dotyczące uczenia się ekspertów, można również 

zaryzykować stwierdzenie, że sprzyjającym środowiskiem dla aktywności metapoznawczej są 

wszystkie sytuacje, w których ucząca się osoba dysponuje wysokim początkowym poziomem 

rozwijanych kompetencji, a także odpowiadającą mu motywacją i wsparciem ze strony 

środowiska.  

Treść pierwszej części niniejszego rozdziału można więc podsumować w następujący 

sposób:  

1. Przeniesienie refleksji nad metapoznawczymi aspektami uczenia się do tak zwanego 

kontekstu życia codziennego oznacza rezygnację z dogłębnego zrozumienia 

podstawowych procesów metapoznawczych zaangażowanych w kierowanie 

uczeniem na rzecz szerszego spektrum badanych zjawisk i obserwowania 

prawidłowości odmiennych, niż występujące w laboratorium.  

2. Monitorowanie rozumiane jako ocenianie i prognozowanie wykonania w zadaniach 

wymagających złożonych i słabo zdefiniowanych kompetencji jest mniej skuteczne niż 

w laboratorium i często prowadzi do tendencyjności mającej głównie postać 

zawyżania samooceny.  
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3. U podstaw wzmiankowanej powyżej tendencyjności leżą zarówno czynniki 

poznawcze, jak i motywacyjne. Pierwsza ich grupa wiąże się ze złożonością i 

niejasnością kryteriów oceny, nieumiejętnością stosowania ich przez osoby o niskim 

poziomie umiejętności, a także konstrukcją typowych sytuacji uczenia się, 

utrudniającą dostęp do adekwatnej informacji zwrotnej. Druga grupa czynników 

wydaje się być związana z działaniem mechanizmów zaangażowanych w budowanie 

obrazu siebie – koncentracji na informacjach dotyczących Ja, podtrzymywania 

pozytywnej samooceny, potwierdzania własnego wizerunku i założenia o własnym 

rozwoju dokonującym się wraz z upływem czasu, które prowadzi do efektu złudzenia 

pozytywnej zmiany.  

4. Tendencyjnej samoocenie towarzyszą często nieoptymalne decyzje dotyczące 

planowania czasu i strategii uczenia się. Uczące się osoby, podobnie jak ich 

nauczyciele, podejmują je kierując się użytecznym, lecz niedoskonałym wskaźnikiem 

efektywności uczenia się, jakim jest poziom wykonania w trakcie uczenia i zachodzące 

w nim zmiany.  

5. Metapoznawcze kierowanie uczeniem pełni jednak kluczową rolę w sytuacjach 

prowadzących do osiągnięcia najwyższego, eksperckiego poziomu wykonania, gdzie 

występuje pod nazwą „ukierunkowane ćwiczenie”. Można przypuszczać, że 

monitorowane i kontrola uczenia się w warunkach naturalnych jest zadaniem 

trudnym, zaś warunkiem jego efektywnego wykorzystywania jest posiadanie 

odpowiednich umiejętności i zasobów (poznawczych, motywacyjnych czy 

środowiskowych).  

 

Ostatni z wymienionych wniosków prowadzi do pytania o źródła zasobów 

wykorzystywanych w metapoznawczym kierowaniu uczeniem – zarówno w kontekście ich 

„naturalnego” pojawiania się w toku życia, jak i systematycznych oddziaływań związanych z 

ich kształtowaniem. Zagadnienia te należą do zakresu psychologii rozwojowej i edukacyjnej.  
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2.2. METAPOZNANIE W PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ I EDUKACYJNEJ    

Jak wspomniano na wstępie, metapoznawcze aspekty uczenia się są w niniejszej 

pracy analizowane przede wszystkim z perspektywy poznawczej. Uwzględnienie podejścia  

psychologii rozwojowej i edukacyjnej nie ma więc na celu jego systematycznej prezentacji 

lub krytycznej analizy, ale raczej wzbogacenie przyjętej perspektywy o inspiracje pochodzące 

z innych nurtów badawczych. Kryterium selekcji treści prezentowanych w tym  podrozdziale 

jest więc ich związek z prezentowanymi dotychczas zagadnieniami oraz problematyką 

projektu badawczego.  

Jakiego rodzaju wkład do dotychczasowych rozważań może wnieść odwołanie się do 

psychologii rozwojowej i edukacyjnej? Interesujące wydaje się przede wszystkim 

uwzględnienie i próba systematyzacji pojęcia wiedzy metapoznawczej (w odróżnieniu od 

procesów metapoznawczych), odwołanie się do konkretnych, złożonych strategii 

stanowiących przejaw metapoznawczo ukierunkowanego uczenia się, a także refleksja nad 

możliwościami doskonalenia i kształcenia metapoznania traktowanego jako umiejętność lub 

zestaw umiejętności.  

 

2.2.1. WIEDZA METAPOZNAWCZA  

Osobą szeroko rozpoznawaną jako twórca nurtu badań nad metapoznaniem oraz 

zwolennik przekonania o kluczowej roli, jaką odgrywa ono w rozwoju człowieka jest John 

Flavell. Wprowadzone przez niego pojęcie „metapamięć”, popularne przed 

rozpowszechnieniem się ogólniejszego terminu „metapoznanie”, odnosi się do wiedzy na 

temat pamięci oraz warunków i zachowań, które wpływają na jej funkcjonowanie. Punktem 

wyjścia dla badań tego autora była obserwacja zachowań dzieci w sytuacji zadania 

pamięciowego i stopniowe pojawianie się wiedzy o zapominaniu oraz związanych z tym 

zachowań mających mu zapobiec (Flavell, Friedrichs i Hoyt, 1970; Salatas i Flavell, 1976).  

 Bardziej systematyczna prezentacja koncepcji Flavella (1979) dzieli aktywność 

metapoznawczą na trzy główne obszary: wiedzę metapoznawczą, doświadczenia 

metapoznawcze oraz ustalanie celów i strategii działania. Dwie ostatnie kategorie wydają się 

w ogólnym zarysie odpowiadać procesom opisywanym w niniejszej pracy jako 

monitorowanie i kontrola, uznawanym za rodzaje metapamięci proceduralnej, stanowiącej 
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raczej domenę psychologów poznawczych, niż rozwojowych (Schneider i Lockl, 2002). 

Natomiast wiedza metapoznawcza, nazywana przez Schneidera i Lockl metapamięcią 

deklaratywną, to wiedza o wpływających na zapamiętywanie charakterystykach, które 

zdaniem Flavella (1979) można podzielić na: 

� związane z osobą  (przekonania na temat siebie lub innych jako osób myślących, 

postrzegających, uczących się itp.);  

� związane z zadaniem (przekonania dotyczące trudności, rezultatów, warunków, 

potrzebnych zasobów); 

� związane ze strategią (wiedza o możliwych celach aktywności poznawczej oraz 

różnorodnych procesach i działaniach służących do ich osiągania).  

Za przykładowe elementy wiedzy metapoznawczej można zatem uznać żywione przez 

kogoś przekonanie, że uczy się lepiej słuchając niż czytając, że rozwiązywanie zadań 

algebraicznych wymaga wysokiego poziomu energii i koncentracji oraz że wykorzystywanie 

obustronnie zapisanych „fiszek” jest użyteczną metodą uczenia się nowych słówek w języku 

obcym. W zbliżonej koncepcji wiedzy metapoznawczej (Schraw i Moshman, 1995) 

wyodrębnia się dodatkowo kategorię odpowiadającą ostatniemu przykładowi – tak zwaną 

wiedzę warunkową, dotyczącą relatywnej skuteczności różnych strategii w zależności od 

warunków zadania. Wiedza ta jest istotna, ponieważ trudno wyobrazić sobie sposób uczenia, 

który byłby najlepszy w odniesieniu do każdego rodzaju materiału. O efektywności uczenia 

się decyduje więc raczej elastyczność w doborze strategii do materiału i celu uczenia, 

nazywana również giętkością strategiczną (por. Czerniawska, 1999).  

Wnioski z badań nad metapoznaniem w aspekcie rozwojowym można na najbardziej 

ogólnym poziomie podsumować w następujący sposób:  

� choć dowodząca wiedzy metapamięciowej aktywność strategiczna staje się 

wyraźna w wieku szkolnym (Flavell i in., 1970; Salatas i Flavell, 1976), pierwsze 

sygnały wskazujące na jej rozwój pojawiają się już u dzieci kilkuletnich, przed 

osiągnięciem wieku przedszkolnego (Czerniawska, 1991); 

� deklaratywna metawiedza rozwija się w sposób systematyczny i stabilny, 

osiągając najwyższe poziomy dopiero na etapie wczesnej dorosłości; (Schneider i 

Lockl, 2002; Schraw i Moshman, 1995); 
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� w toku rozwoju rośnie również początkowo słaba spójność deklaratywnej 

metawiedzy z rzeczywistym zachowaniem (Jagodzińska, 2008); 

� rozwój metawiedzy współwystępuje z poprawą wyników w testach pamięci 

(Schneider i Lockl, 2002; Schraw i Moshman, 1995); 

Nieco mniej wyraźny jest natomiast trend rozwojowy w obszarach dotyczących 

pamięci proceduralnej. Schneider i Lockl referują zarówno wyniki potwierdzające nieznaczny 

wzrost trafności monitorowania, jak i takie, w których trend rozwojowy wydawał się 

odwrotny. Podobnie, niektóre z badań (np. Coutinho i in., 2005; Thiede i in., 2003) świadczą 

o zależności pomiędzy trafnością monitorowania a skutecznością uczenia, choć – zgodnie z 

przeglądem autorstwa Kornella i Metcalfe (2006)  zależność ta nie jest łatwo replikowalna i 

często nie stwierdza się jej w wynikach badań.  

Powyższa dyskusja opiera się na założeniu, że indywidualna trafność monitorowania 

w konkretnej sytuacji jest nie tylko rezultatem działania czynników sytuacyjnych, ale również 

pewnego rodzaju zdolności, różnej u różnych osób i podatnej na zmiany rozwojowe. Nasuwa 

to pytanie o jej uniwersalność – czy należy ją traktować jako specyficzną dla określonej 

dziedziny, czy od dziedziny niezależną? Innymi słowy, czy trafność formułowanych przez ludzi 

sądów metapoznawczych opiera się na adekwatności ogólnych przekonań dotyczących 

funkcjonowania ich umysłów, czy też na posiadaniu specyficznych dla dziedziny narzędzi 

monitorowania? Choć przytoczone w podrozdziale 2.1.1. doniesienia o zależności między 

poziomem zaawansowania umiejętności i trafnością monitorowania wydają się świadczyć 

raczej na korzyść drugiej z rozważanych odpowiedzi, istnieją również podstawy, by 

postulować istnienie ogólnych zdolności metapoznawczych, przynajmniej w odniesieniu do 

monitorowania. Przemawia za tym wysoka wzajemna współzależność pomiędzy trafnością 

prognoz formułowanych przez osoby badane w odniesieniu do kilkunastu testów różnego 

typu wiedzy oraz zadań wymagających logicznego myślenia, (Schraw, Dunkle, Bendixen i 

Roedel, 1995; Schraw i Nietfeld, 1998). 

Próbując uzgodnić sprzeczne argumenty można zwrócić uwagę na to, że badania 

wskazujące na uniwersalność zdolności monitorowania odnoszą się do zadań typowych dla 

kontekstu szkolnego. Możliwe więc, że najbardziej adekwatne jest mówienie o zdolnościach 

„średniego zasięgu”, na przykład trafności monitorowania zadań szkolnych. Byłoby to spójne 

ze sposobem, w jaki rozumują badacze posługujący się pojęciem poczucia własnej 
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skuteczności (Bandura, Barbaranelli, Caprara i Pastorelli, 2001), badający je w odniesieniu do 

różnych, lecz względnie ogólnie zdefiniowanych dziedzin, takich jak „osiągnięcia szkolne”, 

„umiejętności społeczne” i „samoregulacja”.  

Przenosząc te rozważania na kontekst wiedzy deklaratywnej, można stwierdzić, że 

względnie jednolity trening, jaki otrzymują dzieci i młodzież w większości wysoko 

rozwiniętych społeczeństw poprzez uczestnictwo w powszechnym systemie edukacji, może 

przyczyniać się do ujednolicenia treści zdobywanej metawiedzy, a także obserwowanych 

prawidłowości rozwojowych. Metawiedza może być zatem pozornie niezależna od kontekstu 

– względnie uniwersalna w odniesieniu do typowych zadań i umiejętności, ale specyficzna 

tam, gdzie kontekst staje się nietypowy.  

 

2.2.2. METAPOZNANIE JAKO ELEMENT SAMOREGULACJI UCZENIA 

Badania nad metapoznaniem prowadzone w kontekście psychologii edukacyjnej 

kojarzą je zwykle z szerszym i bardziej złożonym konstruktem samoregulacji uczenia, lub – 

tłumacząc dosłownie termin self-regulated learning – „uczenia samoregulowanego”.  

Samoregulacja uczenia to sprawowanie kontroli nad przebiegiem, treścią i efektami uczenia 

się (Czerniawska, 1999) lub inaczej - zestaw metapoznawczo ukierunkowanych zachowań, w 

których uczące się osoby elastycznie modyfikują stosowane taktyki i strategie poznawcze, 

aby dostosować je do warunków zadania (Winne, 1996). Bardzo często traktuje się ją jako 

aktywność pożądaną, charakterystyczną dla osób osiągających wysoką skuteczność uczenia 

się. Rzeczywiście, skłonność do przejawiania zachowań kojarzonych z samoregulacją uczenia 

wydaje się dobrym predyktorem osiągnięć szkolnych (Pintrich i de Groot, 1990), w 

szczególności w obszarach związanych z rozwiązywaniem złożonych problemów (Fuchs i in., 

2003); jest również ujemnie skorelowana z tendencją do odwlekania (Wolters, 2003a). 

Relacja pomiędzy metapoznaniem i samoregulacją uczenia nie jest jednoznaczna ze 

względu na niejasność i różnorodność stosowanych definicji. Metapoznanie bywa 

traktowane jako termin ogólniejszy, obejmujący obok innych konstruktów również 

samoregulację uczenia (Coutinho i in., 2005). W większości ujęć, aktywność metapoznawcza 

(monitorowanie i kontrola uczenia się) jest jednak pojęciem bardziej szczegółowym, 

stanowiącym jeden z elementów uczenia samoregulowanego, które obejmuje również 



64 

 

opisywaną w poprzednim podrozdziale wiedzę metapoznawczą, rozumienie kontekstu 

uczenia, doświadczenie w stosowaniu różnorodnych strategii, a także zestaw postaw i 

przekonań na temat uczenia się, prowadzących do odpowiedniego rodzaju i poziomu 

motywacji (Sperling, Howard, Staley i DuBois, 2004; Winne, 1995).  

Różnorodność wymienionych powyżej elementów samoregulacji sugeruje, że nie 

mamy tu do czynienia ze spójnym, klarownie zdefiniowanym pojęciem. Zdaniem Howard-

Rose i Winne’a (1993) chodzi raczej o ogólną, zbiorczą kategorię obejmującą nie zawsze 

skorelowane ze sobą charakterystyki, które sprzyjają przyjmowaniu przez uczących się ludzi 

aktywnej roli w procesie uczenia się. Warto również zwrócić uwagę na postulatywny czy 

normatywny charakter tych charakterystyk. Wiele publikacji (np. Fuchs i in., 2003; 

Ommundsen, 2003; Winne, 1995) traktuje uczenie samoregulowane jako z założenia 

pożądany sposób postępowania; konsekwencją jest więc większa koncentracja na tym, jak 

uczenie się powinno przebiegać, niż na opisie rzeczywiście obserwowanych zachowań i 

mechanizmów. Ilustracją dla tego stwierdzenia jest sformułowana przez Woltersa (2003b) 

lista właściwości przypisywanych w literaturze osobom angażującym się w uczenie 

samoregulowane: wysokie poczucie własnej skuteczności, orientacja na mistrzostwo, 

postrzeganie materiału prezentowanego w szkole jako wartościowego, interesującego i 

użytecznego, dostęp do szerokiego zakresu strategii poznawczych, umiejętność ich 

stosowania, świadomość użyteczności strategii, wiedza o uczeniu się, umiejętność 

monitorowania i generowania wewnętrznej informacji zwrotnej, a także elastyczność w 

dostosowywaniu się do zmieniających warunków. Nieco mniej życzeniowa charakterystyka 

(Sperling i in., 2004) odwołuje się w większym stopniu do zachowań i wymienia 1) 

poszukiwanie informacji o zadaniu, 2) monitorowanie postępów i zaangażowania, 3) 

prognozowanie użyteczności i „dostrajanie” stosowanych strategii uczenia się, 4) 

weryfikowanie przekonań na temat danej dziedziny i własnych w niej kompetencji oraz 5) 

skłonność do weryfikowania założeń, celów i strategii w sytuacji pojawiania się przeszkód.  

Warto w tym kontekście zauważyć, że zaletą koncepcji uczenia się 

samoregulowanego jest wypełnienie abstrakcyjnych opisów kontroli metapoznawczej 

konkretną treścią – różnorodnymi, złożonymi zachowaniami wykraczającymi poza wybór 

elementów do powtórnej prezentacji i alokację czasu uczenia. W koncepcjach tych 

uwzględnia się całą gamę poznawczych i metapoznawczych strategii uczenia, które są 



65 

 

spontanicznie stosowane przez uczące się osoby (Coutinho i in., 2005; Ross, Green, Salisbury-

Glennon i Tollefson, 2006, por. tabela 1). Odwoływanie się do konkretnych strategii sprawia, 

że omawiane podejście staje się użyteczne dla psychologii stosowanej. Można więc 

wykorzystać je jako teoretyczną podstawę instruktażu dla uczących się osób, formułując 

rekomendacje dotyczące planowania uczenia (w tym wyznaczania celów, stawiania pytań na 

temat początkowego poziomu wiedzy), monitorowania jego przebiegu (w tym stawiania i 

weryfikowanie hipotez dotyczących przyswajanego materiału) oraz regulacji, obejmującej 

między innymi dostosowanie tempa czytania, formy uczenia i wykorzystywanych źródeł 

wiedzy (Ledzińska, 2000; Czerniawska i Ledzińska, 2007).  

 

Tabela 1. Klasyfikacja procesów poznawczych w modelu samoregulacji uczenia  

Procesy nabywania Procesy przekształcania 

Kierowanie uwagi  

� Przyjmowanie i śledzenie 
nadchodzących bodźców 

� Skupianie uwagi 

Powtarzanie  

� Odtwarzanie informacji samemu sobie  

Monitorowanie 

� Sprawdzanie ogólnego poziomu 
zrozumienia 

� Ciągłe śledzenie bodźców i 
dokonywanych przekształceń  

� Weryfikowanie konkretnych 
przekształceń, takich jak wnioski 
formułowane wewnątrz materiału i 
relacje pomiędzy elementami 
napływających informacji 

Planowanie strategiczne 

� Ogólny ogląd zadania  
� Ocena celów, ograniczeń i zasobów 

niezbędnych do ukończenia zadania 
� Poszukiwanie zewnętrznych zasobów w 

miarę potrzeb 

Selekcja  

� Rozróżnianie bodźców  
� Odróżnianie istotnych i nieistotnych 

informacji 

Budowanie powiązań 

� Poszukiwanie już znanej wiedzy  
� Kojarzenie napływających informacji z 

uprzednią wiedzą  
� Dokonywanie skojarzeń i wyciąganie 

wniosków w obrębie materiału 

Planowanie taktyczne 

� Organizowanie sekwencji zadań lub 
rutynowych procedur działania 

 

Opracowanie własne na podstawie Corno i Mandinach (1983) 
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Alternatywnym sposobem potraktowania uczenia samoregulowanego jest uznanie go  

nie tyle za zestaw pożądanych zachowań, którego przeciwieństwem jest brak samoregulacji, 

co za jeden z wielu możliwych stylów, charakteryzujących się dużym nasileniem aktywności 

strategicznej. Podejście to jest konsekwencją obserwacji i klasyfikowania różnorodnych 

strategii uczenia się i form samoregulacji  (Entwistle i McCune, 2004). Cytowani autorzy 

dokonując przeglądu narzędzi kwestionariuszowych do pomiaru stylów uczenia się, wskazują 

między innymi następujące wymiary użyteczne w opisywaniu zachowania uczących się osób:  

� uczenie się „mechaniczne” (zapamiętywanie wielokrotnie eksponowanych, płytko 

przetwarzanych informacji  –  głębokie przetwarzanie (dokonywanie przekształceń, 

wyciąganie wniosków)  

� uczenie się holistyczne (osadzanie informacji w szerokim kontekście, poszukiwanie 

osobistych odniesień i przykładów) – uczenie szeregowe (zachowanie dystansu 

emocjonalnego, analizowanie informacji „krok po kroku”)  

� orientacja na znaczenie (głębokie przetwarzanie, dążenie do zrozumienia, model 

konstruowania wiedzy), reprodukcję (płytkie przetwarzanie, strategie 

samosprawdzania, model pobierania wiedzy) lub zastosowanie (konkretne 

przetwarzanie, poszukiwanie przykładów, model aplikowania wiedzy)  

Jedna z bardziej interesujących propozycji odwołuje się do Inwentarza Stylu Uczenia 

(Czerniawska, 2005; Vermunt i Vermetten, 2004) – kwestionariuszowego narzędzia 

badającego skłonności do posługiwania się popularnymi strategiami oraz przekonania na 

temat uczenia się. Autorzy poddali wyniki analizie czynnikowej otrzymując cztery ogólne 

style, określane odpowiednio jako orientacja na znaczenie (meaning), odtwarzanie 

(reproduction), zastosowanie (application) oraz styl nieukierunkowany (undirected). 

Intensywne stosowanie strategii samoregulacyjnych okazało się charakterystyczne wyłącznie 

dla pierwszego z czynników. Jego nasilenie koreluje z obserwacyjnie mierzoną skłonnością do 

stosowania takich strategii jak głęboka, semantyczna analiza i porządkowanie materiału do 

wyuczenia (Vermunt i Vermetten, 2004). Co interesujące istnieją dane, które sugerują, że 

różne style mogą prowadzić do równie dobrych wyników, pod warunkiem zachowania 

spójności pomiędzy głębokością przetwarzania i preferowanym stylem regulacji uczenia 

(Beishuizen i in., 1994). Traktowanie uczenia samoregulowanego jako jednej z wielu dróg 

dostępnych uczącym się osobom stwarza obiecujące podstawy dla badań nad względną 
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skutecznością różnych stylów, w zależności od warunków zadania i zasobów, jakie są do 

dyspozycji.  

 

2.2.3. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI METAPOZNAWCZEJ 

Koncepcje wiążące trafność monitorowania ze stopniem zaawansowania  wiedzy czy 

umiejętności wydają się prowadzić do paradoksalnych rezultatów na poziomie praktycznym. 

Jeżeli aktywność metapoznawcza ma służyć bardziej efektywnemu kierowaniu uczeniem, ale 

jej jakość zależy głównie od postępów w uczeniu się, to można prowokacyjnie stwierdzić, że 

jest wobec uczenia wtórna – a przynajmniej, że w toku uczenia staje się tym mniej potrzebna 

im bardziej efektywna. Metapoznanie, którego praktyczna użyteczność jest ograniczona 

wyłącznie do uczenia się na zaawansowanym poziomie danej umiejętności, odgrywałoby 

znacznie mniejszą rolę, niż przypisywana mu w publikacjach cytowanych dotychczas w 

niniejszej pracy.  

Powyższa argumentacja może stanowić dobry punkt wyjścia dla poszukiwania innych, 

bardziej bezpośrednich form wspierania aktywności metapoznawczej. Mogą one być 

zorientowane na poprawę jakości już funkcjonujących procesów lub motywowanie osób 

badanych do stosowania różnego typu strategii metapoznawczych. Do pierwszej grupy 

można zaliczyć przede wszystkim działania zorientowane na poprawę trafności 

monitorowania, opierające się na założeniu przyczynowego związku typu „większa trafność 

=> skuteczniejsza regulacja zachowania => lepsze rezultaty uczenia”. Jak wspomniano w 

podrozdziale 2.2.1, dane empiryczne nie są tu jednoznaczne: związek między trafnością i 

efektywnością pojawia się tylko w doniesieniach z niektórych badań.  

Grupa druga to natomiast działania bardziej złożone, wspierające stosowanie 

metapoznawczych strategii uczenia się.   Przedstawiony poniżej skrótowy przegląd obejmuje 

więc próby korygowania tendencyjności sądów metapoznawczych, bezpośredniego treningu 

zdolności związanych z monitorowaniem i kontrolą, a także konstrukcji kompleksowych 

środowisk wspierających uczenie się, których częścią są interwencje o charakterze 

metapoznawczym.  

Interwencje zorientowane na korektę tendencyjności. Interwencje te omówiono już 

w podrozdziale 1.3.2. Stojąca za nimi logika jest następująca: jeżeli uczące się osoby będą 
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dysponowały wiedzą o typowych błędach metapoznania (np. opieranie się na informacjach, 

które nie będą dostępne w sytuacji testu, heurystyka znajomości wskazówki – por. rozdział 

1), to formułowane przez nie sądy metapoznawcze staną się bardziej trafne, co pociągnie za 

sobą wybór bardziej adekwatnej strategii (Serra i Metcalfe, 2009). Instruktaż skupiający się 

wyłącznie na korygowaniu błędów monitorowania wydaje się interwencją bardzo 

ograniczoną.  W praktyce stosuje się go więc jako część bardziej kompleksowych interwencji.  

Przykładem może być komputerowy program do nauki słownictwa testowany na grupie 

studentów oraz uczniów o słabych wynikach w nauce (Metcalfe, Kornell i Son, 2007). 

Stosowane obok licznych oddziaływań próby korekty przeszacowanych prognoz wykonania 

polegały na akcentowaniu trudności zadania, jak również dostarczaniu informacji zwrotnej 

dotyczącej wyników. Poziom wykonania uczących się osób znacznie przekraczał rezultaty 

grupy kontrolnej, która uczyła się samodzielnie; wyodrębnienie wpływu interwencji 

metapoznawczej jest jednak niemożliwe.  

Interwencje zorientowane na zwiększenie aktywności metapoznawczej. Działania te  

mają postać różnego typu instruktaży, zachęcających uczące się osoby do zachowań 

kojarzonych z aktywnością metapoznawczą – przede wszystkim monitorowania poziomu 

własnej wiedzy i świadomego planowania przebiegu uczenia się. Instruktaż może obejmować 

wyjaśnienie pojęcia i roli metapoznania oraz naukę schematu zadawania pytań sprzyjających 

krytycznej ocenie własnej wiedzy – na przykład „Jaka jest relacja między pojęciem _____ i 

______” (Schmidt i Ford, 2003) – albo też naukę określonej strategii rozwiązywania 

problemów właściwych dla danej dziedziny. Przykładem może tu być wykorzystywana w 

rozwiązywaniu zadań matematycznych strategia IMPROVE, obejmująca cztery kroki: 

zrozumienie problemu, wskazanie podobieństw i różnic w porównaniu z innymi znanym 

problemami, planowanie strategii działania oraz monitorowanie jej efektywności (Kramarski 

i Mizrachi, 2006). 

Skuteczność instruktaży metapoznawczych wykazano między innymi w odniesieniu 

do umiejętności związanych z projektowaniem stron www (Schmidt i Ford, 2003), nauczaniu 

matematyki (Fuchs i in., 2003; Mevarech i Kramarski, 2003; Kramarski i Mizrachi, 2006), a 

także uczeniem się par słów (Ghatala, Levin, Pressley i Lodico, 1985). Co istotne, w ostatniej z 

cytowanych prac instruktaż metapoznawczy okazał się skuteczny już w grupie 8-letnich 
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dzieci, w innej zaś (Teong, 2003) – w grupie osiągającej niższe od przeciętnych osiągnięcia 

edukacyjne.  

Powyższe wyniki są pozornie sprzeczne z przytaczanymi wcześniej danymi o 

negatywnym wpływie aktywności metapoznawczej na efektywność uczenia się nowicjuszy 

(np. de Bruin i in., 2005). Trzeba jednak pamiętać, że interwencja metapoznawcza ma tu inny 

charakter, niż w wypadku prostej manipulacji warunkami zadania poprzez wprowadzenie 

możliwości wyboru materiału do ponownego przestudiowania. Warunkiem kontrolnym dla 

instruktaży metapoznawczych jest najczęściej prezentacja analogicznego materiału (np. 

poprawnie rozwiązanych przykładów zadań), bez zachęcania uczniów do samodzielnego 

monitorowania i planowania uczenia się. W porównaniu z tego typu działaniami instruktaż 

metapoznawczy z dużym prawdopodobieństwem oddziałuje również na poziom motywacji i 

zaangażowania, a także głębokość przetwarzania materiału. Podobnie jak w cytowanych 

wcześniej badaniach (Metcalfe i in., 2007), wyizolowanie wpływu „czystych” czynników 

metapoznawczych jest niemożliwe; nie stanowi to jednak celu badaczy.  

 Tworzenie środowiska uczenia się wspierającego aktywność metapoznawczą.  W 

tym szczególnym rodzaju interwencji instruktaż metapoznawczy nie jest oddzielony od 

samego uczenia się, ale stanowi część środowiska, w którym ono zachodzi. Konstrukcja tego 

rodzaju środowisk jest możliwa najczęściej dzięki wykorzystaniu komputerowych programów 

edukacyjnych oferujących – obok odpowiedniego zestawu materiału i związanych z nim 

ćwiczeń – wskazówki i wsparcie dotyczące organizacji i strategii uczenia się.  

Warto zauważyć, że wykorzystanie tego typu programów nie wiąże się koniecznie z 

interwencjami o charakterze metapoznawczym – przeciwnie, funkcjonują one zwykle w 

powiązaniu z opartą na ACT Andersona (Anderson, Corbett, Koedinger i Pelletier, 1995) 

koncepcją tutorów poznawczych (Anderson i in., 1995; Conati i Vanlehn, 2000). Tutorzy 

poznawczy to programy wykorzystywane między innymi w nauczaniu algebry, geometrii i 

programowania, działające na podstawie dokładnego modelu procedur składających się na 

daną umiejętność, a zatem narzucające określoną strukturę rozwiązywania problemu i 

zapewniające natychmiastową informację zwrotną na każdym z etapów pracy. Można więc 

powiedzieć, że tutorzy poznawczy przejmują za osoby badane zadania związane z 

monitorowaniem i kontrolą uczenia się, odciążając w ten sposób ich pamięć roboczą. 
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Zgodnie ze stwierdzeniami cytowanych autorów tego rodzaju środowiska mają znaczną 

przewagę nad tradycyjnym instruktażem wspieranym samodzielnym uczeniem się.  

W kontraście do opisanego powyżej podejścia do wspierania uczenia się, środowiska 

wspierające aktywność metapoznawczą są skoncentrowane na zachęcaniu uczniów do 

refleksji nad procesem rozwiązywania problemu i monitorowania jego przebiegu (Aleven i 

Koedinger, 2002). Szczególnie intrygująca wydaje się tu koncepcja tutorów 

metapoznawczych, których zadanie polega na wzmacnianiu zachowań strategicznych uczącej 

się osoby, nie zaś wyręczaniu jej w związanych z tym zadaniach. Wyjątkowo rozbudowaną i 

zaawansowaną realizacją tego założenia jest skierowana do zespołów uczniowskich 

realizujących samodzielne projekty badawcze Wyspa Badań (Inquiry Island; White i 

Frederiksen, 2005). Wyspa Badań proponuje uczniom pomoc „doradców zadaniowych”, 

specjalizujących się w różnych aspektach definiowania i rozwiązywania problemu. Doradcy 

wprowadzają uczniów w cele do osiągnięcia na każdym z etapów pracy projektowej, 

udzielają praktycznych wskazówek i zachęcają do samodzielnej, krytycznej oceny wyników 

pracy zgodnie z wieloma szczegółowymi kryteriami. Część spośród nich, nazwana explicite 

„doradcami metapoznawczymi”, prezentuje informacje i zadaje pytania dotyczące 

planowania aktywności skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemu, monitorowania 

postępów, wyszukiwania i naprawiania błędów oraz ogólnej refleksji nad kryteriami jakości 

wykonania. White i Fredricksen (2005) przytaczają wyniki badań potwierdzających 

skuteczność środowiska Wyspy Badań we wspieraniu wiedzy o rozwiązywaniu problemów, 

jak i umiejętności skutecznego formułowania hipotez badawczych (wyższe wyniki testów w 

porównaniu z osobami nie korzystającymi z programu).  

Podsumowując przytoczony powyżej skrótowy przegląd działań zorientowanych na 

wspieranie metapoznania, można zauważyć, że niemal żadne z nich nie opiera się na 

„czystym” rozumieniu tego konstruktu, ani też nie pozwala empirycznie oddzielić go od 

zmiennych motywacyjnych, związanych z głębokością przetwarzania i innymi elementami 

strategii uczenia się. Niezależnie od związanych z tym niejasności interpretacyjnych, należy 

uznać, że rola aktywności metapoznawczej we wspieraniu uczenia się wykracza poza 

kontekst kształcenia na najbardziej zaawansowanych poziomach rozwijanych kompetencji. 

Podczas gdy spontanicznie stosowane działania związane z samoregulacją uczenia są często 
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nieefektywne i oparte na nietrafnej wiedzy metapoznawczej (por. podrozdział 2.1.3) 

interwencje zorientowane na ich wspomaganie wydają się przynosić pozytywne efekty.  

 

Odpowiadając na postawione we wprowadzeniu do drugiej części rozdziału 2. pytanie 

o możliwe źródła inspiracji płynące z badań nad metapoznaniem prowadzonych w kontekście 

psychologii rozwojowej i edukacyjnej, można sformułować następujące ogólne stwierdzenia:  

1. Metapoznawcze aspekty uczenia się to zagadnienie związane nie tylko z procesami 

monitorowania i kontroli, ale również określonego typu wiedzą metapoznawczą.  

Wiedza ta jest współdeterminowana przez kulturę i środowisko społeczne i zmienia 

się zasadniczo w toku ludzkiego rozwoju.  

2. Aktywność metapoznawcza w ujęciu psychologii edukacyjnej jest jednym z aspektów 

samoregulacji uczenia – złożonego konstruktu związanego z określonego typu 

motywacją, przekonaniami i preferowanymi strategiami działania. Można ją 

traktować jako element jednego z wielu stylów uczenia się, nie zaś biegun wymiaru 

„metapoznanie – brak metapoznania”.  

3. Metapoznawcze kierowanie uczeniem nie musi ograniczać się do selekcji materiału 

do wyuczenia, czy też podziału czasu uczenia pomiędzy jego poszczególne elementy. 

Uczące się osoby mają do dyspozycji szeroki wachlarz zachowań i strategii, które w 

mniej lub bardziej efektywny sposób dopasowują do własnych możliwości i wymagań 

zadania.  

4. Skuteczność samodzielnego kierowania uczeniem może być wzmacniana przez 

odpowiednio zaprojektowane środowisko i specyficzny instruktaż. Opisywana we 

wcześniejszych częściach tekstu tendencyjność monitorowania i przypadki 

nieoptymalnych decyzji dotyczących strategii uczenia się nie wynikają z 

fundamentalnych ograniczeń w funkcjonowaniu umysłu, ale raczej braku określonego 

typu umiejętności lub odpowiednio wspierającego środowiska.  
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ROZDZIAŁ 3.  

OGRANICZENIA  AKTUALNEJ WIEDZY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

 

Przegląd koncepcji i badań zaprezentowany w rozdziałach 1. i 2. miał na celu 

przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o metapoznawczych aspektach uczenia się z 

perspektywy psychologii poznawczej, a następnie identyfikację założeń, perspektyw lub 

danych, które pochodzą z innych dziedzin psychologii i mogłyby zostać wykorzystane w 

dalszej refleksji nad tym zagadnieniem. Wyłaniający się z dotychczasowych rozważań obraz 

pozwala uznać, że dostępna wiedza o metapoznaniu jest raczej cząstkowa. Rosnącemu 

zainteresowaniu badaczy (widocznemu w liczbie doniesień z badań pochodzących z 

pierwszej dekady XXI wieku) towarzyszą wyraźnie widoczne ograniczenia dotyczące zarówno 

zakresu poruszanych problemów, sposobów operacjonalizacji badanych zmiennych, jak i 

rodzaju badanego materiału, czy mówiąc szerzej – zjawisk związanych z uczeniem się.  

Fakt zawężenia aktualnej praktyki badawczej nie jest zaskakujący. Można uznać go za 

przemyślaną strategię zmierzającą do rozstrzygnięcia podstawowych dylematów przed 

podejmowaniem zagadnień bardziej złożonych, a także za konsekwencję metodologicznych 

lub technicznych trudności, jakie wiążą się z działaniami wykraczającymi poza obecny obszar 

zainteresowania badaczy. Mimo to, świadomość istnienia ograniczeń w sposobie 

podejmowania problemu wydaje się użytecznym punktem wyjścia dla dalszego rozwoju 

dziedziny. Celem niniejszego rozdziału jest więc wskazanie granic aktualnej praktyki 

badawczej, a także sformułowanie postulatów dotyczących możliwych kierunków jej 

dalszego rozwoju. Prezentowany w niniejszej pracy projekt badawczy (opisany w rozdziałach 

4 i 5) można traktować jako próbę realizacji niektórych spośród nich.  

 

3.1. ROZSZERZENIE KONCEPTUALIZACJI UCZENIA SIĘ 

Zarówno rozumienie przedmiotu analiz, jak i wnioski z badań wydają się różnić w 

systematyczny sposób w publikacjach przytaczanych w rozdziale 1. i 2. Autorzy uznani na 

potrzeby niniejszej pracy za reprezentantów głównego nurtu badań nad metapoznaniem 

skupiają się raczej na poziomie „mikro” (procesy poznawcze) i badaniach w kontekście 
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laboratoryjnym; starają się zidentyfikować szczegółowe mechanizmy zaangażowane w 

przebieg monitorowania i kontroli. W odróżnieniu od nich, autorzy badający uczenie się w 

kontekście naturalnym są raczej zainteresowani poziomem „makro”, a zatem 

metapoznawczo ukierunkowanymi zachowaniami i strategią uczenia się w dłuższych 

odcinkach czasu. W obydwu podejściach pytania badawcze koncentrują się wokół trzech 

haseł: źródła (sądów metapoznawczych), trafność (monitorowania) i efektywność 

(metapoznawczej regulacji uczenia), jednak formułowane odpowiedzi są od siebie 

odmienne. Wnioski z badań „laboratoryjnych” są umiarkowanie optymistyczne: 

monitorowanie wydaje się względnie trafne, choć podatne na systematyczne zniekształcenia, 

zaś samodzielne kierowanie uczeniem sprzyja efektywności bardziej niż większość innych 

badanych warunków. Natomiast badania w kontekście naturalnym dostarczają raczej danych 

świadczących o znacznej tendencyjności monitorowania i często nieoptymalnej regulacji 

uczenia się. Sugerują również, że skuteczne monitorowanie i kontrola są możliwe, ale wydają 

się wymagać wysokiego poziomu zaawansowania w danej dziedzinie (por. podrozdział 2.1.4.) 

lub odpowiednio zaprojektowanych interwencji i właściwego środowiska dla uczenia się 

(por. podrozdział 2.2.3). 

Za jedną z głównych przyczyn opisywanej powyżej rozbieżności (dyskutowanych 

szerzej w podrozdziale 2.1.1.) uznano w niniejszej pracy większą złożoność sytuacji, w 

szczególności zaś tego, co uznaje się w badaniach za rezultat uczenia się. Wniosek ten można 

rozszerzyć, wprowadzając do dyskusji zagadnienie konceptualizacji procesu uczenia się, 

jakimi posługują autorzy reprezentujący omawiane perspektywy. Przyglądając się 

laboratoryjnym badaniom nad metapoznaniem, można stwierdzić, że są one oparte na 

bardzo prostym, „pamięciowym” wyobrażeniu uczenia się, które można streścić następująco: 

„jedno- lub wielokrotna ekspozycja materiału prowadzi do poprawy wyników w późniejszym 

teście pamięci” Rezultatem uczenia się jest więc zapamiętywanie, rozumiane jako 

zapisywanie określonej informacji w magazynie pamięciowym. Model ten jest widoczny 

implicite w sposobie planowania badań: niezależnie od tego, czy efektem uczenia się ma być 

nabycie wiedzy czy umiejętności, dopuszczalnym w większości wypadków zachowaniem jest 

po prostu powtórna ekspozycja materiału do wyuczenia – lub powtórne wykonanie 

czynności (Simon i Bjork, 2001). Natomiast badania w kontekście naturalnym nie narzucają 

zwykle tak sztywnego modelu uczenia się, dopuszczając szerszy repertuar zachowań czy 
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strategii i koncentrując się raczej na ich rezultatach. Trudno jednak wnioskować o 

przyjmowanym przez autorów rozumieniu procesu uczenia się, ponieważ nie znajduje ono 

bezpośredniego odzwierciedlenia ani w praktyce badawczej, ani w sposobie interpretacji 

wyników.  

Biorąc to pod uwagę można uznać, że typowa dla badań nad metapoznaniem  

konceptualizacja procesu uczenia się jest ograniczająca. Zastanawiając się nad możliwościami 

jej poszerzenia można zwrócić uwagę na to, że uczenie się polega nie tylko na powtarzaniu 

określonego materiału, ale również na próbach głębszego zrozumienia zdobywanej wiedzy 

czy nauce samodzielnego rozwiązywania problemów, obserwowania rezultatów i 

modyfikowania stosowanych rozwiązań. Stwierdzenie to ma istotny wymiar praktyczny: 

wyzwania, z  jakimi mierzą  się twórcy programów edukacyjnych dotyczą często sytuacji i 

problemów dywergencyjnych – pozbawionych jedynego poprawnego rozwiązania i 

prawidłowego algorytmu, który można demonstrować uczącym się osobom.  

Ze względu na ten fakt, bardziej adekwatnym modelem wydaje się obecna od lat w 

psychologii poznawczej i rozwojowej koncepcja uczenia się jako stopniowego budowania i 

przekształcania struktur poznawczych stanowiących reprezentację otaczającego świata (por. 

Hankała, 2000; Ledzińska, 2000). Kierując się tym założeniem, można rozumieć proces 

uczenia się jako aktywny proces konstruowania reprezentacji sytuacji problemowej, któremu 

towarzyszy działanie – testowanie hipotez czy próby osiągania określonych celów, 

podlegające ewentualnym korektom na podstawie docierającej informacji zwrotnej.  

Posługując się tego rodzaju ogólnym wyobrażeniem procesu uczenia się, można na 

nowo ocenić użyteczność i ograniczenia związane z aktywnością metapoznawczą. Jak się 

wydaje, ma ona do odegrania tym większą rolę, im bardziej złożony i niedookreślony jest 

rezultat uczenia się, a także im mniej ustrukturyzowany proces do niego prowadzi. W miarę 

jak rośnie liczba możliwych do wykonania operacji i możliwość posługiwania się różnego 

rodzaju strategiami, monitorowanie efektywności aktualnych działań i modyfikowanie na tej 

podstawie strategii uczenia się staje się coraz bardziej kluczowe. Jednocześnie rosną jednak 

wymagania wobec „jakości” procesów metapoznawczych – adekwatne monitorowanie i 

kontrola stają się coraz trudniejsze. Wynika stąd rosnące zróżnicowanie w efektywności 

samoregulacji i potrzeba kształcenia niezbędnych w niej umiejętności.  
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Powyższa argumentacja wydaje się zdroworozsądkowo oczywista; można 

potraktować ją jednak jako uzasadnienie dla praktycznego postulatu wobec praktyki 

badawczej. Jeżeli zarówno potencjalna użyteczność metapoznania, jak i ryzyko 

tendencyjności lub stosowania nieoptymalnych strategii są najwyższe w odniesieniu do 

złożonych, niedookreślonych rezultatów uczenia się, to tego rodzaju materiał należy uznać za 

interesujący przedmiot badań. Dominujące w aktualnej praktyce badawczej analizy 

metapoznawczych aspektów prostych zadań pamięciowych (takich jak uczenie się par słów) 

cechują się nie tylko ograniczoną możliwością generalizacji wniosków, ale przede wszystkim 

nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału, jaki wiąże się z metapoznawczą regulacją 

uczenia się. Jednym z kierunków rozwoju aktualnej wiedzy wydaje się więc być stopniowe 

uwzględnianie bardziej złożonych warunków i rezultatów uczenia – w miarę możliwości 

stanowiących dobre odzwierciedlenie wyzwań, z jakimi uczący się ludzie radzą sobie na co 

dzień.  

  

3.2. MONITOROWANIE WYKRACZAJĄCE POZA SĄDY METAPOZNAWCZE   

Postulat szerszego rozumienia badanych zjawisk można przenieść również do obszaru 

sądów metapoznawczych. Jak wspomniano w rozdziale 1., dominująca w literaturze 

operacjonalizacja zjawisk związanych z monitorowaniem uczenia się wydaje się zaskakująco 

wąska w porównaniu z zawartością treściową tego pojęcia. Jeżeli zgodnie z podejściem 

Nelsona i Narrensa (1994) rozumieć monitorowanie jako klasę procesów poznawczych, w 

których poziom obiektowy wpływa na poziom „meta”, to klasa ta staje się niezwykle 

pojemna. Po zawężeniu jej do mechanizmów i zjawisk związanych z uczeniem się można 

uznać, że monitorowanie to termin opisujący klasę procesów związanych z budowaniem 

wewnętrznej reprezentacji wiedzy i procesu jej nabywania. Innymi słowy, definicja 

monitorowania wydaje się pozwalać na analizowanie rozległego obszaru zjawisk, które wiążą 

się ze „zdawaniem sobie sprawy” z przebiegu i rezultatów uczenia się – zarówno na poziomie 

osoby („samoświadomość”), jak i cząstkowych procesów poznawczych.  

Praktyka badawcza jest zupełnie inna. W większości doniesień znanych autorowi 

niniejszej pracy, jedynym zachowaniem pozwalającym wnioskować o zjawiskach dotyczących 

monitorowania są sądy metapoznawcze formułowane z wykorzystaniem skal szacunkowych. 
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Uczestnicy badań oceniają poziom własnej wiedzy lub stopień zaawansowania umiejętności, 

prognozują poziom wykonania w mającym nastąpić teście lub oceniają własne wyniki w 

teście który już się zakończył, czy też starają się określić prawdopodobieństwo poprawnego 

rozpoznania materiału, którego nie udało się przypomnieć w reakcji na pytanie otwarte. 

Mierzoną na różne sposoby charakterystyką jest więc postrzegany „stopień wyuczenia”, 

rozumiany jako postęp na jednowymiarowej skali, która może się kojarzyć z subiektywną 

oceną siły śladu pamięciowego. 

Dlaczego warto rozszerzyć powyższą operacjonalizację? Uzasadnieniem jest nie tylko 

dbałość o trafność teoretyczną rozumiana jako potrzeba budowania większej spójności 

między konstruktem i sposobem pomiaru związanych z nim zjawisk. Z już dostępnych danych 

przytaczanych w rozdziale 2. wydaje się wynikać, że w toku uczenia dokonuje się nie tylko 

przyrost „przedmiotowej” wiedzy czy umiejętności, ale także rozwój reprezentacji 

obejmującej właściwe dla kontekstu standardy wykonania i kryteria ich oceny. Efekt 

niedoszacowania związanego z ćwiczeniem (Koriat i in., 2002) sugeruje ponadto, że rozwój 

ten nie musi być równomierny. Można zatem przypuszczać, że zachodzące w trakcie uczenia 

się zjawiska metapoznawcze obejmują coś więcej niż monotoniczny wzrost poczucia 

kompetencji, korespondujący z rzeczywistym jej wzrostem, choć zakłócany przez różnego 

rodzaju tendencyjności i nierzetelność pomiaru. Owo „coś więcej” jest jednak niedostępne 

badaczom stosującym powszechne dziś metody badania procesów monitorowania.  

Krokiem w kierunku rozumienia monitorowania jako procesu prowadzącego do 

sformułowania określonego typu reprezentacji,  a nie tylko formułowania sądów, może być 

wykorzystanie podejścia właściwego dla psychologii rozwojowej i edukacyjnej. W podejściu 

tym rezultatem monitorowania jest metawiedza, którą można traktować właśnie jako zestaw 

reprezentacji odnoszących się do przebiegu i rezultatów procesu uczenia się. Wykorzystanie 

tego typu inspiracji jako punktu wyjścia dla dalszych badań wymagałoby jednak pewnego 

przeniesienia akcentów w obrębie tego pojęcia. Podczas gdy przytaczane w niniejszej pracy 

rozwojowe ujęcia metawiedzy koncentrują się raczej na uogólnionych przekonaniach o 

uczeniu się, szczególnie zaś dostępności i użyteczności różnego typu strategii, postulowanym 

w niniejszej pracy obiektem zainteresowania jest raczej „wiedza o przebiegu i rezultatach 

uczenia”, a zatem reprezentacja bliżej związana z kontekstem, uwzględniająca również treść 

tego, co jest w konkretnym przypadku przedmiotem uczenia się. 
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Przyjęcie takiego postulatu jako punktu wyjścia dla pracy badawczej oznaczałoby 

zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na treściową zawartość przekonań i wyobrażeń, 

jakie formułują ludzie w odniesieniu do tego, czego się uczą. Narzucające się pytania dotyczą:  

a. treści reprezentacji budowanych w trakcie uczenia się; 

Jakiego rodzaju treści są włączane do „wiedzy o przebiegu i rezultatach uczenia się X”? 

Czy możliwe jest zidentyfikowanie elementów, które powtarzają się niezależnie od osoby 

i rodzaju materiału? 

b. struktury tych reprezentacji;  

Czy reprezentacje własnej wiedzy można w systematyczny sposób opisywać przy pomocy 

pewnych formalnych i strukturalnych charakterystyk, takich jak na przykład stopień 

szczegółowości, wewnętrzna spójność lub sprzeczność, albo stopień rozbudowania 

różnych aspektów? Czy pewne formalne charakterystyki współwystępują z innymi? Czy 

mają wpływ na przebieg i efektywność uczenia się? 

c. dynamiki ich powstawania. 

W jaki sposób ewoluują reprezentacje własnej wiedzy? Które ich aspekty pojawiają się 

wcześniej, a które później? Czy większy wpływ ma uogólnianie konkretnych doświadczeń, 

czy też dedukcja oparta na wykorzystaniu już istniejących struktur poznawczych? Czy w 

rozwoju reprezentacji wiedzy da się wskazać bardziej ogólne prawidłowości, które 

znalazłyby zastosowanie w odniesieniu do szerokich klas materiału? 

 

Próby odpowiedzi na sformułowane powyżej pytania badawcze wymagają stawienia 

czoła poważnym wyzwaniom metodologicznym. Działania zmierzające do ustalenia treści 

reprezentacji wymagają wykorzystania metod jakościowych, co oznacza również związane z 

nimi ograniczenia techniczne (duża czasochłonność) i trudności w sformułowaniu kryteriów 

obiektywnej klasyfikacji otrzymanych danych. Jeszcze większym wyzwaniem wydaje się 

generalizacja otrzymanych wniosków. Wszelkiego rodzaju próby docierania do zawartości 

konkretnych reprezentacji będą najprawdopodobniej silnie zakorzenione w kontekście danej 

umiejętności. Pytanie o możliwość dostrzeżenia ogólnych, względnie niezależnych od 

kontekstu prawidłowości, które dałoby się generalizować na szersze klasy materiału i sytuacji 

związanych z uczeniem się pozostaje otwarte. Można więc uznać, ze postulat badania 
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monitorowania jako procesu budowania reprezentacji odnoszących się do przebiegu i 

rezultatów uczenia się wiąże się nie tylko z potencjalnymi korzyściami poznawczymi, ale 

również znacznym ryzykiem otrzymania wyników, które nie doprowadzą do wartościowych 

wniosków.  

 

3.3. KONTROLA WYKRACZAJĄCA POZA SELEKCJĘ MATERIAŁU  

Relacje pomiędzy teoretyczną definicją procesów związanych z metapoznawczą 

kontrolą uczenia się i dotyczącą tego obszaru praktyką badawczą, są podobne jak w wypadku 

monitorowania. W definicji kontroli metapoznawczej mieszczą się wprawdzie wszelkiego 

rodzaju oddziaływania na przebieg procesów poznawczych związanych z uczeniem się, a 

zatem również wybór i regulacja strategii uczenia się, jednakże operacjonalizacja właściwa 

dla praktyki badawczej odwołuje się głównie do selekcji materiału i poświęcania mu 

zróżnicowanej ilości czasu. Uczestnicy badań prowadzonych w nurcie poznawczym decydują, 

które fragmenty materiału chcą przestudiować ponownie, a także podejmują decyzje 

dotyczące rozpoczęcia, czasu i zakończenia uczenia. Stopniowo pojawiają się również próby 

rozszerzenia dostępnego im zakresu strategii – na przykład poprzez wprowadzenie 

możliwości podsumowania czytanego tekstu z wykorzystaniem słów kluczowych (Thiede i in., 

2003). 

Badacze zainteresowani szerszymi operacjonalizacjami metapoznawczej kontroli 

uczenia się,  zarówno na poziomie procesów poznawczych, jak i zachowań w skali „makro”, 

mają do dyspozycji dorobek psychologii edukacyjnej, w szczególności zaś przywoływane w 

rozdziale 2. typologie operacji poznawczych i strategii możliwych do wykorzystania w trakcie 

uczenia się. Wykorzystanie tego dorobku wydaje się bardziej prawdopodobne jako 

konsekwencja zmiany roboczej konceptualizacji procesu uczenia się, o której wspomniano w 

podrozdziale 3.1. Przejście od modelu, w którym uczenie się polega na wielokrotnym 

powtarzaniu, do modelu uwzględniającego szeroki repertuar procesów i zachowań 

związanych z uczeniem się, wymaga wzięcia pod uwagę mechanizmów pozwalających 

zdecydować, którego z licznych narzędzi użyć w danym kontekście.  

Badania metapoznawczej kontroli uczenia, w których uwzględniany będzie szerszy 

zakres związanych z nim zachowań wymagałyby wykorzystywania metod pozwalających na 
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możliwie nieinwazyjną obserwację strategii, z jakich korzystają uczące się osoby. Obserwacja 

ta wydaje się względnie łatwa na typowym dla psychologii edukacyjnej poziomie samoopisu 

odnoszącego się do częstości podejmowania określonych, celowych zachowań (np. 

wyznaczanie celów uczenia, planowanie, wykorzystanie różnych strategii zapamiętywania 

itp.). Znacznie większym wyzwaniem jest jednak dotarcie do poziomu procesów 

poznawczych – wnioskowanie o przebiegu takich operacji umysłowych jak powtarzanie, 

wnioskowanie, porównywanie, uogólnianie czy generowanie przykładów. Choć psychologia 

procesów poznawczych dostarcza tu adekwatnego aparatu pojęciowego, dobór właściwych 

metod badawczych wydaje się wymagać poważnego wysiłku.  

Jedną z możliwych dróg rozwiązania tej trudności jest wykorzystanie komputerowych 

środowisk wspierających uczenie się – w taki sposób, by zachowanie uczącej się osoby (np. 

poszukiwanie określonego typu informacji, sposób rozwiązywania zadań, rodzaj 

popełnianych błędów) było możliwie najdokładniej rejestrowane i traktowane jako 

pośrednie dane pozwalające wnioskować o procesach zachodzących w umysłach 

uczestników. Tego rodzaju metody mogą ułatwić poszukiwanie odpowiedni na pytanie o 

elastyczność procesów kontrolnych w kierowaniu uczeniem się. Czy stosowane przez ludzi 

strategie uczenia zmieniają się wraz z napływem informacji zwrotnej, czy też są 

bezrefleksyjnie kontynuowane? W jaki sposób różnią się strategie stosowane przez osoby o 

różnych reprezentacjach rezultatu uczenia? Czy różnice te są w spójny sposób widoczne już 

na poziomie rodzaju wykorzystanych operacji mentalnych? Podobnie jak poprzednio można 

stwierdzić, że odpowiedzi na te pytania wydają się niezwykle interesujące, ale wymagają 

poradzenia sobie z poważnymi trudnościami metodologicznymi oraz problemem 

generalizacji wniosków pochodzących z badań nad uczeniem się materiału w specyficznym 

kontekście. 

 

3.4. ZRÓŻNICOWANIE ŹRÓDEŁ SĄDÓW METAPOZNAWCZYCH  

Jak wynika z treści rozdziału 1., poznawcze podejście do badania metapoznawczych 

aspektów uczenia koncentruje się na stosunkowo wąskiej klasie czynników oddziałujących na 

formułowanie sądów metapoznawczych. W terminologii Koriata (1997) czynniki te to  

wskazówki mnemoniczne – związane z formalnymi aspektami działania systemu 
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poznawczego, takimi jak płynność przetwarzania, poczucie znajomości treści, czy też 

dostępność cząstkowych reprezentacji zapamiętanego materiału. Rzeczywiście, 

przeprowadzone dotychczas badania wskazują na znaczącą rolę tego typu wskazówek w 

formułowaniu sądów metapoznawczych. Warto jednak zastanowić się, czy są one 

najważniejszym z wykorzystywanych w tym celu źródeł informacji. 

Zarówno w koncepcji Koriata (1997) jak i Flavella (1979) znajduje się miejsce na 

szeroki zakres wskazówek pozwalających formułować sądy na temat rezultatów uczenia się 

na podstawie danych pochodzących z szerokiego zakresu źródeł – obejmujących między 

innymi postrzegane charakterystyki sytuacji (np. trudność materiału, warunki jego 

prezentacji), charakterystyki uczącej się osoby (np. wiedzę o sprawności własnej pamięci) czy 

wiedzę o dotychczas podjętych działaniach (np. czasie i wysiłku zainwestowanym w uczenie 

się). Niektóre z prac cytowanych w rozdziale 2. wprowadzają część tych czynników do 

praktyki badawczej. Przykładem może być badanie, w którym brano pod uwagę porównania 

społeczne i postrzegany poziom wykonania innych osób (Kruger i Dunning, 1997), ogólne 

przekonania osób badanych na temat ich doświadczenia w danej dziedzinie (Ehrlinger i 

Dunning, 2003), albo postrzegany stopień trudności materiału (Burson i in., 2006). Próby 

tego rodzaju są jednak podejmowane stosunkowo rzadko.  

Zróżnicowanie źródeł informacji wpływających na formułowanie sądów 

metapoznawczych jest zapewne związane ze środowiskiem, w jakim prowadzi się badania. 

Wskazówki mnemoniczne wydają się wychodzić na pierwszy plan w warunkach 

laboratoryjnych, gdy wykorzystywany materiał jest względnie neutralny dla uczących się 

osób. Natomiast uczenie się w warunkach naturalnych to działanie podejmowane przez 

ludzi, którzy dysponują już pewnym wyobrażeniem o własnym doświadczeniu i 

predyspozycjach w danej dziedzinie, dokonujące się w społecznych sytuacjach związanych z 

otrzymywaniem różnego typu informacji zwrotnej. Co więcej, sukcesy lub porażki w uczeniu 

się są często związane z realizacją istotnych życiowych zadań, co oznacza, że sądy 

metapoznawcze będą najprawdopodobniej podlegały wpływom czynników motywacyjnych i 

związanych z ogólnymi przekonaniami na własny temat. Można więc oczekiwać, że 

wszelkiego rodzaju oszacowania własnej wiedzy czy prognozy wykonania będą w znacznym 

stopniu oparte na wskazówkach zewnętrznych (kontekstowych) oraz wiedzy 

metapoznawczej dotyczącej możliwości określonej osoby. 
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Czy tego rodzaju źródła warto w sposób systematyczny uwzględniać w badaniach? 

Pewne argumenty wydają się sugerować odpowiedź przeczącą. Po pierwsze, rozszerzenie 

perspektywy i uwzględnienie szerszego zakresu źródeł może zaciemniać obraz 

obserwowanych zależności. W prowadzonych w ten sposób badaniach trudniej będzie 

wyizolować podstawowe mechanizmy czy procesy poznawcze, zaangażowane w 

monitorowanie i kontrolę uczenia się. Po drugie, nawet pobieżna i niejasna lista czynników 

wydaje się przekraczać tradycyjnie pojmowane granice pomiędzy dziedzinami psychologii, 

sięgając między innymi psychologii społecznej, psychologii osobowości oraz psychologii 

rozwojowej i edukacyjnej, co może prowadzić do pewnego chaosu interpretacyjnego 

będącego skutkiem nadmiaru dostępnych wyjaśnień. Po trzecie i najważniejsze, zwiększanie 

liczby kontekstowych zmiennych uwzględnianych w dowolnej analizie będzie prowadzić do 

wspomnianych już ograniczeń w możliwości generalizowania wyników. Można więc uznać, że 

przenoszenie badań nad metapoznaniem do kontekstu naturalnego i poszerzanie zakresu 

informacji traktowanych jako potencjalne źródła sądów metapoznawczych nie jest użyteczną 

strategią odkrywania nowych mechanizmów związanych z monitorowaniem.  

Uwzględnianie szerszego zakresu źródeł sądów metapoznawczych staje się znacznie 

bardziej uzasadnione, jeżeli przeformułować cel, do którego ma zmierzać. Alternatywą dla 

strategii badawczej zakładającej odkrywanie podstawowych mechanizmów 

psychologicznych, a następnie ich syntezę w model wyjaśniający złożone zjawisko jest 

przyjęcie tego typu zjawiska za punkt wyjścia i stopniowe uszczegóławianie wyjaśniającego 

go modelu. W kontekście zagadnień omawianych w niniejszej pracy oznaczałoby to 

potraktowanie formułowania sądów o własnej wiedzy jako naturalnego przedmiotu badania 

– zjawiska możliwego do zaobserwowania w świecie – a następnie stopniowe poznawanie 

czynników i uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na jego przebieg.  

Jeżeli przyjąć takie założenie, pytanie o możliwość generalizacji wyników staje się 

mniej palące. Obserwowane prawidłowości nie muszą odnosić się do uniwersalnych 

procesów i mechanizmów poznawczych, by można było uznać je za użyteczne. Warunkiem 

minimum, które powinny spełnić rezultaty badań nad źródłami sądów metapoznawczych jest 

jedynie możliwość generalizowania ich na pewną rozsądnie szeroką grupę zjawisk – na 

przykład „sądy o trafności relacji dotyczących przeszłych zdarzeń”, czy „prognozy wykonania 

w prostych zadaniach motorycznych”.  
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Istnieją pewne argumenty, pozwalające przypuszczać, że warunek ten jest spełniony. 

Analizy czynnikowe dokonywane na samoocenie różnorodnych zdolności i umiejętności 

(Hakstian i Cattell, 1978) sugerują, że ocena ta jest dokonywana na podstawie pewnych 

ogólniejszych struktur, które można sobie wyobrażać jako samowiedzę dotyczącą 

określonego obszaru czy dziedziny. Idąc o krok dalej, można wysunąć przypuszczenie, że 

również różnego typu źródła informacji pozwalające formułować takie sądy są 

wykorzystywane w sposób względnie powtarzalny w zbliżonych warunkach. Jeżeli to 

przypuszczenie okaże się słuszne, nie w pełni uniwersalny charakter wniosków (na przykład 

sytuacja, w której źródła sądów metapoznawczych dla prostych umiejętności motorycznych 

są inne niż dla umiejętności poznawczych) nie tylko nie jest przeszkodą, ale może okazać się 

inspirujący, prowadząc do pytania o źródła różnic pomiędzy tymi grupami umiejętności.  

Opisywana powyżej strategia badawcza odsuwa na dalszy plan perspektywę dotarcia 

do szczegółowych mechanizmów poznawczych, wydaje się natomiast odpowiadać 

zapotrzebowaniu psychologii stosowanej. Identyfikacja czynników mających wpływ na sądy 

metapoznawcze formułowane w konkretnym, naturalnym kontekście zwiększa wiedzę o 

uwarunkowaniach decyzji dotyczących rozpoczęcia, przebiegu i zakończeniu uczenia się. 

Może więc zostać bezpośrednio wykorzystana w projektowaniu różnego typu działań 

edukacyjnych oraz interwencji związanych z korektą typowych zniekształceń w 

podejmowaniu decyzji.  

Jakiego typu źródła należałoby wziąć pod uwagę? Dotychczasowe badania 

dostarczają wprawdzie pewnych wskazówek, ale nie całościowej wizji, która pozwoliłaby je 

uporządkować w bardziej systematyczny sposób. Kierując się nimi można zaproponować  

następującą, niekompletną listę możliwych źródeł informacji, wykorzystywanych w  

formułowaniu sądów metapoznawczych:  

� ocena aktualnego poziomu wykonania w konkretnej sytuacji (Bjork, 1999); 

� dostępność ogólnej wiedzy skojarzonej z zagadnieniem (Koriat, 1995);  

� wiedza na temat własnego doświadczenia w danej dziedzinie (Ehrlinger i Dunning, 

2003)  

� informacja zwrotna od innych, porównania społeczne i wyobrażenia na temat 

zdolności innych ludzi (Kruger i Dunning, 1999) 
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� ocena czasu i wysiłku zainwestowanego w uczenie się interpretowana w kontekście 

przekonań i oczekiwań dotyczących rozwoju i postępów w czasie (Ross i Wilson, 

2003)  

 

Inspiracją w poszukiwaniu źródeł może być również koncepcja poczucia własnej 

skuteczności (Bandura i in., 2001), która wydaje się odnosić do zjawisk podobnych do sądów 

związanych z monitorowaniem. Bandura wyróżnia cztery typy źródeł poczucia własnej 

skuteczności: 1) dotychczasowa historia sukcesów; 2) wzmocnienia zastępcze (sukcesy „ludzi 

takich jak ja”); 3) wypowiedzi zachęcające; oraz 4) fizjologiczny stan przeżywania 

(wnioskowanie na podstawie poziomu stresu i pobudzenia związanego z wykonywaniem 

zadania).  

Wymienione powyżej źródła to jedynie wstępna, nieuporządkowana lista. Aby je 

systematycznie badać, potrzebne jest odwołanie się do badań empirycznych, które pomogą 

zweryfikować ich względną ważność.  

 

3.5. BADANIE METAPOZNAWCZYCH ASPEKTÓW NABYWANIA ZŁOŻONYCH 
UMIEJĘTNOŚCI  

Większość dotychczas przeprowadzonych badań nad metapoznawczymi aspektami 

uczenia odnosi się do pamięci deklaratywnej, najczęściej związanej z zapamiętywaniem par 

słów. Niektórzy z autorów doceniają konieczność uwzględniania różnorodnego materiału – w 

literaturze przedmiotu można więc również znaleźć doniesienia odnoszące się do 

metapoznawczych aspektów nabywania umiejętności (np. de Bruin i in., 2005; Simon i Bjork, 

2001). Badania na umiejętnościach są jednak traktowane właśnie jako „uwzględnianie 

różnorodnego materiału”. Innymi słowy, służą one głównie replikowaniu zaobserwowanych 

wcześniej efektów i zależności.  

Choć postulat różnicowania materiału wykorzystywanego w badaniach uczenia 

wydaje się słuszny, nie musi być jedynym powodem zajmowania się umiejętnościami w 

kontekście badań nad metapoznaniem. Można wręcz argumentować, że pewne 

charakterystyki procesu uczenia się umiejętności czynią z niego podstawowy, a w każdym 

razie bardzo interesujący przedmiot tych badań. Punktem wyjścia do przedstawienia 

wspomnianych argumentów będzie skrótowa prezentacja koncepcji ACT (Adaptative Control 
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of Thought, Anderson, 1982; 1998), która stanowi jeden z najbardziej popularnych i 

kompleksowych modeli wyjaśniających uczenie się umiejętności.  

W różnych wersjach modelu ACT zakłada się istnienie w systemie poznawczym 

zarówno wiedzy deklaratywnej, jak i proceduralnej. Pierwsza jest reprezentowana przy 

pomocy struktury węzłów (jednostek informacji) oraz wiążących je relacji; druga ma postać 

specyficznych reguł opisujących operacje, jakich system poznawczy może dokonywać na 

wiedzy deklaratywnej oraz na informacjach pochodzących ze zmysłów. Jednostkami wiedzy 

proceduralnej nie są więc sądy czy pojęcia, ale „produkcje” – niejawne reguły działania o 

warunkowej strukturze typu „jeżeli… to…”, tworzące rozbudowane i hierarchicznie 

uporządkowane systemy reguł.   

Uczenie się polega w tym modelu na stosowaniu określonych reguł do treści 

przechowywanych w pamięci roboczej i konstruowania przy ich pomocy kolejnych węzłów 

oraz produkcji. Jednak nawet w wypadku wiedzy proceduralnej punktem wyjścia jest faza 

poznawcza, polegająca na interpretacji informacji dotyczących określonej dziedziny i 

wnioskowaniu o regułach działania na ich podstawie. Następnie, w fazie asocjacyjnej, wiedza 

o regułach działania przekształca się w niejawne (implicit) produkcje, które podlegają w toku 

uczenia dalszym przekształceniom – generalizacji, różnicowaniu i kompozycji (ostatni termin 

odwołuje się do łączenia cząstkowych produkcji w jeden ściśle powiązany program działania). 

Wreszcie, pod wpływem długotrwałego ćwiczenia, umiejętność przechodzi w fazę 

autonomiczną, charakteryzującą się daleko posuniętą automatyzacją i zmniejszeniem 

dostępu do wiedzy deklaratywnej.  

Wiedza proceduralna ma w tym modelu charakter niejawny i w dużym stopniu 

automatyczny. Funkcjonalna wartość deklaratywnej fazy uczenia polega właśnie na 

możliwości weryfikacji określonej reguły zanim zostanie ona przekształcona w produkcję. 

Rzeczywiście, trafne monitorowanie własnych działań na tym etapie wydaje się sprzyjać 

skutecznemu uczeniu się (Pirolli i Recker, 1994). Przyjmując model ACT jako punkt 

odniesienia, można wskazać wymienione poniżej aspekty uczenia się umiejętności, które 

czynią ten proces interesującym przedmiotem badań nad metapoznaniem. 

 Złożoność rezultatów uczenia się i utrudnienie „próbnego wydobycia”.  

Wskaźnikiem rezultatów uczenia się wiedzy deklaratywnej jest wynik w teście pamięci, 

wymagającym wydobycia określonej informacji w odpowiedzi na odpowiadającą jej 
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wskazówkę. Jak zauważa VanLehn (1996), osiągnięcie analogicznego efektu w zadaniu 

mierzącym poziom umiejętności wymaga jednoczesnego spełnienia kilku warunków: 1) 

wydobycia odpowiedniej produkcji w reakcji na wskazówkę; 2) „mapowania” polegającego 

na przypisaniu określonych zmiennych w produkcji do danych dostępnych w określonym 

kontekście; oraz 3) zastosowania produkcji i uniknięcie związanych z tym błędów. Większa 

złożoność tego, co można uznać za rezultat uczenia się sugeruje, że monitorowanie uczenia 

się umiejętności jest zadaniem trudniejszym.  

Warto również pamiętać, że jedną z podstawowych strategii osób proszonych o 

formułowanie sądu o uczeniu (JOL) w odniesieniu do elementu pamięci deklaratywnej, jest 

najprawdopodobniej „próbne wydobycie” danej treści, a następnie prognozowanie szansy 

przypomnienia jej sobie w przyszłości na podstawie różnego typu wskazówek 

mnemonicznych, takich jak płynność przywołania (por. Koriat i Levy-Sadot, 2001). Tego 

rodzaju prosty mechanizm wydaje się jednak niemożliwy lub bardzo trudny do zastosowania 

w przypadku umiejętności: próbne wydobycie składających się na nią zasad i procedur 

wymagałoby zaangażowania się w wykonanie jakiegoś zadania, co zwykle nie jest możliwe w 

chwili formułowania sądów. Można więc przypuszczać, że monitorowanie poziomu 

umiejętności jest w większym stopniu niż monitorowanie wiedzy narażone na poleganie na 

wskazówkach pośrednich – na przykład na pamięci poziomu wykonania zadań w przeszłości, 

albo też na różnego typu informacji zwrotnej od innych. Synteza i wykorzystanie tej wiedzy 

to znaczna przestrzeń, ale też i wyzwanie dla aktywności metapoznawczej. Należy oczekiwać, 

że badanie metapoznawczych aspektów uczenia się umiejętności dostarczy bardziej 

wyrazistych efektów (szczególnie w obszarze obserwowanej tendencyjności), a także pozwoli 

zaobserwować znaczne zróżnicowanie ich wpływu na efektywność uczenia się. 

Paradoks proceduralizacji. Zarówno omawiana powyżej koncepcja ACT, jak inne 

modele uczenia się umiejętności (por. VanLehn, 1996) zakłada, że proces ten polega na 

stopniowym przechodzeniu od wiedzy deklaratywnej do proceduralnej. Jedną z 

konsekwencji tego przejścia wydaje się być przynajmniej częściowa utrata dostępu do 

rezultatów uczenia. Niejawny charakter produkcji może stwarzać poważne wyzwanie dla 

procesów metapoznawczych – przynajmniej dla tej ich grupy, która wiąże się 

intencjonalnym,  strategicznym monitorowaniem i kontrolą własnego zachowania. Jeżeli, z 

uwagi na skutki proceduralizacji, wiedza o rezultatach uczenia się jest coraz słabiej dostępna 
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w miarę jego postępów, to stawia to pod znakiem zapytania użyteczność „uniwersalnych” 

mechanizmów metapoznawczych.  

Z wcześniejszych rozważań nad uczeniem się ekspertów wynika, że aktywność 

metapoznawcza jest szczególnie nasilona i użyteczna właśnie na najwyższych poziomach 

zaawansowania. Sugeruje to, że uczące się osoby nie polegają na introspekcyjnym dostępie 

do własnej wiedzy proceduralnej, ale uczą się stosować rozbudowane i prawdopodobnie 

specyficzne dla kontekstu strategie autodiagnozy. Badając metapoznawcze aspekty uczenia 

się umiejętności można zatem poszukiwać również danych świadczących  o równoległym 

kształtowaniu się specyficznych dla kontekstu umiejętności metapoznawczych.  

 Współwystępowanie uczenia się jawnego i utajonego. Choć uczenie się jawne i 

utajone bywają zwykle ze sobą kontrastowane, zaś koncepcje nabywania umiejętności 

opierają się zwykle na jednym z nich, związane z nimi procesy współwystępują w uczeniu się 

niemal każdej złożonej umiejętności (Sun i Zhang, 2004). Cytowani autorzy podkreślają, że 

nabywanie umiejętności wymaga łączenia procesów „odgórnych” (top-down) – 

przebiegających podobnie jak w modelu Andersona od ogólnych, deklaratywnych reguł do 

szczegółowych, zautomatyzowanych produkcji, z utajonymi procesami „oddolnymi” (bottom-

up).  Te ostatnie, stanowiące alternatywny indukcyjny mechanizm uczenia się polegają na 

samoorganizacji zachowania pod wpływem napływającej informacji zwrotnej, dokonującej 

się – przynajmniej początkowo – bez udziału świadomości. Wywnioskowane z doświadczenia 

zasady mogą w tej koncepcji stać się jawne i dołączyć do listy reguł dostępnych pamięci 

deklaratywnej.  

 Badania nad metapoznawczymi aspektami nabywania umiejętności mogą dostarczyć 

interesującej wiedzy o zależnościach pomiędzy jawnymi i utajonymi procesami uczenia się. 

Zachowania związane z monitorowaniem, takie jak opisywanie stosowanej strategii, czy 

ocenianie i prognozowanie poziomu wykonania można potraktować jako wskaźniki jawnych 

procesów uczenia się, badając ich związek ze wskaźnikami niejawnymi.  

 

3.6. MOTYWACYJNY WPŁYW METAPOZNANIA 

Prezentowane dotychczas badania dotyczące metapoznawczych aspektów uczenia się 

stwierdzają wprost, lub wydają się zakładać, że wpływ procesów metapoznawczych na 
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uczenie wiąże się z mniej lub bardziej skutecznym dopasowaniem zachowania do warunków 

zadania. Pomijając na moment zagadnienie kierunku relacji przyczynowo-skutkowych można 

stwierdzić, że powszechnie przyjmowane rozumienie wpływu metapoznania na skuteczność 

uczenia się polega na diagnozie aktualnego stanu rzeczy dzięki monitorowaniu i 

wykorzystaniu procesów kontrolnych do regulacji zachowania. Wpływ metapoznania na 

efektywność uczenia się jest więc zależny od trafności monitorowania, dostępności 

różnorodnych strategii działania, wiedzy o ich względnej skuteczności w określonych 

warunkach oraz możliwości wprowadzenia ich w życie. Założenie to można określić jako 

„poznawcze”, „racjonalne”, bądź „strategiczne”, ponieważ wiąże się z poznawczą oceną 

sytuacji i doborem odpowiedniej do niej strategii.  

Choć tego rodzaju mechanizm wydaje się łatwy do zaakceptowania, należy zwrócić 

uwagę również na dodatkowe, alternatywne wobec niego interpretacje. Naprowadza na nie 

propozycja Carvera i Scheiera (1990),  zgodnie z którą procesy metapoznawcze są w systemie 

poznawczym źródłem afektu. Redukcja rozbieżności pomiędzy reprezentacją stanu 

aktualnego i pożądanego – właściwie zaś tempo redukcji tej rozbieżności – jest w tym ujęciu 

źródłem pozytywnych lub negatywnych stanów afektywnych. Funkcjonują one na zasadzie 

prostego sprzężenia zwrotnego, sprzyjając kontynuowaniu aktualnego zachowania lub 

motywując do jego zmiany. Tego rodzaju prosty mechanizm będący poznawczym 

odpowiednikiem warunkowania instrumentalnego, może być skuteczny nawet wtedy, gdy 

system poznawczy nie dysponuje wiedzą o różnorodnych strategiach działania i warunkach 

ich skuteczności, ale działa metodą prób i błędów. Co więcej, jeżeli pozytywne efekty 

jakiegoś zachowania są odroczone, a zatem pożądana jest wytrwałość, trafne monitorowanie 

wcale nie musi być przystosowawcze. Zgodnie z licznymi badaniami (por. Bandura, 1993; 

Bandura, Barbaranelli, Caprara i Pastorelli, 1996), wysokie poczucie własnej skuteczności 

sprzyja  wytrwałości i osiągnięciom w uczeniu się, można więc uznać, że korzystne dla 

rezultatów uczenia jest postrzeganie postępów tam, gdzie ich nie ma, a przynajmniej 

umiarkowanie tendencyjne interpretowanie rezultatów własnych działań jako bardziej 

pozytywnych.  

Streszczając powyższe rozważania w sposób bardziej zwięzły, można powiedzieć, że 

wpływ metapoznania na skuteczność uczenia się może mieć zarówno charakter poznawczy, 

jak i motywacyjny. W pierwszym przypadku informacje gromadzone przez procesy 



88 

 

monitorowania są wykorzystywane do bardziej efektywnej, strategicznej regulacji 

zachowania; w drugim wpływają po prostu na motywację do kontynuowania lub zmiany 

aktualnej aktywności. Interpretacja poznawcza przypisuje metapoznaniu większą rolę do 

odegrania – ale jednocześnie nakłada na uczące się osoby całą listę wymagań, których 

spełnienie wydaje się trudne. Motywacyjny wpływ metapoznania może być znacznie mniej 

wyrafinowany, wydaje się jednak możliwy do stwierdzenia nawet w warunkach, w których 

brakuje informacji lub zasobów niezbędnych do adekwatnego planowania strategii uczenia 

się.  

Rozróżnienie na poznawczy i motywacyjny wpływ metapoznania na efektywność 

uczenia się można odnieść do omawianego w podrozdziale 1.3.3. zagadnienia kosztów 

aktywności metapoznawczej, w szczególności zaś związanego z nią obciążenia pamięci 

roboczej. Jak się wydaje, obserwowany w badaniach pozytywny wpływ aktywności 

metapoznawczej (np. samodzielnej selekcji materiału) na efektywność uczenia się może być 

efektem działania różnych mechanizmów w zależności od kontekstu – w szczególności od 

stopnia złożoności zadania i poziomu zaawansowania uczących się osób. Możliwe, że 

użyteczność „strategicznej” aktywności metapoznawczej jest najmniejsza w sytuacji uczenia 

się złożonego materiału przez początkujących, największa zaś tam, gdzie osoby badane 

dysponują wystarczającymi zasobami i adekwatnymi do sytuacji strategiami uczenia się. Z 

kolei wpływ „motywacyjny”, niezwiązany z regulacją strategii działania i nie wymagający 

nadmiernej trafności monitorowania, powinien ujawniać się w sytuacjach, w których 

złożoność zadania uniemożliwia strategiczne podejście do uczenia się.  

Jakie są konsekwencje powyższych rozważań dla formułowanych w tym rozdziale 

postulatów dotyczących dalszych badań? Nasuwający się wniosek dotyczy sposobu 

interpretacji uzyskanych wyników. Zgodnie z tym co napisano powyżej, stwierdzenie 

pozytywnego wpływu manipulacji eksperymentalnej wzmacniającej aktywność 

metapoznawczą na efektywność uczenia się nie oznacza jeszcze, że osoby badane były w 

stanie trafnie monitorować własną wiedzę i dobrać odpowiednią do niej strategię uczenia 

się. Alternatywne wyjaśnienie tego rodzaju wyników można sformułować posługując się 

konstruktami motywacyjnymi – na przykład rosnącym pod wpływem (tendencyjnego) 

monitorowania zaangażowaniem w sytuację uczenia się. 
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Omawiane powyżej różnice w wymaganiach stawianych przez różnego typu 

mechanizmy oddziaływania procesów metapoznawczych na przebieg uczenia się dostarczają 

również prostego sposobu odróżniania tych mechanizmów na poziomie analizy wyników 

badań. Analizując zależności pomiędzy trafnością monitorowania i efektywnością uczenia się, 

można oczekiwać następujących danych: 

� mechanizm motywacyjny – obserwowany pozytywny wpływ manipulacji 

wzmacniającej aktywność metapoznawczą (np. prognozowanie wyników i 

możliwość selekcji materiału) przy jednoczesnej niskiej trafności monitorowania; 

brak związku pomiędzy trafnością monitorowania i efektywnością uczenia; 

� mechanizm poznawczy - obserwowany pozytywny wpływ manipulacji 

wzmacniającej aktywność metapoznawczą (np. prognozowanie wyników i 

możliwość selekcji materiału) przy jednoczesnej wysokiej trafności 

monitorowania; efektywność uczenia się u poszczególnych osób jest skorelowana 

z trafnością monitorowania.  

Zgodnie z tym, co napisano powyżej, trudno oczekiwać wyników rozstrzygających 

jednoznacznie na korzyść interpretacji poznawczej lub motywacyjnej. Znacznie bardziej 

prawdopodobne jest, że mechanizmy te stają się w różnym stopniu istotne w zależności od 

warunków zadania. Dalsze badania mogą pozwolić na wskazanie najważniejszych warunków, 

sprzyjających posługiwaniu się nimi. 

  

3.7. PODSUMOWANIE: W STRONĘ PROJEKTU BADAWCZEGO  

Niniejszy rozdział był poświęcony prezentacji i uzasadnieniu postulatów dotyczących 

możliwych kierunków rozwoju badań nad metapoznawczymi aspektami uczenia się. 

Sformułowane w zwięzły sposób, mogą brzmieć następująco:  

1. Badanie uczenia się jako procesu konstruowania reprezentacji poznawczych – w  

odróżnieniu od badań nad zapamiętywaniem wielokrotnie eksponowanych treści.  

2. Badanie treści, struktury i dynamiki zmian wiedzy metapoznawczej – w 

odróżnieniu od posługiwania się jednowymiarowymi sądami metapoznawczymi. 
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3. Badanie procesów kontrolnych, regulujących wybór różnorodnych operacji 

mentalnych czy strategii uczenia się - w odróżnieniu od badań nad alokacją czasu i 

selekcją materiału do powtórek.  

4. Badanie wpływu różnorodnych, wykraczających poza wskazówki mnemoniczne 

źródeł informacji wpływających na konstruowanie wiedzy metapoznawczej i 

formułowanie sądów metapoznawczych.  

5. Badanie metapoznawczych aspektów uczenia się umiejętności z uwzględnieniem 

zjawisk i mechanizmów specyficznych dla ich nabywania.  

6. Interpretowanie związków pomiędzy aktywnością metapoznawczą i 

efektywnością uczenia się zarówno w kategoriach poznawczych, jak i 

motywacyjnych; ocena względnego wpływu różnych mechanizmów w różnych 

sytuacjach.  

Prezentowany w następnych rozdziałach projekt badawczy był wstępną próbą 

realizacji niektórych z wymienionych powyżej postulatów. Ponieważ jednoczesne ich 

uwzględnienie wydaje się znacznie przekraczać wymiary jednego, nawet bardzo 

rozbudowanego przedsięwzięcia, konieczne było zawężenie zakresu realizowanych działań. 

Ze względu na ograniczenia metodologiczne, jakie wiążą się z postulatami 1-3, projekt 

badawczy nawiązuje do pozostałych trzech postulatów. Jego głównym celem jest realizacja  

postulatu 4. – identyfikacja szerszego zakresu źródeł wiedzy metapoznawczej, a także oceny 

ich potencjalnego wpływu na trafność sądów metapoznawczych i efektywność uczenia. 

Oznacza to włączenie dodatkowej grupy zmiennych do schematu typowego badania nad 

metapoznawczymi aspektami uczenia (por. schemat 3). Ponadto, zgodnie z postulatem 5., 

wykorzystywanym w trakcie uczenia się materiałem były złożone umiejętności, zaś 

obserwowane zależności interpretowano zarówno przez pryzmat mechanizmów 

poznawczych, jak i motywacyjnych (postulat 6). 

Ogólny zarys planowanych badań odpowiada typowemu przebiegowi badań nad 

metapoznawczymi aspektami uczenia, zaprezentowanemu na schemacie 2. w podrozdziale 

1.1.3. Uwzględnienie nowego konstruktu – różnego rodzaju „źródeł sądów 

metapoznawczych” oznacza jednak rozbudowanie schematu o dodatkowy typ zmiennych, 

zaznaczonych przerywaną linią w schemacie 3. na następnej stronie.  

 



91 

 

 

Uzupełnienie schematu typowych badań o dodatkowe zmienne pozwala zwrócić 

uwagę na nowe zależności i sformułować pytania badawcze stanowiące punkt wyjścia dla 

planowanych badań. Pierwsze z nich, przywoływane już w podrozdziale 3.4. wiąże się z 

identyfikacją źródeł wpływających na formułowanie sądów metapoznawczych. Jakie źródła 

należy w ogóle brać pod uwagę? Które z nich są względnie najważniejsze, a zatem wywierają 

na te sądy największy wpływ? To ostatnie pytanie odzwierciedla na schemacie 3. relacja 

pomiędzy elementami  A i B.  

Dysponując taką wiedzą można następnie założyć, że informacje pochodzące z 

różnego typu źródeł mogą systematycznie różnić się adekwatnością (być mniej lub bardziej 

prawdziwe i dokładne) oraz użytecznością (w różnym stopniu sprzyjać skutecznemu uczeniu). 

Jeżeli tak, to dostępność określonych źródeł w otoczeniu lub indywidualna skłonność do 

poświęcania większej uwagi niektórym z nich może mieć istotny wpływ na rezultaty uczenia 

się. Wpływ ten może mieć charakter bezpośredni (relacja między A i C), jednak bardziej 

prawdopodobne jest, że dostępność określonego typu źródeł wpływa na trafność sądów 

metapoznawczych (wpływ A na relację pomiędzy B i C), co dopiero w dalszej perspektywie 

prowadzi do różnic w adekwatności kontroli metapoznawczej, a w konsekwencji również 

efektywności uczenia.  
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Identyfikacja tego rodzaju zależności byłaby użyteczna w pogłębianiu wiedzy o 

uwarunkowaniach użyteczności heurystyk, jakimi posługują się ludzie oceniający poziom 

swoich umiejętności lub prognozujący to, jak poradzą sobie w różnego typu zadaniach. 

Nasuwającym się sposobem wykorzystania tego rodzaju wiedzy w psychologii stosowanej 

jest projektowanie różnego rodzaju programów edukacyjnych oraz interwencji mających na 

celu zapobiegać przecenianiu własnych możliwości w sytuacjach, w których może to mieć 

poważne negatywne konsekwencje. Spodziewaną korzyścią na poziomie teoretycznym i 

metodologicznym jest natomiast dostarczenie wstępnych danych uzasadniających 

użyteczność systematycznego uwzględniania zmiennych kontekstowych w badaniach 

metapoznawczych aspektów uczenia.  

Przedstawiony w niniejszej pracy projekt badawczy obejmował różne próby 

zmierzenia się z opisywanymi powyżej celami i postulatami. Podejmowano go zarówno w 

opartych na samoopisie badaniach korelacyjnych, jak i – pod wpływem krytycznej analizy 

uzyskanych danych – w formie eksperymentu, w którym możliwe było manipulowanie 

dostępnością informacji zwrotnej i analizowanie jej wpływu na sądy metapoznawcze. Ze 

względu na fakt, że prezentowany projekt nie stanowi bezpośredniej kontynuacji żadnego z 

już istniejących programów badawczych, badania rozpoczęto od działań zmierzających do 

identyfikacji kluczowych zmiennych oraz konstrukcji narzędzia kwestionariuszowego do ich 

pomiaru. Opis konstrukcji tego narzędzia wraz z badaniami korelacyjnymi, do których zostało 

wykorzystane można znaleźć w rozdziale 4., natomiast opis badań eksperymentalnych  - w 

rozdziale 5.  
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ROZDZIAŁ 4.  

ŹRÓDŁA SĄDÓW METAPOZNAWCZYCH: BADANIA KORELACYJNE 

 

Zgodnie z tym, co napisano w rozdziale 3., prezentowany w tej pracy projekt 

badawczy ma na celu poszerzenie wiedzy o źródłach informacji, które stanowią podstawy dla 

formułowania sądów metapoznawczych – szczególnie zaś sądów odnoszących się do 

nabywania złożonych umiejętności w kontekście naturalnym. Stan zaawansowania dziedziny 

w chwili planowania badań nie pozwalał na odwołanie się do uporządkowanej koncepcji 

opisującej wykorzystywane źródła. O wpływie niektórych z nich (np. obserwowany poziom 

wykonania w poprzednim teście czy przekonanie o ogólnej znajomości dziedziny) można 

wprawdzie wnioskować na podstawie heurystyk dyskutowanych w podrozdziale 2.1.1., 

brakuje jednak zarówno koncepcji, która prezentowałaby źródła wiedzy metapoznawczej w 

sposób systematyczny, jak i danych empirycznych, które pozwoliłyby ocenić ich względny 

wpływ na formułowane sądy metapoznawcze.  

Ze względu na ten fakt, pierwszy etap prezentowanego projektu badawczego 

zaplanowano jako próbę wskazania niektórych potencjalnych źródeł informacji mających 

wpływ na formułowanie sądów metapoznawczych. Jakiego rodzaju wskazówki mogą być 

wykorzystywane w formułowaniu ocen własnych kompetencji czy prognoz wykonania? Które 

z nich są wykorzystywane w największym stopniu? Jakie są zależności pomiędzy 

wykorzystywaniem określonego typu źródeł i trafnością opartych na nich sądów czy 

efektywnością uczenia? Wstępnych odpowiedzi na tego rodzaju pytania mogłoby dostarczyć 

opracowanie kwestionariusza badającego subiektywną dostępność potencjalnie istotnych 

źródeł i wykorzystanie go w badaniach korelacyjnych. Konstrukcja tego kwestionariusza jest 

opisana w podrozdziale 4.1., natomiast podrozdziały 4.2. i 4.3. prezentują dwa badania 

wprowadzające kwestionariuszową ocenę dostępności różnego typu źródeł do rzeczywistej 

sytuacji uczenia złożonej wiedzy i umiejętności w kontekście naturalnym.  

Badania prezentowane w rozdziale 4. mają charakter korelacyjny. Przedmiotem 

analizy są w nich związki pomiędzy różnymi wskaźnikami samooceny umiejętności i poziomu 

wykonania oraz wynikami skal kwestionariuszowych. Wiąże się to z oczywistym ryzykiem 

popełnienia błędu I rodzaju wynikającym ze stosowania wielokrotnych porównań. 

Adekwatna do sytuacji korekta poziomu istotności, gwarantująca zmniejszenie ryzyka do 
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akceptowalnych poziomów, powinna zasadniczo uwzględniać wszystkie porównania 

dokonywane w całym badaniu lub nawet cyklu badań, nie zaś pojedynczą macierz korelacji. 

Ponieważ jednak konsekwencją byłby radykalny spadek mocy stosowanych testów, podjęto 

decyzję o zastosowaniu odmiennej strategii analizy i interpretacji wyników. Uzyskane 

współczynniki korelacji są prezentowane bez poprawki ze względu na wielokrotne 

porównania, natomiast interpretacja wyników dokonywana jest jedynie na poziomie 

całościowych wzorców zależności między badanymi zmiennymi, nie zaś pojedynczych 

związków, które traktowano jako prawdopodobne artefakty.  

 

4.1. IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ SĄDÓW METAPOZNAWCZYCH  

Pierwszym etapem projektu badawczego była próba określenia wstępnej listy 

zmiennych, które będą w nim traktowane jako „źródła sądów metapoznawczych”. Pojęcie to 

odnosi się w niniejszej pracy do różnego typu informacji i wskazówek, które są dostępne 

uczącej się osobie i mogą być wykorzystywane jako podstawa dla wnioskowania o stopniu 

opanowania pewnej wiedzy czy umiejętności. Rozumienie to wyklucza oczywiście możliwość 

stworzenia zamkniętego katalogu źródeł; na potrzeby opisywanego projektu konieczne było 

jednak wskazanie niektórych z nich – w miarę możliwości wykorzystywanych najczęściej i 

mających największy wpływ na sądy metapoznawcze formułowane przez uczące się osoby.  

O zidentyfikowanie tego rodzaju źródeł poproszono grupę ekspertów – 10 

pracowników naukowych i doktorantów Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii 

UJ. Eksperci pracowali techniką grup nominalnych. Po prezentacji podstawowych założeń i 

celów projektu badawczego, osoby te poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania „Po 

czym poznaję, jak dobrze opanowałem (-am) umiejętność prowadzenia wykładów lub 

ćwiczeń?” i „Po czym mogą poznawać to inni ludzie?”. Odpowiedzi były zapisywane po 

upływie dziesięciominutowego czasu na zastanowienie, bez konsultacji z innymi ekspertami.  

Uzasadnieniem dla konkretnego sposobu sformułowania pytania i odwołania do 

osobistych doświadczeń (wszystkie pytane osoby mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych na poziomie akademickim) było dążenie do gromadzenia propozycji 

odwołujących się nie tylko do wiedzy psychologicznej, ale również potocznej.  
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W odpowiedzi na pytania uzyskano 27 propozycji, których lista znajduje się w Aneksie 

(załącznik 1). Otrzymany materiał poddano analizie jakościowej, eliminując powtórzenia i 

łącząc zbliżone propozycje w ogólniejsze kategorie (np.”Informacja zwrotna od innych” i 

„Opinie innych osób”). Rezultatem była zaprezentowana w tabeli 2. wstępna lista 16 źródeł, 

które mogą być wykorzystywane jako podstawy dla formułowania ocen własnych 

umiejętności i prognozowania wykonania.  

 

Tabela 2. Potencjalne źródła sądów metapoznawczych 

obserwacja 
własnego 
zachowania 
 

� poziom wykonania w konkretnych sytuacjach, liczba i rodzaj popełnianych błędów; 

� dynamika zmian poziomu wykonania, dynamika zmian liczby i rodzaju błędów;  

� wysiłek i zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania 
 („Czy bardzo się męczę? Czy umiem coś robić równolegle?”) 

emocje � doznawane emocje („Jak się czuję korzystając z tej umiejętności? Czy jej stosowanie 
sprawia mi  przyjemność?”) 

informacja 
od innych   

� bezpośrednia, nieformalna informacja zwrotna od innych (np. pochwały, 
komentowanie poziomu wykonania).  

� sformalizowana informacja zwrotna (oceny, egzaminy, certyfikaty itp.)  

� porównanie z poziomem wykonania innych (porównywanie własnych umiejętności 
z wyobrażeniem dotyczącym umiejętności innych osób)  

� informacja o poziomie wykonania grupy odniesienia („Czy ludzie tacy jak ja mają tę 
umiejętność?”)  

ogólne 
struktury 
wiedzy   

� ogólna samoocena 

� przekonania o ogólnym poziomie umiejętności w danej dziedzinie 

� wnioskowanie na podstawie poziomu wykonania innej, podobnej umiejętności 

� dostępność wiedzy deklaratywnej związanej z umiejętnością 

przekonania i 
czynniki 
motywacyjne 

� motywacja do pozytywnego postrzegania poziomu umiejętności (centralność 
konstruktu dla Ja, orientacja na wykonanie) 

� prywatne teorie stałości i zmiany; przekonania dotyczące uczenia się   

� przekonania o własnych zdolnościach uczenia się  

� wiedza o czasie i wysiłku zainwestowanym w uczenie 
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Warto zauważyć, że zamieszczona na następnej stronie lista traktuje pojęcie „źródła 

sądów metapoznawczych” w sposób szeroki, uwzględniający zarówno informację zwrotną z 

zewnątrz, jak też różnego typu przekonania i elementy samowiedzy. Wydaje się to istotne ze 

względu na przywoływaną już specyfikę sytuacji samooceny własnych umiejętności, na którą 

mają zapewne wpływ liczne czynniki osobowościowe i motywacyjne.  

Ani przedstawiona w tabeli 2 lista proponowanych źródeł, ani tym bardziej sposób jej 

ustrukturyzowania, nie miały jeszcze oparcia w badaniach empirycznych; traktowano je więc 

jako źródła potencjalne. Nie było również wiadomo, czy różnorodność informacji  dostępnej 

w rzeczywistych sytuacjach uczenia koresponduje w jakiś sposób z przedstawionym 

podziałem na 16 typów źródeł. Innymi słowy, po uporządkowaniu propozycji ekspertów 

brakowało jeszcze podstaw do stwierdzenia, czy należy je traktować jako możliwe do 

doświadczalnego zidentyfikowania jednorodne konstrukty, czy raczej „zlepki” zjawisk, które 

w rzeczywistości ze sobą nie współwystępują, albo odwrotnie – sztucznie wyodrębnione 

części jednorodnej całości. Ze względu na ten fakt podjęto próbę konstrukcji 

kwestionariuszowego narzędzia badawczego, którego struktura nie byłaby narzucona, lecz 

dopasowana do danych empirycznych dzięki wykorzystaniu analizy czynnikowej.  

 

4.2. BADANIE 1: KONSTRUKCJA KWESTIONARIUSZA  

Konstrukcja kwestionariuszowego narzędzia do badania źródeł sądów 

metapoznawczych opiera się na założeniu, że ludzie są w stanie samodzielnie i do pewnego 

stopnia adekwatnie oszacować obecność różnego typu wskaźników świadczących o tym, że 

dobrze opanowali określoną umiejętność. Zgodnie z dotychczasowymi rozważaniami, mogą 

to być wskaźniki różnego rodzaju – na przykład wspomnienia konkretnych zdarzeń, w 

których zastosowali ją z powodzeniem, otrzymane pochwały i gratulacje, albo subiektywne 

poczucie swobody i płynności w trakcie jej stosowania. Zaplanowana w ramach badania 1. 

konstrukcja kwestionariusza miała na celu określenie struktury, w jaką układają się wstępnie 

zidentyfikowane wskaźniki, a także umożliwienie pomiaru tego, na ile wyraziste wydają się 

one poszczególnym osobom w kontekście uczenia się określonej umiejętności. Ubocznym 

celem badania 1. była również wstępna ocena związków mierzonej w ten sposób 

wyrazistości z samooceną poziomu umiejętności, stanowiącą formę sądu metapoznawczego.  
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Warto zwrócić uwagę, że przy pomocy narzędzia kwestionariuszowego nie da się 

dotrzeć do informacji „obiektywnie” dostępnych w środowisku, a jedynie do tego, co jest 

rezultatem procesów percepcyjnych, uwagowych i pamięciowych. Ponieważ koncentracja na 

subiektywnym odbiorze informacji z otoczenia była zgodna z celami badania, konstruując 

pozycje testowe celowo pominięto próby ich obiektywizacji (np. odwoływanie się do 

konkretnych epizodów czy przedziałów czasowych).  

 

4.2.1. TWORZENIE WSTĘPNEJ PULI POZYCJI TESTOWYCH 

Podstawą dla konstrukcji puli pozycji testowych kwestionariusza była lista 16 źródeł 

wymienionych w tabeli 2. Dla każdego ze źródeł opracowano 10 pozycji – stwierdzeń 

wskazujących na obecność wskaźników które mogą być dla osoby badanej podstawą 

wnioskowania o opanowaniu danej umiejętności. Stwierdzenia są sformułowane w pierwszej 

osobie liczby pojedynczej i zawierają odwołania do „tej umiejętności” (w założeniu – do 

umiejętności wybranej do badań i wymienianej w instrukcji wprowadzającej do 

kwestionariusza). Pięć spośród każdych dziesięciu stwierdzeń sformułowano jako pozycje 

odwrócone. Stwierdzenia dotyczące ogólnej samooceny zapożyczono ze skali Rosenberga w 

adaptacji Łaguny, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowskiej (2007). Przykłady powstałych w ten 

sposób pozycji testowych można znaleźć w tabeli 3, zaś pełna lista 160 pozycji znajduje się w 

Aneksie (załącznik 3). 

Tabela 3. Przykładowe pozycje testowe opisujące wskaźniki opanowania umiejętności 

źródło przykłady pozycji testowych  

dynamika zmian poziomu 
wykonania  

Dostrzegam dużą różnicę pomiędzy swoim poziomem 

opanowania tej umiejętności teraz i kilka miesięcy temu.  

opanowanie umiejętności 
przez grupę odniesienia  

Należę do grupy społecznej, w której ta umiejętność jest na 

ogólnie dobrym poziomie. 

dostępność wiedzy o 
umiejętności  

Mógłbym (mogłabym) dobrze komuś wytłumaczyć na czym 

polega ta umiejętność. 

wiedza o czasie i wysiłku 
zainwestowanym w uczenie 

Osiągnięcie obecnego etapu opanowania tej umiejętności 

kosztowało mnie sporo wysiłku. 

wysiłek i zasoby niezbędne 
do prawidłowego wykonania   

Posługuję się tą umiejętnością bez poświęcania jej całej swojej 

uwagi. 
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 Skonstruowana w ten sposób pula pozycji testowych została wykorzystana w badaniu 

1. jako wyjściowy materiał dla analizy czynnikowej mającej prowadzić do konstrukcji 

kwestionariusza „Źródła sądów metapoznawczych”.  

 

4.2.2. METODA  

Osoby badane. W badaniu 1. wzięli udział studenci różnych kierunków Akademii 

Górniczo-Hutniczej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, rekrutowani w kilku niezależnych 

grupach, bezpośrednio przed rozpoczęciem wykładów. W zaproszeniu do badań podkreślano 

anonimowość i dobrowolność udziału; oferowaną rekompensatą była indywidualna 

informacja zwrotna (podsumowanie celu i wyników badań oraz prezentacja własnych 

wyników na tle grupy). Kompletne kwestionariusze zwróciły 162 osoby badane, w tym 84 

mężczyzn i 78 kobiet w wieku od 18 do 34 lat (mediana 21).  

Materiały. W badaniu wykorzystano pulę 160 pozycji testowych opisanych w 

poprzednim podrozdziale. Każde ze stwierdzeń kwestionariusza było oceniane na 7-

stopniowej skali, której poszczególne stopnie opisane są odpowiednio jako „Zdecydowanie 

nie”, „Nie”, „Raczej nie”, „Trudno powiedzieć”, „Raczej tak”, „Tak”, „Zdecydowanie tak”. Do 

kwestionariusza dołączono również odrębną, skonstruowaną na potrzeby badania 1 miarę 

składającą się z 10 pozycji testowych odnoszących się do ogólnej oceny poziomu 

umiejętności. Wszystkie pozycje testowe ułożono w porządku losowym.  

Kwestionariusz poprzedzono instrukcją wyjaśniającą cel badania (konstrukcja 

narzędzia do badań nad uczeniem się). Aby zapewnić uniwersalność konstruowanego 

narzędzia, nie ograniczano jego zastosowań do konkretnej umiejętności, ale wspierano ich 

maksymalne zróżnicowanie. Instrukcja zawierała więc następującą prośbę o wybór i 

zapisanie jednej umiejętności,  do której będą odnoszone pozycje testowe: 

„Wybierz umiejętność, której zdarzyło Ci się uczyć w ciągu ostatnich 12 miesięcy i 

wpisz jej nazwę poniżej. Możesz wybrać każdą umiejętność, której uczyłeś (-aś) się przez 

dłuższy okres czasu, w powtarzających się sytuacjach (np. lekcje, szkolenia, zajęcia – ale także 

regularne samodzielne ćwiczenie). Nie ma znaczenia, czy będzie to umiejętność raczej 

ruchowa (np. pływanie kraulem), czy oparta w dużym stopniu na wiedzy (np. projektowanie 
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stron internetowych). Umiejętność nie jest jednak tym samym co wiedza, nie wybieraj więc 

„znajomości znaków drogowych” ani „historii dwudziestolecia międzywojennego”.  

Strona tytułowa kwestionariusza zawierała również zamknięte pytania uzupełniające, 

dotyczące regularności i czasu uczenia się, a także jego formy (samodzielnie, w grupie, od 

kogoś, w grupie pod kierunkiem prowadzącego). Kompletna treść instrukcji znajduje się w 

Aneksie, w załączniku 2.  

Procedura. Osoby badane były informowane o ogólnym celu badania w trakcie 

krótkiej, wprowadzającej prezentacji. Po zapoznaniu się z pisemną instrukcją (por. Aneks,  

załącznik 2) miały możliwość zadawania pytań dotyczących jej interpretacji. Kwestionariusz 

był wypełniany w indywidualnym tempie, choć osoby badane poinformowano, że badanie 

powinno potrwać ok. 15-20 minut. Rzeczywisty czas pracy był nieco wyższy i wynosił w 

różnych grupach od 20 do 30 minut.  

 

4.2.3. WYNIKI 

Dobór materiału do oceny. Mimo pełnej dowolności w wyborze umiejętności do 

oceny, wiele osób udzieliło podobnych odpowiedzi. Najczęściej wskazywano programowanie 

w języku C++, prowadzenie samochodu oraz posługiwanie się językiem angielskim. Bardziej 

ogólna, choć arbitralna klasyfikacja jakościowa pozwoliła wskazać 6 najbardziej popularnych 

grup umiejętności, wymienionych w tabeli 4. na następnej stronie.  

Wskazywane przez osoby badane umiejętności miały charakter zarówno motoryczny, 

jak i poznawczy. Choć trudno wskazać jednoznaczne kryteria pozwalające zakwalifikować 

każdą złożoną umiejętność do jednej z tych dwóch grup, próba przybliżonego 

uporządkowania dała niemal równe proporcje (odpowiednio 79 i 77 wskazań). Tylko 5 

odpowiedzi (w tym „nawiązywanie kontaktów” i „opieka nad małym dzieckiem”) uznano za 

słabo odpowiadające temu rozróżnieniu umiejętności społeczne, zaś ostatnią  

(„powściągliwość”) za trudną do jednoznacznego przyporządkowania umiejętność osobistą.  

Około jedna trzecia osób badanych (35%) wybrało do oceny umiejętności rozwijane 

samodzielnie, 41% – umiejętności, których uczą się od kogoś indywidualnie, zaś pozostałe 

24% – umiejętności nabywane w grupie. Ponad połowa badanych (58%) stwierdziła, że uczy 

się opisywanej umiejętności systematycznie; pozostali zaznaczyli odpowiedź „uczę się 
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nieregularnie, od przypadku do przypadku”. Deklarowany czas uczenia opisywanych 

umiejętności wahał się od 1 do 240 miesięcy (wynik odstający, przypisany umiejętności 

„nawiązywanie kontaktów”), przy medianie 12 miesięcy i dowodzącym znacznego 

zróżnicowania odchyleniu standardowym wynoszącym ok. 48 miesięcy.  

 

Tabela 4. Popularne grupy umiejętności wybrane do oceny w badaniu 1.  

umiejętności (głównie) poznawcze umiejętności (głównie) motoryczne 

grupa  N grupa  N 

Języki obce  

(„język włoski”, „słuchanie ze 

zrozumieniem w języku angielskim”)  

27  Umiejętności sportowe 

(„szermierka”, „krykiet”, „pływanie”, 

„taniec”)  

34  

 

Uczenie się materiału ze studiów 

(„uczenie się logiki”, „szybkie czytanie”, 

„matematyka/całkowanie”)  

17  Prowadzenie pojazdów 

(„prowadzenie samochodu”, „jazda na 

motocyklu”) 

20  

Programowanie  

(„programowanie w języku C++”, „język 

PHP”) 

13  Gra na instrumentach 

(„gra na gitarze”, „gra na perkusji”) 

11  

 

Analiza czynnikowa. Uzyskane wyniki poddano analizie czynnikowej prowadzonej 

metodą głównych osi składowych (principal axis factoring) z rotacją varimax, bez 

ograniczenia maksymalnej liczby czynników. Analiza wykresu osypiska (por. wykres 1) 

sugerowała wykorzystanie rozwiązania czteroczynnikowego (około 30% wariancji 

wyjaśnionej) lub dziewięcioczynnikowego (43% wariancji wyjaśnionej); pod uwagę brano 

również rozwiązanie 16 czynnikowe, jako potencjalnie odpowiadające 16 rodzajom źródeł 

zaproponowanym przez ekspertów. Aby rozstrzygnąć, które z wymienionych rozwiązań 

odpowiada zgromadzonym danym, porównywano je przy pomocy konfirmacyjnej analizy 

czynnikowej. Uzyskane współczynniki dopasowania nie różnicowały jednak wyraźnie 

rozwiązań i nie doprowadziły do konkluzywnych wyników, są więc pomijane w 

prezentowanej analizie.  
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Wykres 1. Wartości własne w eksploracyjnej analizie czynnikowej  

 

Ostateczną decyzję o wyborze modelu opisującego zgromadzone dane podjęto na 

podstawie kryteriów jakościowych. Rozwiązanie 4-czynnikowe zostało odrzucone jako 

nieużyteczne z punktu widzenia celów niniejszej pracy (poszukiwanie szerokiej grupy 

potencjalnie istotnych źródeł), zaś rozwiązanie 16-czynnikowe ze względu na związane z nim 

trudności w jednoznacznej interpretacji czynników. Ostatecznie jako podstawę konstrukcji 

kwestionariusza przyjęto więc rozwiązanie 9-czynnikowe, którego czynniki wydały się się 

względnie spójne i łatwe do interpretacji. Tabela ładunków czynnikowych dla wszystkich 

pozycji kwestionariusza wykorzystanego w badaniu 1. znajduje się w Aneksie (załącznik 3).  

Wybór pozycji testowych do kwestionariusza. Zidentyfikowane czynniki stały się 

podstawą dla konstrukcji skal kwestionariusza. Każdą ze skal utworzono z 5 pozycji 

testowych o najwyższych ładunkach dla danego czynnika. Jako wyjątek od tej reguły 

potraktowano trzy pozycje o wysokich ładunkach czynnikowych, ale niejasnym związku z 

treścią pozostałych stwierdzeń. Zostały one usunięte i zastąpione stwierdzeniami o 

zbliżonych (następnych w kolejności) ładunkach czynnikowych. Po przeanalizowaniu 

współczynników rzetelności α Cronbacha jedną ze skal ograniczono do 4 pozycji testowych, 

dających łącznie większą rzetelność niż pierwotna skala. W 8 z 9 powstałych skal oznacza to, 

że ładunki czynnikowe wszystkich włączonych do nich pozycji testowych oscylują w granicach 

od ,5 do ,7, natomiast w skali dziewiątej najniższy ładunek czynnikowy wynosi ,34. 
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Powstały w wyniku opisanych powyżej działań kwestionariusz zatytułowano „Źródła 

sądów metapoznawczych” (ŹSM). Składa się on ostatecznie z 44 stwierdzeń odwołujących się 

do 9 skal (por. tabela 5.) 

 

Tabela 5. Przykładowe pozycje i α  Cronbacha dla skal kwestionariusza ŹSM  

Nazwa skali  Przykładowe pozycje kwestionariusza α  

pozytywna 
informacja 
zwrotna  

To, jak opanowałem (-am) tę umiejętność, budzi podziw innych. 

Potrafię podać przykłady trudnych sytuacji, w których wykazałem (-am) 
się wysokim poziomem tej umiejętności. 

,76  

negatywna 
informacja 
zwrotna  

Kiedy posługuję się tą umiejętnością w większej grupie, słabo wypadam 
na tle innych. 

W ciągu ostatnich miesięcy zdarzało się często, że trudność zadania 
związanego z tą umiejętnością przekraczała moje możliwości. 

,76  

zaangażowanie  Wiele zainwestowałem (-am) w dobre opanowanie tej umiejętności 

Ćwiczę tę umiejętność od przypadku do przypadku, nie przejmując się 
dokładnym planowaniem. (odwrócone) 

,78  

samoocena  Ogólnie rzecz biorąc, jestem osobą zadowoloną z siebie. 

Mam wiele zalet. 

,85  

pozytywny afekt  Świetnie się czuję, kiedy robię coś związanego z tą umiejętnością. 

Ćwiczenie tej umiejętności jest dla mnie bardziej zabawą, niż żmudną 
pracą. 

,74  

znajomość 
dziedziny  

Moje wykształcenie sprzyja dobremu opanowaniu tej umiejętności. 

Ta umiejętność należy do zupełnie nowej, nieznanej mi dotąd dziedziny. 
(odwrócone) 

,73  

podobieństwo do 
grupy   

Ludzie, z którymi zwykle przebywam, dobrze opanowali tę umiejętność 

Należę do grupy społecznej, w której ta umiejętność jest na ogólnie 
dobrym poziomie. 

,77  

koncentracja  Korzystanie z tej umiejętności wymaga ode mnie dużej koncentracji. 

Kiedy korzystam z tej umiejętności, staram się unikać wszystkiego, co 
mogłoby mnie rozpraszać. 

,72  

postawa wobec 
uczenia  

Każdy może osiągnąć mistrzowski poziom dowolnej umiejętności, o ile 
włoży w to odpowiedni wysiłek 

Jestem bardzo otwarty (-a) na uczenie się nowych rzeczy.  

,59  
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Wysokie wyniki w każdej ze skal wskazują, że zdaniem osoby badanej miała ona w 

przeszłości dostęp do określonego typu wskazówek, które mogą być wykorzystane jako 

podstawa dla wnioskowania o opanowaniu określonej umiejętności. Analiza treści pozycji 

testowych sugeruje, że w wypadku siedmiu powstałych w ten sposób skal związek z ogólną 

samooceną umiejętności powinien być pozytywny, zaś w wypadku pozostałych dwóch 

(„negatywna informacja zwrotna” i „koncentracja”) może okazać się negatywny.  

Skale kwestionariusza nie są od siebie niezależne. Współczynniki r Pearsona wahają 

się w granicach 0,2-0,3 (p<,05) i dotyczą przede wszystkim związku różnych wymiarów ze 

skalami „pozytywna informacja zwrotna” i „negatywna informacja zwrotna”. Tabela 

wewnętrznych korelacji między zmiennymi została zamieszczona w Aneksie (załącznik 4).  

Zgromadzone dane zostały ponownie przeanalizowane z perspektywy struktury 

zawężonej do nowo powstałego kwestionariusza. W analizach uwzględniono również 

niezależnie opracowaną skalę samooceny poziomu umiejętności (α Cronbacha=,82). Statystyki 

opisowe dla kwestionariusza ŹSM oraz dodatkowej skali zamieszczono w tabeli 6.  

 

Tabela 6.  Statystyki opisowe dla badania 1.  

 x̅ s zakres 

pozytywna inf. zwrotna 21,99 5,13 8-34 

negatywna inf. zwrotna 14,80 4,82 5-31 

zaangażowanie 21,77 6,32 7-35 

samoocena 25,92 5,77 9-35 

pozytywny afekt 25,64 5,08 9-35 

znajomość dziedziny 23,06 5,63 9-35 

podobieństwo do grupy 21,44 5,56 8-35 

koncentracja 15,38 4,61 6-27 

postawa wobec uczenia 24,88 4,07 11-34 

Skala dodatkowa     

ogólny poziom umiejętności 45,05 8,85 19-66 

 

Uwagi dotyczące analizy danych. Istotne dla dokonywanych w badaniu 1. analiz 

wariancji założenie o homogeniczności wariancji badano testem M Boxa, stwierdzając że nie 

zostało ono złamane. Testy Shapiro-Wilka wykazały jednak, że część rozkładów uzyskanych w 

ten sposób zmiennych odbiega w istotny sposób od rozkładu normalnego, naruszając 
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założenia stosowanych w dalszej części pracy technik analizy statystycznej. Tam, gdzie było 

to możliwe, wyniki uzyskane na podstawie testów parametrycznych zestawiano więc z 

prowadzonymi równolegle analizami przy pomocy testów nieparametrycznych. Wnioski z 

obydwu typów analiz nie różniły się jednak w znaczący sposób, dla jasności prezentacji 

przytaczane są więc wyłącznie pierwsze z nich.  

Źródła sądów metapoznawczych i charakterystyki opisywanych umiejętności. Aby 

sprawdzić, czy podstawowe charakterystyki umiejętności wybranych do oceny znajdują 

odzwierciedlenie w wynikach kwestionariusza ŹSM, przeprowadzono wielozmiennową 

analizę wariancji uwzględniającą regularność uczenia jako międzygrupową zmienną 

niezależną, czas uczenia jako kowariant oraz zmienne kwestionariuszowe jako zmienne 

zależne. Wyniki kwestionariuszowe zmieniają się w zależności od deklarowanej regularności 

uczenia, F(10,133)=7,72, p<,001, η2=,37, natomiast związki z czasem uczenia okazały się 

nieistotne statystycznie, F(10,133)= 1,51, p=,13. Testy efektów międzygrupowych pozwoliły 

stwierdzić,  że w odróżnieniu od osób uczących się nieregularnie, osoby deklarujące 

systematyczne uczenie osiągają istotnie wyższe wyniki w skalach „ogólny poziom 

umiejętności”, F(1,142)=9,88; p=,002, η2=,06); „zaangażowanie”, F(1,142)=72,88, p<,001, 

η2=,34 i „informacja pozytywna”, F(1,142)=13,57, df=1, p<,001, η2=,09 oraz niższe wyniki w 

skali „informacja negatywna”, F(1,142)=4,93, p=,028, η2=,03.  

Źródła sądów metapoznawczych i ocena poziomu umiejętności. Zgromadzone dane 

posłużyły również do wstępnej oceny związków pomiędzy subiektywną wyrazistością 

różnego typu wskazówek odpowiadających identyfikowanym źródłom i ogólnym 

przekonaniem o poziomie umiejętności. Większość ze skal kwestionariusza ŹSM okazało się 

skorelowane ze skalą badającą to przekonanie (por tabela 7).  

 

Tabela 7. Korelacje skal ŹSM z ogólną samooceną umiejętności 

Nazwa skali   r Nazwa skali   r 

pozytywna inf. zwrotna ,68** znajomość dziedziny  ,27** 

negatywna inf. zwrotna -,51** grupa odniesienia ,07 

zaangażowanie ,38** koncentracja -,12 

samoocena ,29** postawa wobec uczenia ,17* 

pozytywny afekt ,31**   

**p<,001, *p<,05 
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Kolejnym krokiem była ocena względnej ważności różnego typu źródeł, rozumiana 

jako sprawdzenie, które z odpowiadających im wskazówek można traktować jako 

wyjaśniające zmienność ogólnej oceny umiejętności w największym i niezależnym od 

pozostałych stopniu. Wykorzystana w tym celu metoda wstecznej regresji liniowej (kryterium 

usunięcia z modelu na poziomie ,10) miała pozwolić na ocenę względnej ważności różnego 

typu źródeł i ukierunkować dalsze badania.   

 

Tabela 8. Współczynniki beta dla analiz regresji  

nazwa skali  standaryzowany wsp. beta 

pozytywna inf.  zwrotna  ,55 

negatywna inf. zwrotna  -,30 

grupa odniesienia  ,14 

zaangażowanie  ,14 

 

Powstały w ten sposób model regresji, F(4,161)=57,36, p<,01, R=,77, skorygowane R2 

=,58), wyjaśnia znaczną część wariancji przy pomocy czterech czynników przedstawionych w 

tabeli 8. Pozostałe skale nie wyjaśniały istotnie większej wariancji w ocenie poziomu 

umiejętności. Ze względu na stwierdzone wcześniej korelacje pomiędzy skalami 

kwestionariusza czynnikami zbadano również, czy w modelu spełnione jest założenie o braku 

współliniowości czynników. Wartości współczynnika tolerancji okazały się jednak 

zadowalające (od ,82 do ,89).  

 

4.2.4. DYSKUSJA WYNIKÓW  

Konstrukcja kwestionariusza. Badania pilotażowe doprowadziły do konstrukcji 

kwestionariusza na potrzeby kolejnych etapów projektu badawczego. Porównując treść skal 

powstałych w wyniku analizy czynnikowej z pierwotną, opartą na sugestiach ekspertów, listą 

źródeł sądów metapoznawczych można stwierdzić, że struktura odpowiedzi udzielanych 

przez osoby badane odpowiadała niektórym z postulowanych wymiarów. Źródła takie jak 

poziom zaangażowania, samoocena czy postawa wobec uczenia pojawiają się w obydwu 

zestawieniach. Empiryczna struktura czynnikowa wydaje się jednak mniej rozbudowana i 

szczegółowa. Przykładowo, osoby badane nie różnicowały w ocenie stwierdzeń dotyczących 
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w zamyśle „poziomu wykonania” i „dynamiki zmian poziomu wykonania”. Miejsce tych 

czynników zajęły dwa znacznie prostsze zgrupowania stwierdzeń zatytułowane w tabeli 

„pozytywna informacja zwrotna” i „negatywna informacja zwrotna”, które wydają się 

opisywać bardzo różne doświadczenia związane odpowiednio z odnoszeniem sukcesów i 

otrzymywaniem pozytywnej informacji zwrotnej od innych lub popełnianiem błędów i 

byciem krytykowanym. Wbrew pierwotnemu założeniu, wyodrębnione empirycznie skale 

wydają się badać nie tylko subiektywną wyrazistość wskazówek wskazujących na dobre 

opanowanie umiejętności, ale również wskazówek sugerujących że została ona opanowana 

w słabym stopniu (skale „negatywna informacja zwrotna” i „koncentracja”).  

Rzetelność większości skal kwestionariusza ŹSM wydaje się zadowalająca – 

wątpliwości budzi jedynie skala „Postawa wobec uczenia”, grupująca różnego typu 

przekonania dotyczące łatwości uczenia – zarówno ogólne, jak i odnoszące się indywidualnie 

do osoby wypełniającej kwestionariusz. Wyniki uzyskane przy użyciu tej skali należy 

interpretować z większą ostrożnością; użyteczne wydaje się również monitorowanie 

rzetelności wszystkich skal w kolejnych badaniach. Pewnym problemem wydaje się ponadto 

istnienie wzajemnych korelacji między skalami. Są one stosunkowo niskie, ale liczne. Fakt, że 

dotyczą głównie związków między skalami „pozytywna informacja zwrotna” i „negatywna 

informacja zwrotna” oraz pozostałymi skalami kwestionariusza, w połączeniu z analizą treści 

skal może sugerować, że zostały one wyodrębnione ze względu na nieco inne kryteria, niż 

pozostałe – na przykład wyraziście pozytywny lub negatywny charakter zawartych w nich 

sformułowań. Mimo wymienionych powyżej trudności uznano, że narzędzie będzie 

użyteczne w ocenie subiektywnej wyrazistości wskazówek odpowiadających różnorodnym 

źródłom informacji o efektach uczenia i może zostać wykorzystane w dalszych badaniach 

przy zachowaniu pewnej ostrożności interpretacyjnej.  

Formułując wstępne przypuszczenia dotyczące trafności kwestionariusza można 

zwrócić uwagę na treść umiejętności wykorzystanych jako materiał dla badania 1. 

Konsekwencją badania określonej grupy (studenci, duży udział osób studiujących kierunki 

techniczne) jest oczywiście pewna tendencyjność, której wskaźnikiem może być na przykład 

duża popularność umiejętności związanych z programowaniem. Mimo to, lista umiejętności 

na podstawie których opracowano kwestionariusz wydaje się wystarczająco różnorodna i 

reprezentatywna (w znaczeniu: odpowiadająca rzeczywistym umiejętnościom nabywanym w 
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kontekście naturalnym), by traktować ją jako wartościową podstawę dla analiz 

prowadzących do opracowania narzędzia.  

Za trafnością prezentowanego narzędzia wydaje się również przemawiać jego 

wrażliwość na jedną ze zmiennych opisujących uczenie się– jego regularność. Wprawdzie 

fakt, że osoby deklarujące większą regularność uczenia uznają się również za bardziej 

zaangażowane oraz posiadające dostęp do większej liczby pozytywnych i mniejszej 

negatywnych informacji zwrotnych, nie wnosi wiele do wiedzy o metapoznaniu; stanowi 

jednak pośredni argument świadczący o powiązaniu narzędzia z badanymi zjawiskami.  

Wstępne wnioski dotyczące związku źródeł z subiektywnym poziomem 

umiejętności. Mimo, że niemal wszystkie skale kwestionariuszowe korelują z ogólnym 

przekonaniem o poziomie umiejętności, wyniki analizy regresji sugerują, że istotny, 

niezależny wkład w wariancję wyjaśnioną wnoszą jedynie 4 czynniki.  Na uwagę zasługuje 

również fakt, że czynniki opisane jako pozytywna i negatywna informacja zwrotna wyjaśniają 

znaczną część wariancji w sposób od siebie niezależny. Można więc uznać, że w obrębie 

zaobserwowanych danych nie stanowią one przeciwnych krańców tego samego kontinuum, 

ale funkcjonują jako odrębne, potencjalnie współwystępujące źródła wnioskowania o 

poziomie opisywanej umiejętności. Dwa dodatkowe czynniki – grupa odniesienia i 

zaangażowanie – można uznać za wspierające, „pośrednie” źródła sądów na ten sam temat. 

Można spekulować, że opierają się one na mających zarówno poznawcze, jak i motywacyjne 

podłoże heurystykach - „jeżeli ludzie podobni do mnie umieją, to ja zapewne też umiem” 

oraz „jeżeli zainwestowałem w uczenie sporo czasu i wysiłku, to zapewne umiem”. 

Heurystyki te identyfikowano już w badaniach przytaczanych w podrozdziale 2.1.2. 

Badanie 1 było poświęcone przede wszystkim konstrukcji kwestionariusza; 

dodatkowe zebrane w nim dane mają bardzo wstępny charakter. Rozważanie roli 

wyodrębnionych w nim źródeł sądów metapoznawczych oraz ocena ich ewentualnych 

związków z innymi kluczowymi wskaźnikami wymaga więc badań  prowadzonych w 

odniesieniu do bardziej jednorodnego materiału oraz wprowadzenia zewnętrznych miar 

poziomu wykonania. Zamierzenie to realizowano w badaniach 2. i 3.  
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4.3. BADANIE 2: UMIEJĘTNOŚĆ RESUSCYTACJI  

Podstawowym zamierzeniem realizowanym w badaniu 2. było wykorzystanie nowo 

opracowanego kwestionariusza do oszacowania potencjalnych związków pomiędzy 

subiektywną wyrazistością różnego typu wskazówek świadczących o opanowaniu 

umiejętności oraz zmiennymi typowymi dla badań nad metapoznawczymi aspektami 

uczenia. Wspomniane zmienne to 1) ocena poziomu umiejętności lub prognoza wykonania; 

2) trafność tej oceny oraz 3) rzeczywisty poziom wykonania, którego przyrost stanowi w 

założeniu konsekwencję uczenia się.  

Za optymalny materiał badawczy uznano umiejętność podstawowej resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, która stanowi zalecaną formę udzielania pomocy przez osoby 

postronne w sytuacji nagłego zatrzymania oddechu i akcji serca. Umiejętność ta wydaje się 

być dobrym przykładem złożonej umiejętności nabywanej w kontekście naturalnym. Zawiera 

zarówno wyraźne komponenty poznawcze (ocena sytuacji, podejmowanie decyzji), jak i 

motoryczne (np. regularne uciskanie mostka). Wykorzystanie jej w badaniach nasuwa 

wyraźny kontekst aplikacyjny – metapoznawcze sądy o umiejętności resuscytacji mogą 

odegrać krytyczną rolę w podejmowaniu decyzji o próbie udzielenia pomocy ofierze 

wypadku, jak również o gotowości do dalszego kształcenia w tym zakresie. Wiedza o ich 

źródłach wydaje się więc niezwykle istotna, niezależnie od potencjalnych związków z 

trafnością i efektywnością uczenia.  

Wykorzystanym w badaniu 2. „sądem metapoznawczym” była, podobnie jak w 

badaniu 1., ogólna samoocena poziomu badanej umiejętności. Konstrukt ten uznano za 

najbardziej odpowiedni do badań nad uczeniem się złożonej umiejętności.  

Kierując się pytaniami zaprezentowanymi na początku tego rozdziału sformułowano 

następujące hipotezy badawcze:  

1. Subiektywna wyrazistość różnego typu wskazówek mogących świadczyć o 

opanowaniu umiejętności jest w istotny i zróżnicowany sposób związana z ogólną 

samooceną poziomu tej umiejętności.  

2. Subiektywna wyrazistość różnego typu wskazówek mogących świadczyć o 

opanowaniu umiejętności jest w istotny i zróżnicowany sposób związana z trafnością 
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samooceny poziomu tej umiejętności, rozumianą jako związek pomiędzy samooceną 

a poziomem wykonania w odpowiednim dla umiejętności zadaniu.  

3. Subiektywna wyrazistość różnego typu wskazówek mogących świadczyć o 

opanowaniu umiejętności jest w istotny i zróżnicowany sposób związana ze 

skutecznością uczenia, operacjonalizowaną jako poziom wykonania po jego 

zakończeniu.  

Pojawiające się w hipotezach oczekiwanie „zróżnicowanego związku” pomiędzy 

dostępnością różnych wskazówek a badanymi zmiennymi wynika z zamiaru oceny względnej 

ważności poszczególnych źródeł, którym wskazówki te odpowiadają. Na podstawie wyników 

badania 1. można spodziewać się, że znaczącą rolę odegrają tu rodzaje wskazówek związane 

z pozytywną i negatywną informacją zwrotną, a być może również pozostałe, mniej wyraziste 

w badaniu 1. typy – grupa odniesienia i poziom zaangażowania. 

Zgodnie z wnioskami sformułowanymi w rozdziale 2., trafne monitorowanie uczenia 

się powinno stanowić podstawę skutecznej samoregulacji uczenia, szczególnie w sytuacji, w 

której osoby badane mają możliwość kontrolowania jego przebiegu. W związku z tym 

sformułowano następujące hipotezy uzupełniające:  

4. Ogólna samoocena poziomu umiejętności jest trafna, to jest istotnie związana z 

zewnętrzną oceną poziomu wykonania dokonywaną na zakończenie uczenia.  

5. Związek samooceny poziomu umiejętności z poziomem wykonania będzie silniejszy u 

osób o wyższym poziomie wykonania.  

 

4.3.1. METODA  

Osoby badane. W badaniu wzięło udział 83 studentów pierwszego roku medycyny (w 

tym 53 kobiet) w wieku od 18 do 24 lat (mediana 20) uczestniczących w obligatoryjnym 

kursie praktycznych umiejętności klinicznych obejmującym podstawowe zabiegi resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardami Europejskiej i Polskiej Rady 

Resuscytacyjnej. Studenci byli rekrutowani w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu 

praktycznego stanowiącego jeden z wymogów zaliczenia kursu. W informacji 

wprowadzającej podkreślano dobrowolność i całkowitą poufność odpowiedzi oraz brak 
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zależności organizacyjnych pomiędzy osobami prowadzącymi badanie i egzamin. Formą 

rekompensaty za uczestnictwo w badaniach była informacja zwrotna – osoby, które 

pozostawiły swój adres e-mail otrzymywały krótką informację o celu i wynikach badań oraz o 

własnych wynikach w porównaniu z wynikami grupy.  

Materiały. Uczestnicy otrzymywali kwestionariusz ŹSM, do którego włączono 

dodatkowo opracowaną w ramach badania 1. skalę „Ogólny poziom umiejętności”. Pozycje 

pochodzące z obu narzędzi prezentowano w kolejności losowej, w ramach jednego arkusza. 

Instrukcję poprzedzającą pozycje testowe zmodyfikowano, aby odnosiła się do umiejętności 

resuscytacji. Pełną treść kwestionariusza można znaleźć w Aneksie, w załączniku 5.  

Procedura. Uczestnicy badania pracowali w kilkunastoosobowych grupach 

oczekujących na rozpoczęcie egzaminu w jednej z sal dydaktycznych. Po wyjaśnieniu celu 

badania osoby zainteresowane udziałem otrzymywały do wypełnienia kwestionariusz. Nie 

narzucano żadnych ograniczeń czasowych, ale przekazywano informację, że wypełnianie 

arkusza trwa zwykle nie dłużej, niż 15-20 minut. Następnie, w  ciągu 1 do 2 godzin od 

wypełnienia kwestionariusza, badani brali udział w indywidualnym egzaminie praktycznym z 

zakresu podstawowych technik resuscytacji. Egzamin był prowadzony zgodnie ze 

standardami Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego; polegał na udziale w 

symulowanej sytuacji zasłabnięcia i zatrzymania oddechu u przypadkowego przechodnia, 

„odgrywanego” przez manekina. Zadaniem uczestniczącej w nim osoby było prawidłowe 

wykonanie przewidzianej procedurą sekwencji czynności ratowniczych (od oceny zagrożeń w 

bezpośrednim otoczeniu, próby nawiązania kontaktu z poszkodowanym i wezwania pomocy 

aż po sztuczne oddychanie i masaż serca).  Fakt podjęcia i poprawność wykonywanych 

czynności była oceniana przez wykwalifikowanego egzaminatora zgodnie ze 

standaryzowanym zestawem kryteriów przewidujących określoną liczbę punktów za każdy z 

ocenianych aspektów (w tym również pomiar siły nacisku na mostek, ciśnienia 

wdmuchiwanego powietrza, czasu i częstotliwości ruchów). Osoba uczestnicząca w 

egzaminie mogła zdobyć łącznie od 0 do 16 punktów. Bezpośrednio po zakończeniu 

egzaminu uczestnicy byli indywidualnie proszeni o podanie uzyskanej liczby punktów. 

Informację tę uzyskano od 69 osób; pozostałe 14 nie wyraziło na to zgody.  
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4.3.2. WYNIKI  

Statystyki opisowe i uwagi dotyczące analizy danych. W analizie statystyk opisowych 

dotyczących uzyskanych danych (tabela 9) uwagę zwraca wysoka, bliska maksimum średnia 

oraz skrajnie skośny rozkład wyników dla liczby punktów uzyskanych na egzaminie. Można 

uznać, że zastosowany test wykonania okazał się zbyt łatwy z punktu widzenia jego 

użyteczności dla zaplanowanych analiz: potencjalnie obecne zależności mogą zostać 

stłumione przez efekt sufitowy i związaną z nim niską zmienność wyników.   

 

Tabela 9. Statystyki opisowe dla zmiennych w badaniu 1. 

Nazwa zmiennej x̅ s zakres α  

 

  

 

 

 

Wynik egzaminu 13,84 2,49 6-16 - 

Ogólny poziom 
umiejętności 

45,51 7,43 29-70 ,82 

Źródła Sądów 
Metapoznawczych  

    

pozytywna inf.  
zwrotna  

20,60 4,20 14-35 ,70 

negatywna inf. 
zwrotna  

14,45 4,50 6-29 ,77 

samoocena 26,37 4,97 10-35 ,85 

zaangażowanie 18,75 4,02 8-32 ,55 

koncentracja 19,52 3,69 9-28 ,62 

pozytywny afekt  21,35 3,98 11-31 ,54 

podobieństwo do 
grupy  

23,96 4,32 14-34 ,65 

znajomość 
dziedziny  

25,08 4,05 16-35 ,70 

postawa wobec 
uczenia  

27,14 3,13 16-34 ,48 

 

Podobnie jak w wypadku badania 1., testy Shapiro-Wilka wykazały, że rozkłady 

niektórych spośród wymienionych w tabeli 9. zmiennych różnią się istotnie od rozkładu 

normalnego. Ze względu na ten fakt, wszystkie analizy korelacji prowadzono równolegle z 

wykorzystaniem technik parametrycznych i nieparametrycznych. Ponieważ wyniki analiz nie 

liczba punktów na egzaminie 

cz
ęs

to
ść
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różniły się od siebie w znaczący sposób, dla jasności wywodu prezentowane są tylko 

pierwsze z nich. Podobnie jak poprzednio, nie korygowano poziomu istotności korelacji ze 

względu na wielokrotne porównania, unikając jednocześnie interpretowania pojedynczych 

zależności.  

Weryfikacja rzetelności i struktury czynnikowej kwestionariusza. Aby ocenić, czy 

struktura czynnikowa kwestionariusza replikuje się w odniesieniu do konkretnej 

umiejętności, obliczono współczynniki rzetelności α Cronbacha w odniesieniu do każdej ze 

skal narzędzia oraz skali „Ogólny poziom umiejętności”. W trzech spośród dziesięciu 

badanych skal rzetelność spadła w wyraźny sposób, osiągając wartości niższe od 

konwencjonalnie akceptowanego w badaniach poziomu 0,6.  

Związek wyrazistości wskazówek z ogólną samoocena umiejętności. Zmienne 

kwestionariusza ŹSM okazały się silnie skorelowane z ogólną oceną poziomu umiejętności 

(por. tabela 10). Wzorzec korelacji był podobny jak w badaniu 1., główne różnice dotyczyły 

obecności nieistotnych wcześniej związków ze skalami „podobieństwo do grupy” i 

„koncentracja”.  

 

Tabela 10. Porównanie korelacji ze zmienną „ogólny poziom 
umiejętności” w badaniu 1. i 2.  

Skala kwestionariusza ŹSM badanie 1 badanie 2 

pozytywna inf. zwrotna ,68** ,54** 

negatywna inf. zwrotna -,51** -,49** 

zaangażowanie ,38** ,37** 

samoocena ,29** ,27** 

pozytywny afekt ,31** ,38** 

znajomość dziedziny  ,27** ,54** 

podobieństwo do grupy ,07 ,38** 

koncentracja -,12 -,27** 

postawa wobec uczenia ,17* ,29** 

**p<,001; * p<,05   

 

Analiza względnej ważności badanych zmiennych, prowadzona metodą regresji 

wstecznej (kryterium usunięcia z modelu na poziomie ,10) doprowadziła jednak do nieco 



 

odmiennych wyników, niż w badaniu 1. W ostatecznym modelu reg

p<,001, R=,77, skorygowane R

„Koncentracja”, zniknął natomiast obecny wcześniej czynnik „znajomość dziedziny”. 

Porównanie współczynników beta prezentuje schemat 4. 

 

Schemat 4. Porównanie standaryzowanych współczynników regresji
badaniu 1. i 2. 

 

Trafność sądów metapoznawczych

na fakt, że uczestnicy badania 1 nie prognozowali bezpośrednio poziomu wykonania w 

mającym nastąpić teście, w badaniu 2 

współczynnik korelacji pomiędzy 

zdobytych punktów w egzaminie. Zgodnie z terminologią przyjętą w niniejszej pracy, jest to 

miara kalibracji, pozwalająca ocenić, w jakim stopniu 

sądów odpowiada zmienności poziomu wykonania. Korelacja ok

(r=-,05, p=,65). 

Skośność rozkładu oraz wynikające z niej niemal zerowe zróżnicowanie wyników 

osiągniętych przez badanych, którzy 

sprawdzenie zależności między trafnością i

odmiennych wyników, niż w badaniu 1. W ostatecznym modelu regresyjnym

skorygowane R2=,56) znalazły się wspomniane już czynniki „Zaangażowanie” i 

„Koncentracja”, zniknął natomiast obecny wcześniej czynnik „znajomość dziedziny”. 

Porównanie współczynników beta prezentuje schemat 4.  

Porównanie standaryzowanych współczynników regresji

Trafność sądów metapoznawczych i ich związek z poziomem wykonania

na fakt, że uczestnicy badania 1 nie prognozowali bezpośrednio poziomu wykonania w 

w badaniu 2 za wskaźnik trafności samooceny umiejętności uznano 

współczynnik korelacji pomiędzy wynikiem na skali „ogólny poziom umiejętnoś

zdobytych punktów w egzaminie. Zgodnie z terminologią przyjętą w niniejszej pracy, jest to 

, pozwalająca ocenić, w jakim stopniu międzyosobowa zmienność ogólnych 

zmienności poziomu wykonania. Korelacja okazała się jednak nieistotna 

oraz wynikające z niej niemal zerowe zróżnicowanie wyników 

osiągniętych przez badanych, którzy na egzaminie poradzili sobie lepiej, uniemożliwiły 

e zależności między trafnością i poziomem wykonania.  

różne umiejętności 

(badanie1)  

resuscytacja 

(badanie 2)  

113 

esyjnym F(5,82)=22,02, 

) znalazły się wspomniane już czynniki „Zaangażowanie” i 

„Koncentracja”, zniknął natomiast obecny wcześniej czynnik „znajomość dziedziny”. 

Porównanie standaryzowanych współczynników regresji w 

 

i ich związek z poziomem wykonania. Ze względu 

na fakt, że uczestnicy badania 1 nie prognozowali bezpośrednio poziomu wykonania w 

za wskaźnik trafności samooceny umiejętności uznano 

gólny poziom umiejętności” i liczbą 

zdobytych punktów w egzaminie. Zgodnie z terminologią przyjętą w niniejszej pracy, jest to 

zmienność ogólnych 

się jednak nieistotna 

oraz wynikające z niej niemal zerowe zróżnicowanie wyników 

poradzili sobie lepiej, uniemożliwiły 
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Związki wyrazistości wskazówek z trafnością sądów metapoznawczych Aby zbadać 

potencjalne związki trafności ze zmiennymi kwestionariuszowymi wykorzystano również 

miary kalibracji obliczane na poziomie indywidualnym. Każdej z osób badanych przypisano 

wskaźnik trafności obliczony jako bezwzględna wartość różnicy pomiędzy ogólną samooceną 

umiejętności i poziomem wykonania (po przeliczeniu tych zmiennych na wyniki 

standardowe). Należy zwrócić uwagę, że zerowa wartość tak rozumianego współczynnika 

kalibracji oznacza idealną trafność, zaś coraz wyższe wartości wskazują na trafność mniejszą 

(niezależnie od tego, czy chodzi o przeszacowanie czy niedoszacowanie). Następnie 

obliczono korelacje współczynnika trafności z poszczególnymi skalami kwestionariusza 

„Źródła sądów metapoznawczych”. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych statystycznie 

zależności.  

Związki wyrazistości wskazówek z poziomem wykonania. Aby ocenić związki 

pomiędzy rodzajem dostępnych danej osobie źródeł i skutecznością uczenia, 

operacjonalizowaną w badaniu 2. jako poziom wykonania w końcowym egzaminie, obliczono 

korelacje pomiędzy wynikiem punktowym i skalami kwestionariuszowymi. Nie stwierdzono 

żadnych istotnych statystycznie zależności.  

 

4.3.3. DYSKUSJA WYNIKÓW  

Rzetelność i struktura czynnikowa kwestionariusza. Pojawiające się problemy z 

rzetelnością niektórych skal kwestionariusza stanowią pewne ograniczenie dla interpretacji 

uzyskanych przy ich pomocy wyników. Co istotniejsze, mogą one sugerować, że nie istnieje 

jednolita, niezależna od kontekstu struktura przekonań związanych ze źródłami sądów o 

poziomie umiejętności – innymi słowy, że przekonania te są organizowane w różnorodne 

grupy w zależności od kontekstu i materiału, którego dotyczą. Tego rodzaju sytuacja 

stanowiłaby poważne wyzwanie dla strategii badawczej opartej na narzędziach 

kwestionariuszowych. Alternatywna interpretacja ogranicza zastrzeżenia wyłącznie do skal 

wykazujących niższą rzetelność. W wypadku skali „Przekonania na temat uczenia” przyczyną 

może być jej ogólnie niższa jakość psychometryczna, która była widoczna już w badaniu 1. 

Niejasności związane ze skalą „Pozytywny afekt” i „Zaangażowanie” mogą natomiast wynikać 

z przyczyn specyficznych dla przedmiotu uczenia i kontekstu prowadzenia badań – na 
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przykład związanych z sytuacją egzaminacyjną czy niefortunnym zestawieniem niektórych 

pytań skali „pozytywny afekt” z umiejętnością potrzebną do reagowania w sytuacjach 

krytycznych.  

Źródła sądów metapoznawczych. Uzyskane w badaniu 2. istotne, zgodne z 

przewidywaniami i interpretowalne wyniki dotyczą jedynie związków pomiędzy 

wskazówkami świadczącymi o opanowaniu umiejętności, których subiektywną wyrazistośc 

bada kwestionariusz ŹSM (hipoteza 1) oraz ogólną samooceną poziomu umiejętności. 

Zaobserwowane zmiany w czynnikach wchodzących do modelu regresyjnego odzwierciedlają 

prawdopodobnie specyficzny kontekst – perspektywa przygotowania się do egzaminu mogła 

sprawić, że istotniejsze dla ogólnej samooceny umiejętności są źródła informacji związane z 

koncentracją i zaangażowaniem. Badanie jednorodnej grupy uczestników było natomiast 

prawdopodobną przyczyną wykluczenia z modelu skali „podobieństwo do grupy”.  

Na podstawie dotychczas zgromadzonych danych można więc sformułować ostrożne 

przypuszczenia, zgodnie z którymi: 1) wyrazistość badanych przez ŹSM wskazówek 

świadczących o opanowaniu umiejętności jest istotnym korelatem ogólnej oceny jej 

poziomu, co może oznaczać, że stanowi podstawę ich formułowania; 2) względna ważność 

poszczególnych źródeł zależy od kontekstu, ale 3) obecność ogólnej pozytywnej i negatywnej 

informacji zwrotnej, a także wiedza o zainwestowanym w uczeniu wysiłku mogą być 

wykorzystywane częściej niż pozostałe zidentyfikowane w badaniach źródła.  

Oczywistym ograniczeniem dla sformułowanych powyżej wniosków jest jednak 

sposób ich uzyskania – korelowanie wyników jednej skali kwestionariuszowej z innymi 

skalami kwestionariuszowymi. Naraża to cały tok rozumowania nie tylko na trudności 

typowe dla badań korelacyjnych (niemożność zidentyfikowania zależności przyczynowo-

skutkowych), ale także budzi uzasadnione wątpliwości co do trafności stosowanych narzędzi. 

Zabiegiem, który może przynajmniej częściowo zapobiec tym ograniczeniom jest zastąpienie 

kwestionariuszowej miary „ogólnego poziomu umiejętności” prognozą konkretnego wyniku 

w zbliżającym się w przyszłości zadaniu. Zmiana ta została wprowadzona w badaniu 2, 

opisywanym w następnym podrozdziale.  

Pozostałe hipotezy. Całkowity brak związków pomiędzy obserwowanym poziomem 

wykonania i różnego typu miarami kwestionariuszowymi nie pozwolił potwierdzić hipotez od 

2 do 5, a zatem żadnego z przewidywań odnoszących się w jakiś sposób do trafności sądów 
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metapoznawczych czy związku metapoznania ze skutecznością uczenia. Nawet jeżeli takie 

zależności istnieją i są wyraziste, zaobserwowanie ich w badaniu 2 było niemożliwe ze 

względu na nieoczekiwanie niską zmienność wyników egzaminu, wynikającą z uzyskania 

przez studentów bardzo wysokich ocen. Uzyskane dane nie pozwalają więc formułować 

żadnych stwierdzeń na temat sformułowanych hipotez. Aby to umożliwić, należało 

powtórzyć badania wykorzystując bardziej różnicujący test wykonania. Próbę taką podjęto w 

badaniu 3.  

 

4.4. BADANIE 3. WIEDZA O RESUSCYTACJI  

Badanie 3. służyło realizacji podobnych celów, jak badanie 2. Zaplanowano je z 

intencją replikacji zaobserwowanych zależności, jak również ominięcia ograniczeń 

metodologicznych, które utrudniły poprzednio testowanie kluczowych hipotez. W związku z 

tym, do procedury badawczej wprowadzono podstawowe modyfikacje, które zostały 

omówione poniżej.  

Zmiana testu wykonania. Badanie 3 dotyczyło w założeniu tego samego materiału co 

badanie 2. Jednakże, ze względu na nieużyteczność wyników egzaminu praktycznego, 

wykorzystano alternatywną, stosowaną wobec innych grup studentów formę ewaluacji 

efektów uczenia: pisemny egzamin testowy badający wiedzę o procedurze resuscytacji. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od prowadzących kurs, wyniki osiągane w tego rodzaju teście 

są przeciętnie nieco gorsze niż w grupach z egzaminem praktycznym, mogą więc stanowić 

bardziej różnicującą miarę skuteczności uczenia. Wadą wprowadzonej zmiany jest 

wprawdzie koncentrowanie się na wiedzy, nie zaś umiejętnościach (wbrew postulatowi 

sformułowanemu w rozdziale 3.), jednakże badanie uwarunkowań sądów metapoznawczych  

wydaje się użyteczne również w tym kontekście.   

Zmiana badanego sądu metapoznawczego. Podczas gdy w badaniu 2. sądem 

metapoznawczym było przekonanie o ogólnym poziomie opanowania umiejętności, 

operacjonalizowane jako wynik dodanej do kwestionariusza skali samoopisowej, w badaniu 

3. zmienną tę zastąpiono prognozą liczby punktów w zbliżającym się teście. Zmiana była 

podyktowana obawą o trafność narzędzia kwestionariuszowego: wzajemne korelowanie 

wyników skal kwestionariuszowych o nieznanej trafności kryterialnej może budzić 
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uzasadnione zastrzeżenia co do interpretacji uzyskanych zależności. Natomiast w wypadku 

sądu o spodziewanym poziomie wykonania znajomość trafności kryterialnej nie wydaje się 

tak niezbędna. Można jednocześnie przypuszczać, że sądy o prognozowanych efektach czy 

poziomie wykonania należą do najważniejszych czynników determinujących decyzję o 

rozpoczęciu lub przerwaniu działań związanych z uczeniem się lub wykorzystywaniem wiedzy 

i umiejętności.  

Zastosowanie powtórzonego pomiaru. „Efektywność uczenia” to konstrukt 

dotyczący nie tyle końcowego poziomu wykonania, co zmiany tego poziomu dokonującej się 

pod wpływem uczenia w jednostce czasu lub w relacji do pewnych poniesionych nakładów. 

Badanie 2. opierało się na założeniu, że wyjściowy poziom umiejętności resuscytacji jest taki 

sam dla wszystkich osób badanych; założenie to mogło jednak nie być spełnione. W związku 

z tym do badania 3. wprowadzono powtarzany pomiar poziomu wykonania – przed 

rozpoczęciem branego pod uwagę procesu uczenia oraz po jego zakończeniu. Przyrost 

poziomu wykonania traktowano jako równoległy, potencjalnie bardziej wrażliwy wskaźnik 

zależności pomiędzy dostępnością sądów metapoznawczych i efektywnością uczenia.  

Przedstawione poniżej hipotezy są podobne jak w badaniu 2., uwzględniają jednak 

wspomniane zmiany w sposobie operacjonalizacji zmiennych.  

1. Subiektywna wyrazistość różnego typu wskazówek mogących świadczyć o 

opanowaniu umiejętności jest w istotny i zróżnicowany sposób związana z prognozą 

wykonania w zadaniu postrzeganym jako diagnostyczne dla tej umiejętności.  

2. Subiektywna wyrazistość różnego typu wskazówek mogących świadczyć o 

opanowaniu umiejętności jest w istotny i zróżnicowany sposób związana z trafnością 

samooceny poziomu tej umiejętności, rozumianą jako związek pomiędzy prognozą a 

rzeczywistym poziomem wykonania w odpowiednim dla umiejętności zadaniu.  

3. Subiektywna wyrazistość różnego typu wskazówek mogących świadczyć o 

opanowaniu umiejętności jest w istotny i zróżnicowany sposób związana ze 

skutecznością uczenia się, operacjonalizowaną jako przyrost poziomu wykonania po 

jego zakończeniu.  

4. Prognoza poziomu wykonania jest trafna, to jest istotnie związana z zewnętrzną 

oceną poziomu wykonania dokonywaną w trakcie testu.  

5. Trafność prognozy wykonania jest większa u osób o wyższym poziomie wykonania.  
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4.4.1. METODA  

Osoby badane. W badaniu wzięło udział 130 studentów II roku farmacji 

uczestniczących w kursie udzielania pierwszej pomocy, w ramach obowiązkowych zajęć 

stanowiących część programu studiów.  Komplet materiałów zebrano od 121 osób, w tym 

107 (84%) kobiet. Wiek badanych wahał się od 19 do 27 lat (mediana 20). Uczestnicy byli 

zapraszani do udziału badaniach w trakcie pierwszego wykładu. W informacji 

wprowadzającej podkreślano dobrowolność i całkowitą poufność odpowiedzi oraz brak 

zależności pomiędzy osobami prowadzącymi badanie i kurs. Formą wynagrodzenia za 

uczestnictwo w badaniach była informacja zwrotna – osoby, które pozostawiły swój adres e-

mail otrzymywały krótką pisemną informację o celu i wnioskach z badań oraz porównanie 

własnych wyników z  wynikami grupy.  

Materiały.  W badaniu wykorzystano kwestionariusz „Źródła sądów mepoznawczych” 

oraz składający się z 11 pytań test wiedzy o podstawowych metodach resuscytacji, 

opracowany przez autora niniejszej pracy i zweryfikowanych przez osobę prowadzącą kurs. 

Pytania miały charakter zamknięty i dopuszczały możliwość wyboru jednej spośród czterech 

dostępnych odpowiedzi. Treść pytań koncentrowała się na procedurze postępowania w 

sytuacjach wymagających podjęcia działań ratowniczych: – np.  „Widząc ofiarę wypadku 

należy w pierwszej kolejności: a) udrożnić drogi oddechowe; b) rozpocząć resuscytację 

krążeniowo-oddechową; c) upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne dla ratującego i 

ratowanego; d) zadzwonić pod numer ratunkowy”. Lista wszystkich wykorzystanych w 

badaniach pytań testowych znajduje się w załączniku 6.  

Procedura. Badani brali udział w trwającym łącznie 22 godziny kursie składającym się  

z 8 godzin wykładu, 8 godzin konwersatorium z demonstracjami oraz 6 godzin praktycznych 

ćwiczeń, wymagających samodzielnego stosowania technik resuscytacyjnych. Podobnie jak w 

badaniu 2, przedmiotem uczenia była procedura podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej prowadzona zgodnie ze standardami Europejskiej i Polskiej Rady 

Resuscytacyjnej. Po zakończeniu zajęć uczestnicy brali udział w pisemnym teście wiedzy, 

stanowiącym jeden z wymogów ukończenia kursu. Egzamin odbył się około 3 miesięcy od 

rozpoczęcia kursu.  

Badanie było realizowane w dwóch etapach. W trakcie etapu I (przed rozpoczęciem 

kursu) osoby badane otrzymywały arkusz z informacją wprowadzającą oraz prośbą o 
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prognozę wyniku sformułowaną następująco:  „Za chwilę wypełnisz krótki test dotyczący 

wiedzy o resuscytacji. Jak myślisz, jaki będzie procent udzielonych przez Ciebie poprawnych 

odpowiedzi?”. Aby  uwzględnić również prognozy dotyczące rzeczywistego zastosowania 

rozwijanej umiejętności,  w arkuszu umieszczono również pytanie: „Jakie jest 

prawdopodobieństwo, że w sytuacji nagłego wypadku udałoby Ci się właściwie wykonać 

podstawowe zabiegi resuscytacyjne?”. Odpowiedzi na obydwa pytania były zaznaczane na 

11-punktowych skalach procentowych (od 0% do 100%). Następnie badani wypełniali 

opisany powyżej test wiedzy. 

Drugi etap badania miał miejsce bezpośrednio przed egzaminem. Osoby badane 

wypełniały kwestionariusz „Wiedza o umiejętności”, a następnie ponownie odpowiadały na 

pytania o prawdopodobieństwo udzielenia pomocy i procent poprawnych odpowiedzi w 

zbliżającym się teście. Następnie prowadzono przewidziany w ramach kursu egzamin 

testowy. Wśród 30 pytań egzaminu znajdowało się 11 pytań testu wiedzy o identycznej treści 

jak te, które wykorzystano w etapie I.  

 

4.4.2. WYNIKI  

 Statystyki opisowe i uwagi dotyczące analizy danych. Podobnie jak w wypadku 

badań 1 i 2, część zmiennych nie spełniała założeń o normalności rozkładu; równolegle do 

przywoływanych w pracy analiz stosowano więc testy nieparametryczne, które nie 

prowadziły jednak do znacząco odmiennych wniosków. Zrezygnowano również z korekty 

poziomu istotności ze względu na wielokrotne porównania, unikając jednocześnie 

interpretowania pojedynczych zależności korelacyjnych. Wyniki analizy wariacji z 

powtarzanymi pomiarami podawane są z korektą poziomu istotności Huynha-Feldta, 

uwzględniającą ewentualne naruszenie założenia o sferyczności macierzy wariancji.  

 Zastosowany w badaniu test wiedzy okazał się bardziej  różnicujący, niż w wypadku 

badania 2. Mimo pojawiającej się w II pomiarze skośności rozkładu (por. tabela 11) uzyskane 

odchylenie standardowe jest porównywalne z odchyleniem w I pomiarze oraz odchyleniami 

dla prognozy wyników.  
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Tabela 11. Prognozowane i rzeczywiste proporcje poprawnych odpowiedzi w teście  

 pomiar 1 pomiar 2 

 x ̅ s zakres x ̅ s Zakres 

prognoza (pomoc)  42% 20% 0-100% 68% 15% 20-100% 

prognoza (test)   44% 18% 10-90% 72% 12% 40-100% 

wykonanie (test) 45% 14% 9-82% 89% 11% 45-100% 

 

 
 

Rzetelność kwestionariusza. Statystyki opisowe oraz współczynniki rzetelności 

dotyczące poszczególnych skal kwestionariusza zostały przytoczone w tabeli 12. Osiągnięte 

współczynniki rzetelności były bardzo zbliżone do współczynników z badania 2. Sześć 

spośród badanych skal cechuje się zadowalającą rzetelnością, natomiast pozostałe trzy 

budzą ponownie poważne zastrzeżenia.  

Wpływ uczenia na prognozy i wykonanie. Jak wynika z wykresu 2 na następnej 

stronie, średnie wartości prognoz formułowanych przez osoby badane w były podobne, 

niezależnie od tego czy prognoza dotyczyła proporcji prawidłowych odpowiedzi w teście, czy 

też prawdopodobieństwa udzielenia pomocy w sytuacji rzeczywistego nagłego wypadku. 

Analiza wariancji z dwoma czynnikami powtarzanych pomiarów wskazuje na istotny i bardzo 

wyrazisty przyrost zarówno w odniesieniu do prognozowanego poziomu wykonania, 

F(1,110)=40,18, p<,001, η2=,27, jak i rzeczywistych wyników – F(1,110)=1036, df=1, p<,001, 

η2=,90. 
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Tabela 12. Statystyki opisowe i współczynniki rzetelności dla kwestionariusza ŹSM 

Nazwa skali x ̅ s zakres 
α  

- bad. 1 
α  

- bad. 2 
α  

- bad. 3 

pozytywna informacja 
zwrotna  

18,50 4,05 5-31 ,76 ,70 ,75 

negatywna informacja 
zwrotna  

14,19 3,72 6-23 ,76 ,77 ,70 

zaangażowanie  17,34 4,15 7-27 ,78 ,55 ,59 

samoocena  26,24 5,07 5-35 ,85 ,85 ,89 

pozytywny afekt  20,10 4,19 6-32 ,74 ,62 ,72 

znajomość dziedziny  23,66 4,12 11-32 ,73 ,54 ,59 

podobieństwo do grupy 21,51 4,38 9-34 ,77 ,65 ,72 

koncentracja  19,71 3,55 13-28 ,72 ,70 ,72 

postawa wobec uczenia  27,24 3,10 18-34 ,59 ,48 ,46 

 

Stwierdzono również efekt interakcyjny, F(1,110)=60,83, p<,001, η2=,36, który prowadzi do 

wniosku, że przyrost rzeczywistego poziomu wykonania pomiędzy pomiarami był istotnie 

wyższy, niż przyrost prognozy. Również porównanie prognozy i wykonania w drugim 

pomiarze wskazuje na bardzo wyraziste różnice F(1,127)=168,91, p<001, η2=,57. 

Wykres 2. Prognozowany I rzeczywisty poziom wykonania w badaniu 3.  
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 Źródła sądów metapoznawczych. Wzorzec korelacji skal kwestionariuszowych z 

prognozami formułowanymi przez badanych w drugim teście zmieniał się w zależności od 

sądu, jaki brano pod uwagę. Prognozy wyniku testowego korelowały ze skalami 

kwestionariusza wyraźnie słabiej, niż szacowane prawdopodobieństwo udzielenia pomocy 

(por. tabela 13).  

 

Tabela  13. Korelacje ŹSM z prognozami wykonania w badaniu 3.  

  prognoza - test prognoza – pomoc 

pozytywna inf. zwrotna  0,20* 0,37** 

negatywna inf. zwrotna  -0,25* -0,33** 

zaangażowanie  0,10 0,28 

samoocena  0,11 0,28** 

pozytywny afekt  0,03 0,36 

znajomość dziedziny  0,22 0,37** 

podobieństwo  do grupy  0,20* 0,39** 

koncentracja  0,03 -0,03 

postawa wobec uczenia 0,06 0,13 

*- p<,05; **- p<,001   

 

Różnice te uwidaczniają się jeszcze wyraźniej w modelu regresyjnym (liniowa regresja 

wsteczna, kryterium usunięcia z modelu - 0,1. Podczas gdy model dla „prognozy wyniku w 

teście” wydaje się raczej słabo wyjaśniać jej wewnętrzną zmienność, F(2,124)=6,46, p=,02, 

R=,31; standaryzowane R2=,08, w wypadku zmiennej „prognoza udzielenia pomocy” jest 

inaczej, F(5,125)=15,03, p<,001, R=,62, R2 =,36. Czynniki wyjaśniające omawiane sądy wraz z 

odpowiadającymi im standaryzowanymi współczynnikami beta prezentuje schemat 5.  

Źródła sądów metapoznawczych i trafność prognoz wykonania. Porównanie 

prognozy i wykonania w pierwszym teście wydaje się sugerować, że badani wykazali się 

doskonałą trafnością sądów metapoznawczych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

zbieżność prognozy i wykonania dotyczy wyłącznie wyników średnich, a zatem kalibracji na 

poziomie grupy. Aby ocenić indywidualną kalibrację badanych, obliczono korelację pomiędzy 

indywidualną prognozą i wykonaniem dla każdego z pomiarów. W pomiarze pierwszym nie 

stwierdzono istotnego związku (r=,03, p=,75), natomiast w drugim był on dostrzegalny, choć 



 

słaby (r=,18, p=,04;). Sądy metapoznawcze pozwalały więc prognozować indywidualne 

wyniki na poziomie minimalnie lepszym, niż przypadkowy, ale wyłącznie w pomiarze 

dokonywanym na zakończenie uczenia. 

 

Schemat 5. Skale kwestionariusza ŹSM włączone do modeli regresyjnych w badaniu 3. 

 

 

Nie udało się stwierdzić żadnej istotnej zależności pomiędzy indywidualną kalibracją 

(operacjonalizowaną, podobnie jak w badaniu 2., jako wartość bezwzględna różnicy 
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Źródła sądów metapoznawczych i efekty
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przyrostem poziomu wykonania (różnica pomiędzy pomiarem drugim i pierwszym).  

Końcowy poziom wykonania korelował na granicy istotności statystycznej z trzema 

podskalami ŹSM: „negatywna informacja zwrotna” (r= 

p=,07) i „grupa” (r=,17, p=,05), natomiast przyrost poziomu wykonania nie okazał się istot

związany z żadną ze skal kwestionariuszowych. 
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kwestionariuszowych z końcowym poziomem wykonania (wynik w drugim pomiarze) oraz z 

przyrostem poziomu wykonania (różnica pomiędzy pomiarem drugim i pierwszym).  

Końcowy poziom wykonania korelował na granicy istotności statystycznej z trzema 

podskalami ŹSM: „negatywna informacja zwrotna” (r= -,19, p=,04), „samoocena” (r=
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Nie udało się stwierdzić żadnej istotnej zależności pomiędzy indywidualną kalibracją 

(operacjonalizowaną, podobnie jak w badaniu 2., jako wartość bezwzględna różnicy 

pomiędzy prognozowanym i rzeczywistym poziomem wykonania) a żadną ze skal 
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metapoznawczych ze skutecznością uczenia oceniano korelując wartości skal 

kwestionariuszowych z końcowym poziomem wykonania (wynik w drugim pomiarze) oraz z 

przyrostem poziomu wykonania (różnica pomiędzy pomiarem drugim i pierwszym).  

Końcowy poziom wykonania korelował na granicy istotności statystycznej z trzema 

,19, p=,04), „samoocena” (r=-,16, 

p=,07) i „grupa” (r=,17, p=,05), natomiast przyrost poziomu wykonania nie okazał się istotnie 

ocenić potencjalne związki pomiędzy 

trafnością prognoz oraz skutecznością uczenia i końcowym poziomem wykonania, obliczono 

czynnikiem kalibracji w pierwszym pomiarze i 

efektywnością uczenia oraz poziomem wykonania w pomiarze drugim. Korelacje okazały się 
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4.4.3. DYSKUSJA WYNIKÓW  

Niedoszacowanie związane z ćwiczeniem. Zaobserwowana w badaniu 3. tendencja 

do niedoceniania postępów związanych z uczeniem się odpowiada znanemu z literatury 

efektowi niedoszacowania związanego z ćwiczeniem (Koriat i in., 2002). W prezentowanych  

badaniach udało się stwierdzić jego występowanie w kontekście umiejętności zdobywanej w 

kontekście naturalnym oraz po znacznym, około trzymiesięcznym odroczeniu.  

Struktura czynnikowa i rzetelność kwestionariusza.  Zestawienie współczynników 

rzetelności zamieszczone w tabeli 12 wskazuje na ich powtarzalność – zarówno w 

odniesieniu do skal mocniejszych, jak i słabszych psychometrycznie. Zwiększa to wagę 

sformułowanych w podrozdziale 4.3.3. wątpliwości wobec założenia o istnieniu ogólnej 

struktury czynnikowej odzwierciedlającej sposób, w jaki ludzie porządkują wiedzę 

wykorzystywaną jako podstawę dla formułowania sądów metapoznawczych. Możliwe, że 

tego rodzaju uniwersalne uporządkowanie nie istnieje lub nie zostało dobrze uchwycone 

przez skale testowanego kwestionariusza.  

Prawdopodobna jest również alternatywna interpretacja, zgodnie z którą dostępność 

źródeł wiedzy o umiejętnościach da się mierzyć przy pomocy uniwersalnego narzędzia 

kwestionariuszowego, zaś spadek rzetelności trzech skal wynika z ich niższej jakości lub 

specyficznego kontekstu (materiał utrudniający odczuwanie „pozytywnego afektu”, kontekst 

egzaminacyjny wpływający na specyficzną interpretację części pytań o „zaangażowanie” i 

„znajomość dziedziny”). Niezależnie od tego, które z rozważanych wyjaśnień jest bliższe 

prawdy, stosowanie kwestionariusza ŹSM w dalszych badaniach będzie wymagać 

ponownego rozważenia jego struktury. Możliwym rozwiązaniem może być rezygnacja ze skal 

sprawiających trudności lub zastąpienie treści składających się na nie pytań innymi 

propozycjami pochodzącymi z badania 1. i powtórna weryfikacja przy pomocy analizy 

czynnikowej.  

Źródła sądów metapoznawczych. W badaniu 3. wykazano, że subiektywna 

wyrazistość różnego typu wskazówek świadczących o opanowaniu umiejętności jest 

związana nie tylko z ogólną samooceną poziomu umiejętności, ale również prognozami 

wykonania odnoszącymi się do konkretnej sytuacji. Stanowi to potwierdzenie hipotezy 1, a 

także argument na rzecz trafności opracowanego kwestionariusza. Co interesujące, związki 

były znacznie wyraźniejsze, gdy brano pod uwagę sąd o prawdopodobieństwie udzielenia 
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pomocy w rzeczywistej sytuacji, niż w wypadku prognozy poziomu wykonania w zbliżającym 

się teście. Interpretując tę różnicę warto wziąć pod uwagę, że sąd o udzieleniu pomocy 

dotyczy raczej umiejętności i kontekstu naturalnego, zaś sąd o wyniku testu wiedzy i sytuacji 

nieco bardziej sztucznej. Możliwe więc, że kwestionariusz ŹSM okazał się lepiej dostosowany 

do pomiaru dostępności źródeł pierwszego z wymienionych sądów. Jak się wydaje, 

prognozując swoje zachowanie w rzeczywistej sytuacji, osoby badane mogą wziąć pod 

uwagę większy zakres czynników decydujących o sukcesie (na przykład zadając sobie pytanie 

„Czy zdobędę się na odwagę, by udzielić pomocy?”). Z drugiej strony, można również 

przypuszczać, że omawiana różnica jest wyrazem wątpliwości części badanych co do związku 

poziomu umiejętności i dotychczas osiąganych sukcesów z wynikiem egzaminu.  

Rozważając praktyczne wnioski wypływające ze zidentyfikowanych zależności warto 

zwrócić uwagę na korelację pomiędzy przekonaniem o tym, że grupa, do której jest się 

podobnym („ludzie tacy jak ja”) dobrze opanowała daną umiejętność i prognozowanym 

prawdopodobieństwem udzielenia pomocy. Jeżeli zależność ta ma charakter przyczynowy, to 

może wskazywać na użyteczny obszar oddziaływania na postawy związane z gotowością do 

reagowania w nagłych wypadkach. Podczas gdy oddziaływanie na inne potencjalnie 

użyteczne źródła (np. dostarczanie indywidualnej, pozytywnej informacji zwrotnej, czy 

zwracanie uwagę na wysiłek włożony w przygotowanie do reagowania w nagłych sytuacjach) 

wydaje się trudne, przekazywanie komunikatów dotyczących kompetencji określonej grupy 

społecznej może być bardziej realistycznym i potencjalnie użytecznym sposobem zwiększania 

subiektywnego prawdopodobieństwa sukcesu, a więc i prawdopodobieństwa interwencji.  

Przyjmując szerszą perspektywę, można zwrócić uwagę na zestawienie wyników 

analiz regresji prowadzonych w badaniach 1., 2. i 3. Niektóre ze źródeł zidentyfikowanych 

jako wyjaśniające niezależną część zmienności (pozytywna i negatywna informacja zwrotna, 

oraz zaangażowanie) powtarza się w badaniu 1, 2 i 3; „podobieństwo do grupy”  wystąpiło w 

badaniu 1 i 3. zaś „koncentracja”, „znajomość dziedziny” i „pozytywny afekt” – tylko raz, w 

badaniu 2 lub 3. Trudno spekulować na temat szczegółowego podłoża obserwowanych 

zależności. Choć wszystkie wymienione źródła wydają się potencjalnie bardzo istotnym 

podłożem formułowania sądów metapoznawczych, uwagę zwracają szczególnie te spośród 

nich, które cechują się największą stabilnością. Fakt, że obok pozytywnej i negatywnej 

informacji zwrotnej pozycję taką zyskało zaangażowanie (subiektywna ocena inwestycji w 
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uczenie się) podkreśla rolę czynników motywacyjnych w monitorowaniu uczenia i sugeruje 

zwrócenie uwagi na potencjalną tendencyjność, która jest konsekwencją ich działania. 

Mówiąc nieco prościej, uzyskane dane są spójne ze stwierdzeniem, że ludzie mają skłonność 

do mylenia działania z rezultatem – a zatem do traktowania czasu i wysiłku 

zainwestowanego w uczenie tak, jakby były one równoznaczne z nauczeniem się czegoś.  

 Źródła sądów metapoznawczych i trafność prognoz wykonania. Trafność 

formułowanych w badaniu prognoz wykonania okazała się wyższa niż losowa w drugim, lecz 

nie pierwszym pomiarze, częściowo potwierdzając hipotezę 4. Siła znajdującego się na 

granicy istotności statystycznej związku wydaje się jednak bardzo niewielka. Nieznana 

rzetelność stosowanych narzędzi pomiaru i moc testów statystycznych ograniczają 

wprawdzie możliwość formułowania kategorycznych sądów, należy jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że omawiane słabe zależności uzyskano w warunkach znacznej liczebności próby 

(n=121) i względnie zadowalającej wariancji badanych zmiennych. Biorąc to pod uwagę, 

można uznać, że badanie 3. dostarczyło kolejnych, spójnych z doniesieniami omawianymi w 

podrozdziale 2.1.1 danych świadczących o słabej trafności prognoz wykonania 

formułowanych w odniesieniu do złożonych umiejętności stosowanych w kontekście 

naturalnym.  

Fakt, ze korelacja między wynikiem rzeczywistym i prognozowanym pojawiła się 

dopiero w drugim pomiarze, a zatem po zakończeniu uczenia, zgadza się z przytaczanymi w 

podrozdziale 2.1.2 doniesieniami o pozytywnym wpływie treningu w zakresie danej 

umiejętności na zdolność trafnego prognozowania wykonania w związanych z nią zadaniach. 

Wzorzec korelacji jest więc spójny z tezą stwierdzającą, że metapoznawcze monitorowanie 

uczenia samo jest umiejętnością i podlega treningowi, a także z tezą, że przynajmniej część 

tej umiejętności jest specyficzna dla kontekstu i treści uczenia.  

Brak zależności między indywidualnym współczynnikiem kalibracji i podskalami 

kwestionariusza ŹSM nie pozwolił potwierdzić oczekiwań zawartych w hipotezie 2., a zatem 

nie dostarczył spodziewanych argumentów świadczących o praktycznych konsekwencjach  

roli, jaką odgrywa rodzaj źródeł wykorzystywanych w monitorowaniu uczenia. Obserwowany 

brak zależności może oczywiście być artefaktem związanym z ograniczoną mocą testu.  
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Źródła sądów metapoznawczych i efekty uczenia. Mimo braku zależności pomiędzy 

miarami kwestionariuszowymi i trafnością prognoz metapoznawczych, stwierdzono ich 

związki z końcowym poziomem wykonania. Osoby, które uzyskały w drugim pomiarze lepsze 

wyniki to jednocześnie osoby, które bardziej zgadzają się ze stwierdzeniami o dobrym 

opanowaniu umiejętności przez ludzi podobnych do nich, deklarują, że otrzymały w toku 

uczenia mniej negatywnej informacji zwrotnej, a jednocześnie cechują się nieco niższą 

ogólną samooceną. Podobnie jak w wypadku analiz dotyczących trafności, obserwowane 

zależności są niewielkie (poniżej 0,2) i znajdują się na granicy konwencjonalnie przyjętego 

poziomu istotności; istnieje więc możliwość, że pojawiły się w zbiorze danych przypadkowo. 

Można jednak uznać je za słabe potwierdzenie hipotezy 3., sugerując, że praktyczną 

konsekwencją subiektywnej dostępności niektórych zidentyfikowanych źródeł jest bardziej 

skuteczne uczenie się.  

Analiza obserwowanych zależności nie pozwala sformułować jasnych interpretacji ich 

mechanizmów. Próbując wyobrazić sobie możliwe kierunki relacji przyczynowo-skutkowych 

można przypuścić zarówno, że subiektywna dostępność określonego typu źródeł wpływała 

na uczenie (np. osoby które otrzymywały mniej negatywnej informacji zwrotnej osiągnęły 

lepsze wyniki, bo były mniej zniechęcone do uczenia się), jak i że skuteczność uczenia 

wpływała na deklarowaną dostępność różnych źródeł (np. badani, którzy osiągali lepsze 

wyniki doświadczały zadania jako ogólnie łatwiejszego, a zatem przypisali wyższy poziom 

skuteczności również „ludziom takim jak oni”).  

Podsumowanie zależności korelacyjnych. Wbrew oczekiwaniom zawartym w 

hipotezie 5, nie udało się stwierdzić zależności pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem 

trafności w pierwszym pomiarze i poziomem wykonania w pomiarze drugim lub jego 

przyrostem pomiędzy pomiarami. W rezultacie z postulowanego wzorca zależności pomiędzy 

badanymi zmiennymi (por. schemat 6) udało się zaobserwować jedynie słaby związek 

pomiędzy dostępnością określonych źródeł i skutecznością uczenia – jednak z pominięciem 

trafności, która miała w założeniu stanowić zmienną pośredniczącą w relacji pomiędzy 

dostępnością określonych źródeł i skutecznością uczenia.  
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Schemat 6. Oczekiwane i obserwowane zależności w badaniu 2.  

 

 

 

Zgromadzone w badaniu 3. dane nie dostarczają więc argumentów na rzecz tezy, że 

potencjalny wpływ wskazówek odpowiadających źródłom sądów metapoznawczych na 

skuteczność uczenia ma rzeczywiście charakter metapoznawczy w znaczeniu oddziaływania 

na aktywność strategiczną. Nawet jeśli przyjmie się założenie, że dostępność określonych 

źródeł wpływa na uczenie przyczynowo, to jej wpływ można z równym powodzeniem 

opisywać w kategoriach behawiorystycznych (dostarczanie bardziej skutecznych wzmocnień) 

lub właściwych dla nieświadomego uczenia się, dla którego trafność jawnie formułowanych 

sądów metapoznawczych jest zupełnie nieistotna. Rozstrzygnięcie pomiędzy tymi 

interpretacjami jest niemożliwe w obrębie zgromadzonych danych.  

 

 

4.5. PODSUMOWANIE I KRYTYCZNA ANALIZA BADAŃ KORELACYJNYCH  

Opisywane w rozdziale 4. badania odpowiadały w ogólnym zarysie celom typowych 

badań nad metapoznaniem przywoływanych w podrozdziale 1.1.3. Pod uwagę brano 

czynniki wpływające na formułowanie sądów metapoznawczych, zależność pomiędzy sądami 

metapoznawczymi i rzeczywistym poziomem wykonania (trafność monitorowania) oraz 

związki trafności ze skutecznością uczenia. Zasadniczą modyfikacją zastosowaną w ramach 

prezentowanego projektu było natomiast wprowadzenie kwestionariuszowego pomiaru 
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subiektywnej wyrazistości różnego typu wskazówek, stanowiących w założeniu podstawy dla  

formułowania sądów metapoznawczych.  

Zgromadzone dane wskazują na liczne i silne związki pomiędzy samoopisowymi 

miarami dostępności źródeł i ogólną samooceną poziomu umiejętności i prognozami 

wykonania w wymagających jej zadaniach. Można więc uznać, że w badaniach 1-3 udało się 

zidentyfikować korelaty sądów metapoznawczych, które mogą (choć nie muszą) być 

wykorzystywane jako podstawa formułowania tych sądów.  

Dzięki badaniom udało się również potwierdzić występowanie efektu 

niedoszacowania płynącego z ćwiczenia (Koriat, 2007) również w odniesieniu do złożonej 

umiejętności nabywanej w ciągu dłuższego odcinka czasu, w kontekście naturalnym. Sprzyja 

to przekonaniu, że odpowiedzialne za tę  prawidłowość mechanizmy mają charakter 

uniwersalny, zaś sam efekt nie jest artefaktem wynikającym z zastosowania specyficznej 

metody badawczej.  

Nieskuteczna okazała się natomiast większość prób wykazania zależności pomiędzy 

zmiennymi metapoznawczymi i zewnętrznymi wskaźnikami skuteczności uczenia. W obrębie 

zgromadzonych danych, trafność sądów metapoznawczych jest niemal zerowa i nie zależy od 

dostępności źródeł; lepsze efekty uczenia nie wiążą się z większą trafnością, choć – co 

interesujące – istotnie, choć słabo korelują z trzema spośród dziewięciu skal mierzących 

dostępność źródeł sądów metapoznawczych. Jak wspomniano w dyskusji wyników badania 

3., tego rodzaju wzorzec wyników nie dostarcza przekonujących danych przemawiających na 

korzyść tezy, zgodnie z którą posługiwanie się różnego typu źródłami sądów 

metapoznawczych prowadzi do zróżnicowanej trafności, a w konsekwencji efektywności 

uczenia. Nie oznacza to oczywiście, że zależność taka nie istnieje; w badaniach 2 i 3 nie udało 

się jej jednak uprawdopodobnić.  

Uzyskane w badaniach 1-3 wyniki nie wystarczają więc do sformułowania pełnej 

odpowiedzi na pytania stawiane w ramach prezentowanego projektu badawczego. 

Stwierdzenie to stało się podstawą do systematycznej analizy zastosowanego w nim 

podejścia i metodologii, prowadząc do wskazania wymienionych poniżej ograniczeń, z 

których część była już dyskutowana w poprzednich podrozdziałach.  

Niemożność określenia relacji przyczynowo-skutkowych. Choć „źródła sądów 

metapoznawczych” są w założeniu podstawą dla ich formułowania, badania korelacyjne nie 
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pozwalają na stwierdzenie relacji przyczynowo-skutkowych. Wybór badań korelacyjnych był 

podyktowany przez dążenie do prowadzenia badań w kontekście naturalnym i wydaje się 

uzasadniony na wstępnym etapie projektu. Kontynuacja badań powinna jednak obejmować 

działania, które pozwolą dostarczyć argumentów potwierdzających przyczynowy wpływ 

subiektywnej dostępności różnego typu źródeł na formułowanie sądów metapoznawczych.  

Brak kontroli nad przebiegiem uczenia. Konsekwencją dążenia do badania 

umiejętności nabywanej w kontekście naturalnym było pojawienie się trudnych do 

przewidzenia problemów „technicznych” (jak na przykład ograniczona zmienność wyników w 

badaniu 1., czy możliwy wpływ zbliżającego się egzaminu na odpowiedzi kwestionariuszowe), 

ale również bardziej ogólnych ograniczeń. Uczenie się, które zachodziło na przestrzeni kilku 

miesięcy, z konieczności nie odbywało się w kontrolowanym środowisku. W rezultacie, 

niemożliwe jest empiryczne odróżnienie zmienności w informacjach, jakie są „obiektywnie” 

dostępne dla osoby badanej od tych, które są dostępne subiektywnie, ze względu na 

indywidualne uwrażliwienia i preferencje. W rezultacie, kwestionariuszowy pomiar 

dostępności źródeł łączy te zmienne w jedną, podatną jednocześnie na czynniki związane z 

sytuacją uczenia i z uczącą się osobą.  

Nieznana trafność narzędzi. Brak możliwości kontrolowania rodzaju źródeł 

dostępnych osobom badanym w sytuacji naturalnej skazuje na analizowanie wzajemnych 

zależności pomiędzy różnego typu sądami i przekonaniami. Tego rodzaju badania mogą 

budzić zastrzeżenia dotyczące trafności stosowanych miar. Wprawdzie istnieją pewne 

argumenty świadczące o niej pozytywnie (wrażliwość miar kwestionariuszowych na 

deklarowaną regularność uczenia, korelacja pomiędzy nimi i prognozą wykonania w 

konkretnej sytuacji), ale nie można ich uznać za rozstrzygające.   

Wątpliwości dotyczące struktury czynnikowej kwestionariusza. Jak wspominano w 

dyskusji wyników badania 2. i 3. niższa rzetelność trzech spośród dziewięciu skal 

kwestionariusza może być zarówno konsekwencją ich słabszej jakości, jak i tego, że 

kwestionariusz nie jest wystarczająco uniwersalnym narzędziem badania subiektywnej 

dostępności źródeł, ponieważ struktura związanych z tym przekonań jest silnie zależna od 

kontekstu i materiału uczenia.  

Ze względu na wymienione powyżej argumenty, za najbardziej wartościowe 

rozwinięcie prezentowanego projektu uznano uzupełnienie go przez badania realizujące 



131 

 

zbliżone cele, ale prowadzone w planie eksperymentalnym. Oczekiwano, że pozwolą one na 

przeanalizowanie wpływu źródeł zidentyfikowanych w trakcie badań 1-3. w sposób bardziej 

kontrolowany i pozwalający na formułowanie wniosków o relacjach przyczynowo-

skutkowych. Opisywane w tym rozdziale badania potraktowano więc jako podstawę i punkt 

wyjścia dla dalszej części projektu, opisanej w rozdziale 5.  
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ROZDZIAŁ 5.  

RODZAJE INFORMACJI ZWROTNEJ: BADANIA EKSPERYMENTALNE 

 

5.1. CELE I ZAŁOŻENIA BADANIA 4.  

Głównym celem projektu badawczego opisanego w niniejszej pracy było poszerzenie 

zakresu zmiennych, jakie bierze się pod uwagę analizując powstawanie sądów 

metapoznawczych, poprzez wykazanie wpływu tych zmiennych na formułowane sądy, 

trafność monitorowania oraz skuteczność uczenia się. Zmienne, o których mowa, mają 

charakter kontekstowy i wydają się silniej obecne w naturalnych sytuacjach uczenia się, niż w 

warunkach laboratoryjnych kojarzonych z typowymi badaniami nad pamięcią. Ze względu na 

ten fakt, badania 1 – 3 dotyczyły umiejętności nabywanych w kontekście naturalnym, co w 

znacznym stopniu narzucało podejście korelacyjne i było źródłem wyzwań metodologicznych 

opisanych w podrozdziale 4.5.  

Badanie 4. zaprojektowano w taki sposób, aby kontynuować realizację głównego celu 

projektu a jednocześnie unikać pojawiających się dotychczas trudności poprzez 

wprowadzenie paradygmatu eksperymentalnego pozwalającego na lepszą kontrolę 

warunków. Ceną takiej decyzji może być pewna utrata „naturalności” badanej sytuacji, a 

zatem ryzyko zmniejszenia trafności i aplikacyjnego charakteru formułowanych wniosków, 

które wydają się istotne w kontekście całego projektu.  Projektowanie badania 4. było więc 

poszukiwaniem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewnienia większej kontroli nad 

uczeniem i badaniem prawidłowości pojawiających się w sytuacji nabywania złożonych 

umiejętności odpowiadających kontekstowi naturalnemu.  

Ze względu na to, w badaniu 4. wykorzystano komputerową ekonomiczną grę 

decyzyjną, wymagającą działania w nieznanym, złożonym środowisku, analizowania dużej 

ilości dostępnych informacji i testowania hipotez dotyczących skutecznych strategii działania. 

Gra spełnia w zadowalającym stopniu dwa kryteria: 1) zdolność skutecznego podejmowania 

decyzji wewnątrz niej można uznać za złożoną, słabo zdefiniowaną (tj. pozbawioną jawnie 

dostępnej procedury poprawnego działania), trudną, lecz poddającą się uczeniu umiejętność 

poznawczą; oraz 2) uczenie się podejmowania decyzji ekonomicznych na podstawie 

niepełnych informacji wydaje się dobrym modelem sytuacji uczenia się obecnych w 

kontekście naturalnym. Aby spełnić drugie z wymienionych kryteriów, konieczne jest 
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zapewnienie możliwie jak najwyższej motywacji do osiągnięcia wysokich wyników w grze 

decyzyjnej – tak, by była ona zbliżona do tej, która towarzyszy rzeczywistym decyzjom 

ekonomicznym.  

Zastosowanie komputerowej symulacji jest oczywiście pewnym ustępstwem wobec 

postulatu badania uczenia w kontekście życia codziennego – jest to materiał bardziej odległy 

od bezpośrednich praktycznych zastosowań, niż umiejętność resuscytacji. Pozwala jednak 

lepiej kontrolować docierające do uczących się osób informacje stanowiące potencjalne 

źródła sądów metapoznawczych, a co za tym idzie – manipulować ich dostępnością w 

paradygmacie eksperymentalnym. Dzięki temu, wstępne wnioski sformułowane w badaniach 

1-3 będzie można wesprzeć w sposób omijający podstawowe związane z nimi trudności: 

kwestionariuszowy pomiar subiektywnej dostępności źródeł („korelowanie przekonań z 

przekonaniami”) oraz niemożność wnioskowania o relacjach przyczynowo-skutkowych.  

 

5.1.1. WYBÓR ŹRÓDEŁ INFORMACJI ZWROTNEJ  

Najprostszym sposobem manipulowania dostępnością potencjalnych źródeł sądów 

metapoznawczych wydaje się udzielanie osobom badanym różnego typu informacji zwrotnej 

na temat przebiegu i rezultatów uczenia. Rezygnacja z kwestionariusza uwalnia od 

konieczności bezpośredniego przenoszenia pojawiających się w nim zmiennych do kontekstu 

eksperymentalnego. Jest to o tyle wartościowe, że niektórymi ze zmiennych uwzględnianych 

przez kwestionariusz (np. ogólna samoocena, znajomość dziedziny) trudniej systematycznie 

manipulować w sytuacji eksperymentu. W związku z tym, część zmiennych została 

wykorzystana jako podstawa dla konstrukcji warunków eksperymentalnych, inne zaś 

zastąpiono warunkami opracowanymi na podstawie wcześniejszych propozycji ekspertów. 

Do badania 4. wybrano spośród nich 5 wymienionych poniżej źródeł.  

� Informacja o wyniku – odpowiednik kwestionariuszowych skal opisujących 

sukcesy i porażki oraz zidentyfikowanego w tabeli 2 źródła „poziom 

wykonania, liczba i rodzaj popełnianych błędów”. Ten typ informacji zwrotnej 

jest interesujący ze względu na jego podstawowy charakter: to co potocznie 

rozumie się przez informację zwrotną o wynikach uczenia to po prostu 
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informacja „jak dobrze mi poszło” w określonego rodzaju zadaniu. Może więc 

stanowić punkt odniesienia dla innych rodzajów informacji zwrotnej.  

� Porównanie z własnym wynikiem – odpowiednik źródła „zmiana poziomu 

wykonania, liczby i rodzaju popełnionych błędów” z tabeli 2. Zmienna ta 

została uwzględniona ze względu na jej rolę postulowaną w koncepcji „strefy 

najbliższego uczenia” (Metcalfe, 2002), zgodnie z którą przyczyną rezygnacji z 

uczenia nie jest zwykle osiągnięcie kryterialnego poziomu opanowania 

materiału, ale raczej stwierdzenie, że dalszy wysiłek przynosi zbyt słabe 

postępy (sąd o tempie uczenia). Ponadto, koncentracja na zmianie osiąganych 

wyników bywa traktowana jako jedna z charakterystyk orientacji na 

mistrzostwo, kojarzonej  z wyższą motywacją wewnętrzną i szerokim 

zakresem pozytywnych zjawisk związanych z uczeniem się (Henderlong i 

Lepper, 2002; Thompson i Musket, 2005).   

� Porównanie z wynikami innych –  pojawiające się w tabeli 2 jako 

„porównanie z poziomem wykonania innych” – włączono do badania jako 

jedno z prawdopodobnie najbardziej istotnych źródeł sądów 

metapoznawczych wykorzystywanych w sytuacji uczenia się  w kontekście 

naturalnym. Zgodnie z wynikami metaanalizy (Mabe i West, 1982). 

formułowanie prognoz wykonania w kontekście porównań społecznych 

sprzyja ich trafności; możliwe więc, że podobny efekt pojawia się w 

odniesieniu do informacji zwrotnej. Z drugiej strony, porównywanie się z 

innymi to jeden z przejawów orientacji na wykonanie,  której związek z 

efektywnością uczenia jest złożony, ale która budzi wątpliwości psychologów 

edukacyjnych jako potencjalnie mniej użyteczna (Henderlong i Lepper, 2002).  

� Informacja o standardzie – odpowiadająca kwestionariuszowej skali 

„podobieństwo do grupy” oraz pozycji „informacja o poziomie wykonania 

grupy odniesienia” z tabeli 2. Dotyczy tego, jak w zadaniu wymagającym 

określonej umiejętności radzą sobie inni – „ludzie tacy jak ja”.  Kierowanie się 

tego typu informacjami w prognozowaniu własnych wyników może być 

przejawem wnioskowania o poziomie umiejętności na podstawie ogólnych 

struktur wiedzy, (na zasadzie „informatycy potrafią X, jestem informatykiem 
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więc też to potrafię”). Wyniki badań (Ehrlinger i Dunning, 2003) sugerują, że 

kierowanie się tego typu strukturami nie sprzyja trafności, tj. prowadzi do 

tendencyjności w sądach metapoznawczych. Użyteczną funkcja informacji o 

tym, jak radzą sobie inni może być jednak dostarczenie zewnętrznego 

standardu wykonania – innymi słowy informacja o tym jakie wyniki są 

możliwe. Wydaje się to szczególnie kluczowe w umiejętnościach słabo 

zdefiniowanych, w których brakuje jasnych i bezpośrednich kryteriów 

„dobrego” wykonania. Należy również zauważyć, że „porównanie z wynikami 

innych” dostarcza osobom badanym jednocześnie dwóch typów informacji: 1) 

jak można sobie poradzić i 2) jak poradziłem (-am) sobie na tym tle. Natomiast 

„informacja o standardzie” ogranicza się tylko do punktu 1), co może 

wyeliminować negatywne efekty motywacyjne porównań społecznych.  

� Zainwestowany czas – to eksperymentalny odpowiednik skali kwestionariusza 

zatytułowanej „zaangażowanie” oraz wymienionego w tabeli 2 źródła „wiedza 

o czasie i wysiłku zainwestowanym w uczenie”. Prawdopodobny mechanizm 

wpływu tego typu informacji na sądy metapoznawcze wiąże się z 

oczekiwaniami uczących się osób, które spodziewają się lepszych efektów, 

jeżeli poświęciły na uczenie więcej czasu. Choć zależność między czasem i 

rezultatami uczenia nie zawsze jest widoczna (por. efekt „pracy na próżno” - 

Nelson i Leonesio, 1988), dostrzeganie jej przez osoby badane jest 

prawdopodobnie związane z czynnikami motywacyjnymi – dążeniem do 

postrzegania siebie w pozytywnym świetle, które staje się przyczyną 

tendencyjności procesów percepcyjnych i pamięciowych sprzyjających 

efektowi „złudzenia pozytywnej zmiany” (Wilson i Ross, 2003). Informacja o 

czasie zainwestowanym w uczenie została włączona o badania 4. ze względu 

na wyraźną rolę, jaką odegrała w badaniach 1-3 odpowiadająca jej skala 

kwestionariuszowa: wynik tej skali to jedyna wykraczająca poza pozytywną i 

negatywną informację zwrotną zmienna, która utrzymała się w każdym z 

modeli regresyjnych wyjaśniających zmienność sądów metapoznawczych. 

Informacja o zainwestowanym w uczenie czasie wydaje się więc istotnym, 

choć niekoniecznie użytecznym źródłem sądów metapoznawczych.  
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Obok wymienionych powyżej typów informacji zwrotnej, w badaniu uwzględniono 

również warunek, w którym nie prezentowano żadnej informacji zwrotnej. Może on posłużyć 

za punkt odniesienia dla ewentualnych porównań, pozwalając ocenić wpływ informacji 

zwrotnej nawet wtedy, gdy jej rodzaj nie okaże się różnicujący.  

 

5.1.2. HIPOTEZY  

W badaniu 4. sformułowano zestaw wstępnych oczekiwań, nie wiążących się 

bezpośrednio z wpływem różnego rodzaju informacji zwrotnej na metapoznanie, ale 

opartych na wynikającym z analizy literatury założeniu o związku sądów metapoznawczych z 

rzeczywistymi wynikami uczenia. Wykorzystywany w badaniu 4. sąd metapoznawczy to 

prognoza poziomu wykonania w kolejnym powtórzeniu zadania. Jeżeli, zgodnie z 

zamieszczonymi poniżej hipotezami 1-3, prognoza ta jest zgodna z rzeczywistością, rośnie 

pod wpływem uczenia i staje się coraz bardziej trafna w miarę wzrostu umiejętności osób 

badanych, to można uznać, że wykorzystane w badaniu 4. zadanie zostało dobrane w sposób 

umożliwiający osobom badanym uczenie się i względnie skuteczne monitorowanie jego 

rezultatów.  

1. Prognozowany i rzeczywisty poziom wykonania wzrasta pod wpływem uczenia.  

2. Prognozy wykonania są trafne, tj. istotnie związane z rzeczywistym poziomem 

wykonania.  

3. Trafność prognoz rozumiana jako zbieżność prognozowanych i rzeczywistych 

wyników rośnie w miarę uczenia.  

Hipotezy bezpośrednio związane z celem badania 4. dotyczą natomiast – podobnie 

jak w wypadku poprzednich badań – zależności pomiędzy typem wykorzystywanego źródła i 

sądami metapoznawczymi oraz ich trafnością oraz skutecznością uczenia. Potwierdzenie 

hipotez  4 do 9 będzie więc świadczyło o istotnym wpływie informacji zwrotnej na przebieg i 

rezultaty uczenia, w szczególności zaś o zróżnicowanym wpływie informacji różnego typu. 

Wymienione poniżej hipotezy zaprezentowano w sposób odnoszący je do głównych pytań 

badawczych.  
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Wpływ informacji zwrotnej na prognozy:  

4. Dostępność informacji zwrotnej dotyczącej dotychczasowego poziomu wykonania 

wpływa na prognozy wykonania.  

5. Dostępność informacji zwrotnej odpowiadającej różnym źródłom sądów 

metapoznawczych wywiera zróżnicowany wpływ na prognozy wykonania.  

Kierując się wnioskami z wcześniejszych badań można sformułować przypuszczenie, zgodnie 

z którym potencjalnie największy wpływ na sądy metapoznawcze mogą mieć warunki 

„informacja o wyniku” (jako odpowiadająca silnym związkom ze skalami dotyczącymi 

pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, obserwowanej w badaniach korelacyjnych) a 

także „zainwestowany czas” (jako korespondujący ze skalą „zaangażowanie”).   

Wpływ informacji zwrotnej na trafność prognoz:  

6. Dostępność informacji zwrotnej dotyczącej dotychczasowego poziomu wykonania 

wpływa pozytywnie na trafność prognoz wykonania.  

7. Dostępność informacji zwrotnej odpowiadającej różnym źródłom sądów 

metapoznawczych wywiera zróżnicowany wpływ na trafność prognoz wykonania.   

Wpływ informacji zwrotnej na efekty uczenia:  

8. Dostępność informacji zwrotnej dotyczącej dotychczasowego poziomu wykonania 

wpływa pozytywnie na efektywność uczenia.  

9. Dostępność informacji zwrotnej odpowiadającej różnym źródłom sądów 

metapoznawczych wywiera zróżnicowany wpływ na efektywność uczenia.   

Zgodnie z tym, co napisano w podrozdziale 5.1.1. istnieją pewne argumenty 

sugerujące, że niektóre z uwzględnionych typów informacji zwrotnej są bardziej użyteczne 

niż inne. Argumenty te są jednak niespójne (np. porównywanie się z innymi może mieć 

negatywny wpływ na motywację, ale jednocześnie dostarcza informacji o standardzie 

wykonania, której nie można uzyskać w wypadku porównania z własnym wynikiem). Badania 

1-3 nie dostarczyły jednoznacznych danych dotyczących zależności pomiędzy źródłami sądów 

metapoznawczych oraz trafnością tych sądów i jej związkiem z efektywnością uczenia. W 

związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji ze stawiania formalnych hipotez kierunkowych.  
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5.2. METODA 

Osoby badane. W badaniu wzięli udział studenci kierunków informatycznych i 

ekonomicznych krakowskich uczelni wyższych. Uczestnicy byli rekrutowani za 

pośrednictwem Biur Karier i kół naukowych, które przekazywały im informację o 

„internetowej grze decyzyjnej połączonej z badaniem psychologicznym”. Zaproszenie do 

udziału w badaniu zawierało informację o towarzyszącym mu konkursie: formą 

wynagrodzenia dla osób badanych była możliwość uzyskania dyplomu stwierdzającego 

osiągnięcie wysokich wyników w zadaniu wymagającym umiejętności myślenia analitycznego 

oraz podejmowania decyzji w złożonych i niejasnych sytuacjach. Dyplom uznano za rzetelne 

potwierdzenie stanu faktycznego (zgodnie z doświadczeniem autora, wynikającym z 

wcześniejszych, szkoleniowych realizacji gry, osiągnięcie wysokich wyników rzeczywiście 

wymaga znacznego zaangażowania i umiejętności analitycznych), a jednocześnie adekwatną 

formę wzmacniania motywacji osób badanych, odpowiadającą na specyficzną dla studentów 

potrzebę gromadzenia różnego rodzaju referencji i zaświadczeń stanowiących argument dla 

potencjalnych pracodawców.  

  Badanie było realizowane w trzech edycjach; dyplomy przekazano 10 osobom 

osiągającym najwyższe wyniki w każdej z nich. Uzasadnieniem dla wyboru osób badanych, 

dla których umiejętności związane z zadaniem są najprawdopodobniej bardzo istotne, a 

także prezentacji badania jako konkursu pozwalającego ocenić i potwierdzić te umiejętności 

było dążenie do wzmocnienia motywacji do osiągania jak najwyższych wyników. Zabieg ten 

miał służyć zwiększeniu trafności pomiaru, to jest możliwości generalizacji wniosków na 

umiejętności związane z podejmowaniem mających rzeczywiste konsekwencje decyzji (np. 

ekonomicznych).  

Udział w eksperymencie rozpoczęło 191, zaś ukończyło 75 osób, w tym 52 mężczyzn i 

23 kobiety. Wiek badanych, którzy ukończyli eksperyment wahał się w granicach od 19 do 31 

lat (średnia 21,75, odchylenie standardowe 5,7). Pulę włączonych do analizy osób badanych 

zawężano na potrzeby niektórych analiz – szczegółowe informacje na ten temat można 

znaleźć w podrozdziale 5.3. poświęconym prezentacji wyników.  
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Materiały. W badaniach wykorzystano grę decyzyjną „Plantacja”, pierwotnie 

opracowaną przez autora niniejszej pracy jako pomoc dydaktyczną w szkoleniu z zakresu 

rozwiązywania problemów realizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego 

dla pracowników Narodowego Banku Polskiego. „Plantacja” to rozgrywana w systemie 

rundowym komputerowa symulacja zarządzania hodowlą egzotycznej rośliny. Gracze mają 

możliwość określania wielu parametrów, takich jak liczba pracowników, wynagrodzenie, czas 

pracy, proporcja zbiorów skierowanych do sprzedaży i przetwórstwa, czy ceny i wielkość 

sprzedaży. Inne dostępne zmienne nie mogą być modyfikowane, ale dostarczają informacji o 

rezultatach decyzji z ubiegłej rundy oraz o warunkach zewnętrznych (np. pogoda). Zmienne 

są powiązane złożonym zależnościami, przedstawionymi w uproszczeniu na schemacie 7.  

Niektóre z zawartych w grze prawidłowości są zgodne ze zdroworozsądkowymi 

oczekiwaniami (np. zbyt niskie wynagrodzenie wpływa negatywnie na satysfakcję  

pracowników i może sprawić, że zrezygnują), inne zaś wydają się z nimi sprzeczne (dzienny 

czas pracy może być ustalany w kontekście doby trwającej 40, a nie 24 godziny; dłuższy czas 

pracy wpływa pozytywnie na satysfakcję pracowników). Fabularnym uzasadnieniem dla 

nieoczywistych mechanizmów gry jest stwierdzenie, że plantacja mieści się na obcej planecie 

i w odmiennej kulturze; gracze mają również do dyspozycji materiały informacyjne 

(dokumenty osadzone w realiach gry), na podstawie których można wnioskować o 

konsekwencjach określonych decyzji. 

Oryginalna wersja gry jest przeznaczona dla trzech rywalizujących ze sobą zespołów; 

wersja wykorzystana w badaniach została zmodyfikowana w sposób pozwalający na 

indywidualną rozgrywkę za pośrednictwem Internetu. Aby to umożliwić, materiały 

informacyjne zamieniono na wersję elektroniczną, dostępną za pośrednictwem panelu 

zarządzania grą (zob. schemat 8). Zadaniem uczestników gry w wersji indywidualnej było 

osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, wskaźnikiem poziomu wykonania był więc 

końcowy stan konta. Pojedyncza rozgrywka trwała 9 rund rozumianych jako sekwencja 

decyzji wpisywanych do panelu aplikacji i zatwierdzonych przyciskiem „Zakończ rundę”. Czas 

trwania rundy był rejestrowany, ale nie ograniczano go w żaden sposób.  
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Procedura. Przeprowadzenie badań za pośrednictwem Internetu umożliwiło 

rekrutację znacznej liczby osób, ale stanowi również źródło ryzyka wynikającego z braku 

bezpośredniej kontroli nad sposobem rozwiązywania zadania przez osoby badane. Aby 

ograniczyć to ryzyko, wprowadzono następujące rozwiązania: 1) indywidualny ekran 

logowania wymagający podania danych, które wykorzystano następnie do identyfikacji osób 

biorących udział w badaniu więcej niż raz; 2) automatyczny pomiar czasu pozwalający 

zidentyfikować osoby wykonujące zadanie w trakcie więcej niż jednej sesji oraz 3) 

zapraszanie uczestników do badań głównie za pośrednictwem konkretnych organizacji (Biura 

Karier, koła naukowe), nie zaś ogólnodostępnych portali ogłoszeniowych (aby zadbać o 

maksymalne dopasowanie grupy osób badanych do założonych kryteriów.  

 Osoby badane otrzymywały adres strony internetowej wraz z zaproszeniem do 

udziału w badaniach. Po wprowadzeniu go w przeglądarce internetowej, na ekranie 

komputera pojawiał się powitalny komunikat oraz prośba o podanie pseudonimu, wieku, płci 

oraz adresu poczty elektronicznej potrzebnego, by skontaktować się z uczestnikiem w 

wypadku osiągnięcia dobrego wyniku w konkursie. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych 

prezentowano ekran z instrukcją, która informowała, że gra składa się z części „konkursowej” 

(zarządzanie plantacją) i „badawczej” (prognozowanie wyników). W odniesieniu do części 

konkursowej instrukcja podkreślała kontekst rywalizacji i zachęcała do osiągnięcia jak 

najwyższego wyniku, przypominając o związanych z tym korzyściach. Instrukcja stwierdzała 

również, że odpowiedzi w części badawczej nie mają żadnego wpływu na wyniki konkursu. 

Uczestnicy byli również proszeni realizację całego zadania w trakcie jednej sesji, bez 

dłuższych przerw. Pełny tekst instrukcji znajduje się  w Aneksie, w załączniku 7., zaś panel 

zarządzania grą – w załączniku 8.  

Po wciśnięciu przycisku „rozpocznij rozgrywkę” na ekranie pojawiał się panel 

zarządzania plantacją, widoczny na schemacie 8. Uczestnicy dysponowali nieograniczonym 

czasem na wprowadzanie parametrów odzwierciedlających podejmowane decyzje; po ich 

podjęciu kończyli rundę naciskając przycisk „dalej”. Po zakończeniu każdej z rund rozgrywki 

na ekranie pojawiał się komunikat z informacją zwrotną odpowiednią dla danego warunku 

eksperymentalnego; ponowne wciśnięcie przycisku „dalej” rozpoczynało kolejną turę gry.  

Każda z osób badanych brała udział w sześciu następujących bezpośrednio po sobie, 

dziewięciorundowych sesjach (cyklach) gry. Przed rozpoczęciem drugiego i kolejnych cykli na 

ekranie pojawiał się ekran z prośbą o sformułowanie prognozy wyniku finansowego, który 
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poniżej schemat 9.  

 

Schemat 9. Przebieg badania 4.  

 

Eksperyment przeprowadzono w planie wewnątrzgrupowym; każdy z cykli gry 

traktowano jak odrębny warunek, w którym osoby badane otrzymywały 

informację zwrotną tego samego

skróconymi nazwami wykorzystywanymi do opisywania tabel i wykresów znajduje się w 

tabeli 14.  

Aby zrównoważyć niezależny od typu informacji zwrotnej wpływ uczenia na poziom 

wykonania w kolejnych cyklach, wprowadzono 6 różnych wariantów kolejności 

następowania po sobie warunków. 

poszczególnych cyklach gry zachowano zrównoważoną proporcję każdego z warunków. Nie 

oznacza to oczywiście całkowitego zrównoważenia ich sekwencji, czyli 

każdy warunek występuje równie częst

rzeczy wymagałoby uwzględnienia wszystkich 720 permutacji kolejności warunków; było 

więc niemożliwe z przyczyn technicznych. 

Po zakończeniu dziewiątej rundy szóstego cyklu prezentowano ekran z 

podziękowaniami za udział i informacją o terminie publikacji rankingu najwyższych wyników. 

Przeciętny czas trwania badania mierzony jako łączna suma czasu wszystkich rund (z 

pominięciem czasu zapoznawania się z instrukcją oraz informacją zwrotną) wynosił 70 minut. 
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traktowano jak odrębny warunek, w którym osoby badane otrzymywały dziewięciokrotnie 

Opis poszczególnych warunków wraz z ich 

rzystywanymi do opisywania tabel i wykresów znajduje się w 

Aby zrównoważyć niezależny od typu informacji zwrotnej wpływ uczenia na poziom 

wykonania w kolejnych cyklach, wprowadzono 6 różnych wariantów kolejności 

ego rozwiązania sprawiło, że w 

zachowano zrównoważoną proporcję każdego z warunków. Nie 

całkowitego zrównoważenia ich sekwencji, czyli sytuacji, w której 

Zagwarantowanie takiego stanu 

wymagałoby uwzględnienia wszystkich 720 permutacji kolejności warunków; było 

Po zakończeniu dziewiątej rundy szóstego cyklu prezentowano ekran z 

mi za udział i informacją o terminie publikacji rankingu najwyższych wyników. 

Przeciętny czas trwania badania mierzony jako łączna suma czasu wszystkich rund (z 

pominięciem czasu zapoznawania się z instrukcją oraz informacją zwrotną) wynosił 70 minut.  
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Tabela 14. Warunki eksperymentalne stosowane w badaniu 4.  

Nazwa 
(skrót nazwy) 

Rodzaj informacji  
zwrotnej 

Wyświetlany komunikat 

Informacja o 
wyniku 

(Wynik)  

Zyski osiągnięte w zakończonej 
turze;  

Suma dotychczasowych zysków w 
danym cyklu  

„Twoje zyski w tej rundzie:__” 

„W ciągu całej rozgrywki zarobiłeś (-aś) 
dotychczas:__”  

Porównanie z 
własnym 
wynikiem 

(Ja)  

Różnica pomiędzy zyskiem w tej 
turze i przeciętnym zyskiem 
osiąganym przez daną osobę w 
ciągu cyklu.  

Różnica między skumulowanym 
zyskiem w danej rundzie 
aktualnego i poprzedniego cyklu.  

„Twoje zyski w tej rundzie są o ___ 
[wyższe/niższe]* niż przeciętne zyski w 
całej rozgrywce” 

„Twój stan konta w tej rundzie jest o___ 
[wyższy/niższy] niż stan w tym samym 
momencie poprzedniej rozgrywki.  

Porównanie z 
innymi 

(Inni) 
 

Różnica pomiędzy zyskiem  w 
danej rundzie i średnim zyskiem 
osiąganym w tej rundzie przez 
innych uczestników.  

Różnica pomiędzy skumulowanym 
zyskiem w cyklu i średnią  
analogicznych wartości dla 
pozostałych uczestników.  

„Twoje zyski w tej rundzie są o __ 
[wyższe/niższe] od średnich zysków w tej 
rundzie dla wszystkich uczestników, 
którzy wzięli udział w grze” 

„Twój stan konta w tej rundzie jest o ___ 
[wyższy/niższy] od średniej dla wszystkich 
uczestników w tym momencie rozgrywki”  

Informacja o 
standardzie  

(Standard) 

Średni zysk osiągnięty w tym cyklu 
i rundzie przez innych uczestników.  

Średni skumulowany zysk 
osiągnięty w tym cyklu i rundzie 
przez innych uczestników.  

„Zysk osiągnięty w tej samej rundzie przez 
innych uczestników gry wynosił 
średnio:____” 

„Łączny zysk osiągnięty na tym etapie  
przez innych uczestników gry wynosił 
średnio:____”   

Zainwestowany 
czas  

(Czas)  

 

Czas trwania zakończonej rundy.  

Średni czas trwania rundy w 
aktualnym cyklu.  

„Czas, jaki zainwestowałeś (-aś)  w 
decyzje podjęte w tej rundzie 
wynosi:___” 

„Średni czas, jaki zainwestowałeś (-aś) w 
decyzje w tej rozgrywce wynosi:___” 

Brak informacji 
zwrotnej  

(Brak inf.)  

- - - „W tej rozgrywce nie ma informacji 
zwrotnej”  

*treści w nawiasach kwadratowych to warianty, automatycznie dobierane przez aplikację do uzyskiwanych wyników  
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5.3. WYNIKI  

Przygotowanie danych do analizy. Ponad połowa pierwotnej grupy badanych nie 

ukończyła rozgrywki. Przed usunięciem ich danych z analizowanego zbioru porównano 

prognozowane i rzeczywiste wyniki osób, które ukończyły cały eksperyment z wynikami 

osób, które zrezygnowały po zakończeniu połowy badania, a więc pierwszych trzech cykli. 

Seria testów U Manna-Whitneya (przeprowadzonych ze względu na znaczne różnice w 

wielkości prób i niehomogeniczną wariancję) pozwoliło stwierdzić, że osoby, które 

zrezygnowały z udziału formułowały istotnie niższe prognozy, niż osoby, które ukończyły 

eksperyment. Co interesujące, nie we wszystkich cyklach znajdowało to odzwierciedlenie w 

istotnie niższych wynikach rzeczywistych (por. tabela 15).  

 

Tabela 15.  Prognoza i wykonanie u osób, które ukończyły połowę i cały eksperyment.  

 Prognoza [wynik punktowy] Wykonanie [wynik punktowy] 

Cykl 
Połowa 

eksperymentu 
Cały 

eksperyment p 
Połowa 

eksperymentu 
Cały 

eksperyment p 

1 1 000 7 350 ,070 3 560 3 005 ,89 

2 1 500 10 000 ,001 1 494 5 258 ,02 

3 3 000 10 000 ,027 2 792 5 489 ,31 

Tabela zawiera mediany porównywanych zmiennych i wartości p dla testu U Manna-Whitneya 

 

Ze zbioru danych usunięto wpisy dotyczące osób, które nie ukończyły całego badania. 

Dane pochodzące z różnych wariantów eksperymentu uporządkowano w taki sposób, by 

wyniki pochodzące z tego samego warunku były traktowane jako jedna zmienna niezależnie 

od kolejności, w jakiej warunek występował w danym wariancie.  

Uwagi dotyczące analizy danych. Podawane w niniejszej pracy parametry odnoszące 

się do analizy wariancji z powtórzonymi pomiarami uwzględniają poprawkę Huyna-Feldta 

korygującą wartość statystyki F w celu uwzględnienia ewentualnych naruszeń założenia o 

sferyczności macierzy wariancji. Testy Shapiro-Wilka wykazały, że niektóre z porównywanych 

zmiennych odbiegają w sposób istotny od rozkładu normalnego, jednak biorąc pod uwagę 

równoliczność porównywanych prób i stosowaną poprawkę Huyna-Feldta uznano, że 
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naruszenie założeń testów parametrycznych nie ma prawdopodobnie poważnych 

konsekwencji.  

W analizach uwzględniających poziom wykonania i typ informacji zwrotnej konieczne 

było zagwarantowanie równej proporcji badanych, którzy brali udział w poszczególnych 

wariantach zadania eksperymentalnego. Ze względu na ten fakt, w analizach 

uwzględniających różne warunki eksperymentalne pulę danych ograniczono z 75 do 66 (6 x 

11) przypadków. Dodatkowo, ponieważ część osób badanych pominęło w swoich 

odpowiedziach jedną lub więcej prognoz wykonania, analizy wariancji uwzględniające 

zestawienie prognozy wykonania i typu informacji zwrotnej zostały przeprowadzone na 

grupie 48 (6 x 8) osób. Kryterium usunięcia przypadku z analizy była liczba braków danych, 

zaś w wypadku konieczności wykluczenia przypadku z kompletem danych wyboru 

dokonywano losowo. 

W przedstawionej procedurze eksperymentalnej osoby badane prognozowały poziom 

wykonania dopiero od drugiego cyklu rozgrywki. Z punktu widzenia analizy danych oznacza 

to, że dla każdej z osób badanych istnieją dane o prognozach wyników dla 5 z 6 warunków 

eksperymentalnych. Analizę danych uwzględniającą warunki eksperymentalne należało 

zatem zaplanować w sposób, który nie zakłada porównywania  wszystkich warunków  w 

jednej analizie wariancji. Porównania uwzględniające typ dostępnej osobom badanym 

informacji zwrotnej przeprowadzano więc dwuetapowo – najpierw porównując warunek 

„brak informacji zwrotnej” z uśrednionymi wynikami dla wszystkich warunków z informacją 

zwrotną, a następnie porównując warunki z informacją zwrotną pomiędzy sobą. W tym 

drugim wypadku punktem odniesienia dla porównań zaplanowanych był warunek 

„informacja o poziomie wykonania”, który uznano za najprostszą, podstawową informację 

zwrotną.  

Wysokości formułowanych prognoz i rzeczywiste wyniki nie różniły się zależności od 

płci badanych. Zmiennej tej nie uwzględniano więc w dalszych analizach. 

Zmiany prognoz i wykonania pod wpływem uczenia. Analiza statystyk opisowych 

zwraca uwagę na bardzo dużą, choć względnie stałą w czasie zmienność wyników (por. 

tabela 16). Analizy wariancji z czynnikiem powtarzanego pomiaru pozwoliły zaobserwować 

systematyczny wzrost poziomu wykonania operacjonalizowanego jako końcowa liczba 

punktów, czyli stan konta na zakończenie cyklu F(4,318)=3,43, p=0,008, η2=,04, a także 

wzrost prognozowanego  poziomu wykonania F(3,166)=5,43 p=,001, η2=,09.  



146 

 

Tabela 16. Prognozowany i rzeczywisty poziom wykonania - statystyki opisowe 

 Prognoza  Wykonanie 

\] s min. maks. \] s min. maks. 

cykl 1  
-  -  -  -  

9399 26 980 -57 090 91 332 

cykl 2 12 802 15 351 -5 000 50 000 16 216 25 919 -13 176 102 364 

cykl 3 20 380 23 432 -2 500 70 000 17 695 28 618 -21 172 105 804 

cykl 4 22 449 28 208 -2 500 90 000 19 133 27 537 -11 144 99 480 

cykl 5 25 644 32 633 -3 400 100 000 18 241 28 506 -26 040 105 900 

cykl 6 24 402 31 681 -4 200 100 000 19 158 30 459 -48 187 115 110 

 

 

Analiza wykresu sugeruje, że prognozy osób badanych były systematycznie 

przeszacowane. Efekt ten okazuje się istotny statystycznie, jeżeli porównywać różnicę  

średnich dla prognozy i poziomu wykonania przy pomocy jednoczynnikowej analizy 

wariancji, F(1,62)=4,54, p=,03 η2=,06, natomiast zanika w wielozmiennowej analizie wariancji 

z powtarzanym pomiarem, w którym prognoza i wykonanie stanowią dwa porównywane 

poziomy czynnika dla poszczególnych, traktowanych odrębnie cykli rozgrywki F(4,52)=2,01, 

p=,16.  

Jak widać na wykresie znajdującym się w tabeli 17, średni czas poświęcony na 

podejmowanie decyzji w trakcie rundy był w kolejnych cyklach coraz krótszy. Obrazująca ten 

spadek krzywa ma kształt zbliżony do  krzywej potęgowej, zaś analiza wariancji z 
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powtarzanymi czynnikiem powtórzonego pomiaru sugeruje, że spadek średniego czasu 

rundy jest znaczny i istotny statystycznie F(2,108)=83,6, p<,001, η2=,54. 

Tabela  17. Średni czas trwania rundy [s] – statystyki opisowe. 

x ̅ s min maks. 

180 120 16 737 

76 49 11 282 

68 44 13 284 

53 30 11 191 

51 34 15 219 

43 28 3 184 

 
 

Trafność prognoz wykonania. Trafność prognoz wykonania oceniano korelując 

wysokość formułowanych przez osoby badane prognoz z rzeczywistym poziomem wykonania 

w danej rundzie. Prognoza okazała się istotnie skorelowana z wynikami we wszystkich pięciu 

cyklach badania (por. tabela 18). 

 

Tabela 18. Korelacje prognozowanego i rzeczywistego wyniku w kolejnych cyklach gry.  

Numer cyklu 2 3 4 5 6 

r Pearsona  0,47** 0,65** 0,53** 0,60** 0,67** 

**p<,001 
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Aby ocenić prawdopodobieństwo, że podstawą wysokiej trafności prognoz była 

wyłącznie heurystyka polegająca na kierowaniu się wynikiem uzyskanym na zakończenie 

poprzedniego cyklu, przeprowadzono serię analiz metodą krokowej regresji liniowej. 

Końcowy wynik traktowano w nim jako zmienną zależną, natomiast prognozę wyniku w 

danym cyklu oraz rzeczywisty wynik uzyskany na zakończenie cyklu poprzedniego 

wprowadzono do modelu jako predyktory. Pozwoliło to ocenić, czy formułowane przez 

badanych prognozy wyjaśniają dodatkową wariancję w porównaniu z dotychczasowymi 

wynikami zewnętrznymi. W modelach opracowanych dla pierwszych trzech cykli poziom 

wykonania w cyklu poprzednim okazał się lepszym predyktorem aktualnych wyników niż 

prognoza osób badanych, która została wykluczona jako nie zwiększająca istotnie wariancji 

wyjaśnionej. Natomiast w ostatnich dwóch cyklach prognozy osób badanych wyjaśniały 

znaczną i niezależną od wyników z poprzedniej tury  część zmienności (por. tabela 19).  

 

Tabela 19. Prognoza i wynik w poprzednim cyklu jako predyktory 
wyniku końcowego.  

zmienne w modelu 
std.  
beta F R 

skorygowane 
R2 

Cykl 2 wynik w cyklu 1 ,68 55,12 ,68 ,45 

Cykl 3 wynik w cyklu 2 ,74 68,74 ,74 ,54 

Cykl 4 wynik w cyklu 3 ,68 49,34 ,68 ,45 

Cykl 5 prognoza w cyklu 5 

wynik w cyklu 4 

,40 

,32 

19,66 ,64 ,39 

Cykl 6 
wynik w cyklu 6 

prognoza w cyklu 5 

,65 

,26 

58,19 ,83 ,68 

 

Zmiana trafności prognoz w toku uczenia. Jako indywidualny współczynnik trafności 

wykorzystano, podobnie jak w badaniach 1-3, bezwzględną różnicę pomiędzy 

prognozowanym i rzeczywistym poziomem wykonania. Analiza wariancji z powtórzonymi 

pomiarami nie pozwoliła stwierdzić istotnych zmian zachodzących w tak rozumianej trafności 

pod wpływem uczenia, F(3,154)=,214, p=,88. Analogiczną analizę powtórzono również w 
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odniesieniu do wyników resztowych pochodzących z regresji liniowej, w której zmienną 

zależną był poziom wykonania, zaś predyktorem – prognoza. Nie stwierdzono jednak 

istotnych różnic.  

Wpływ informacji zwrotnej na prognozy wyników. Porównanie średnich sugeruje, że 

osoby badane spodziewały się istotnie wyższych wyników w warunkach z informacją zwrotną  

niż w warunku, dla którego informacja zwrotna była niedostępna F(1,39)=6,10, p=,018, 

η2=,14. Porównania zaplanowane nie wykazały jednak istotnych różnic pomiędzy widoczną 

na wykresie 3 wartością prognozy dla warunku z informacją o poziomie wykonania i innymi 

typami informacji zwrotnej (p powyżej ,15). Nie  stwierdzono więc różnicującego wpływu 

typu informacji zwrotnej na formułowane przez uczestników badania prognozy.  

 

Wykres 3. Prognozy wyniku punktowego w zależności od typu informacji zwrotnej.  

 

 
Wpływ informacji zwrotnej na trafność prognoz. Indywidualne współczynniki 

kalibracji obliczane jako bezwzględna różnica pomiędzy prognozowanym i rzeczywistym 

poziomem wykonania, nie różniły się w analizie wariancji z powtórzonym pomiarem 

pomiędzy warunkami z informacją zwrotną i warunkiem jej pozbawionym, F(1,45)=,147, 

p=,70). Nie stwierdzono również istotnych różnic w serii porównań zaplanowanych 

zestawiających informację o poziomie wykonania z pozostałymi typami informacji zwrotnej. 

Analogiczny efekt osiągnięto powtarzając analizę na wynikach resztowych regresji,  w 

których wartość prognozy stanowiła predyktor, zaś poziom wykonania – zmienną 

wyjaśnianą.  
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Wpływ informacji zwrotnej na efekty uczenia. Rzeczywisty poziom wykonania okazał 

się istotnie wyższy w warunkach z informacją zwrotną, niż w warunku jej pozbawionym 

F(1,65)=4,52, p=,037, η2=,06. Seria porównań zaplanowanych przeprowadzonych w 

odniesieniu do zmiennych widocznych na wykresie 4 pozwoliła stwierdzić, że warunek 

„informacja o poziomie wykonania” prowadził do istotnie lepszych wyników, niż warunki 

„porównanie z wcześniejszymi wynikami”, F(1,65)=8,30, p=,005, η2=,11 oraz „zainwestowany 

czas”, F(1,65)=3,61, p=,062, η2=,05, gdzie istotność różnicy przekraczała w nieznacznym 

stopniu konwencjonalną granicę poziomu istotności. Warunki „porównanie z innymi” oraz 

„informacja o standardzie” nie prowadziły do istotnie gorszych wyników, niż warunek 

„informacja o poziomie wykonania”.  

 

Wykres 4. Porównanie wyniku punktowego w zależności od typu informacji zwrotnej.  

 

*- p<,05 

 

Różnice pomiędzy warunkami są jeszcze wyraźniejsze, jeżeli weźmie się pod uwagę 

nie absolutny poziom wykonania, ale efektywność uczenia rozumianą jako różnica pomiędzy 

wynikami w danym cyklu i w cyklu poprzednim. Wprawdzie różnica między przyrostem 

poziomu wykonania w warunkach z informacją zwrotną i bez niej okazała się statystycznie 

nieistotna, F(1,54)=,143, p=,707, ale analiza wykresu znajdującego się w tabeli 20 sugeruje, 

że jest to skutek uśrednienia dużych różnic pomiędzy wpływem poszczególnych typów 

informacji zwrotnej. Seria porównań zaplanowanych pozwoliła stwierdzić, że warunek 

*
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„informacja o poziomie wykonania” jest istotnie lepszy od wszystkich form informacji 

zwrotnej, przy czym różnica pomiędzy nim i warunkiem „zainwestowany czas” w nieznaczny 

sposób przekracza konwencjonalnie przyjętą granicę istotności statystycznej (por. tabela 20). 

Wyniki analiz przyrostu poziomu wykonania należy jednak traktować jako uzupełniające i 

interpretować ze znaczną ostrożnością, ze względu na niepełne zrównoważenie sekwencji 

następowania po sobie warunków.  

 

Tabela 20. Przyrost poziomu wykonania w zależności od typu informacji zwrotnej  

 

Analiza kontrastów Ja Inni Standard Czas 

 Porównanie z warunkiem 
„poziom wykonania”: 

F(1,10)=12,07, 
p=,006, η2=,55 

F(1,10)=11,07,  
p=,008, η2=,52 

F(1,10)=5,90 , 
p=,036, η2=,37 

F(1,10)=4,28,  
p=,066, η2=,30 

* p<,05 **p<,01 

 

  

Analiza uzupełniająca – czas trwania rundy. Aby ocenić, czy czas zainwestowany w 

podejmowanie decyzji jest podatny na informację zwrotną oraz czy może wyjaśnić 

zróżnicowanie prognozowanego i rzeczywistego poziomu wykonania w warunkach z różnymi 

rodzajami informacji zwrotnej, przeprowadzono analogiczną analizę wariancji, jak w 

wypadku prognoz i rzeczywistego poziomu wykonania. Średnie wartości porównywanych 

zmiennych są przedstawione na wykresie 5.  
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Wykres 5. Średni czas trwania rundy w zależności od typu informacji zwrotnej [s] 

 

 

Warunki z informacją zwrotną nie różniły się istotnie od warunków bez informacji 

zwrotnej pod względem średniego czasu trwania rundy F(1,48)=,048, p=,82). W serii 

porównań zaplanowanych stwierdzono natomiast, że średni czas trwania rundy był istotnie 

krótszy w warunku „porównanie z własnym wynikiem” niż  warunku „informacja o poziomie 

wykonania”, F(1,48)=6,06, p=,017, η2=,08. Różnica pomiędzy warunkiem „informacja o 

poziomie wykonania” i warunkiem „zainwestowany czas” nie była istotna statystycznie, ale 

zaznaczyła się na poziomie trendu F(1,48)= 2,76, p=,10, η2=,04.  Jest to o tyle interesujące, że 

w opisywanych wcześniej analizach warunki te prowadziły do istotnie gorszych wyników, niż 

warunek „informacja o poziomie wykonania”. Średni czas trwania rundy nie korelował 

jednak istotnie z rzeczywistym ani prognozowanym wynikiem końcowym. 

 

5.4. DYSKUSJA WYNIKÓW  

Charakterystyki osób przerywających zadanie. Dobór grupy osób badanych oraz 

sposobu motywowania ich do udziału w eksperymencie miał na celu zapewnienie wysokiego 

poziomu motywacji do osiągania dobrych wyników. Jednocześnie, złożoność i trudność 

zadania oraz podyktowana względami technicznymi realizacja badań za pośrednictwem 

Internetu (co zmniejsza psychologiczne koszty rezygnacji) były prawdopodobną przyczyną 

nieukończenia eksperymentu przez ponad połowę uczestników. Jak się wydaje, fakt ten nie 
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stanowi zagrożenia dla trafności wniosków formułowanych na podstawie zgromadzonych 

danych – można wręcz potraktować go jako dodatkowy czynnik selekcyjny, świadczący o 

wysokiej motywacji osób, które ukończyły cały eksperyment. W interpretacji dalszej części  

wyników należy jednak wziąć pod uwagę tę charakterystykę badanej grupy.  

Analiza wyników osiągniętych przez osoby, które zrezygnowały z eksperymentu po 

ukończeniu połowy zadania dostarcza informacji spójnych z powyższym akapitem – osoby, 

które zrezygnowały oczekiwały wyraźnie niższych wyników niż te, które ukończyły badanie. 

Biorąc pod uwagę to, że omawiana różnica była znacznie mniej widoczna na poziomie 

rzeczywistych wyników, można stwierdzić, że obserwowana prawidłowość stanowi ilustrację 

praktycznej roli, jaką odgrywa metapoznawcze monitorowanie uczenia niezależnie od swojej 

trafności. Prognozę poziomu wykonania można tu potraktować jako wskaźnik poczucia 

własnej skuteczności (por. Bandura, 1993), którego niski poziom sprzyja rezygnacji z dalszego 

angażowania się w zadanie. Wynika z tego, że dyskutowane w rozdziale 1. i 2. interwencje 

zmierzające do zapewniania bardziej adekwatnej oceny własnych umiejętności mogą być 

korzystne nie tylko – lub nawet nie przede wszystkim – ze względu na bardziej adekwatne 

ukierunkowanie aktywności strategicznej. Należy również wziąć pod uwagę ich wpływ na 

gotowość do dalszego uczenia się.  

Wpływ uczenia na prognozy i poziom wykonania. Analiza zmian zachodzących w 

kolejnych cyklach gry w prognozowanym i rzeczywistym poziomie wykonania pozwala 

przyjąć, że w zadaniu rzeczywiście zachodziło uczenie oraz, że osoby badane zdawały sobie 

sprawę ze wzrostu swoich możliwości. Potwierdza to oczekiwania zawarte w hipotezie 1. 

Towarzyszący wzrostowi poziomu wykonania spadek średniego czasu rundy układający się 

zgodnie z krzywą potęgową sugeruje, że uczenie się umiejętności podejmowania decyzji 

wewnątrz gry przebiegało w sposób zgodny z potęgowym prawem uczenia się, a zatem 

typowy również dla innych umiejętności (Anderson, 1998).   

Interesująca wydaje się widoczna w danych skłonność do przeszacowania prognoz w 

porównaniu z rzeczywistym poziomem wykonania. Ocena jej istotności statystycznej jest 

wprawdzie dyskusyjna (zależy od rodzaju wykorzystanego testu), ale jakościowa analiza 

wykresu sugeruje istnienie spójnego trendu. Trend ten jest przeciwny do opisywanego we 

wcześniejszych rozdziałach efektu „niedoszacowania związanego z ćwiczeniem” (Koriat i in., 

2002), zgodnie z którym prognozowany poziom wykonania w późniejszych testach powinien 

być niższy niż rzeczywisty. Rozważając możliwe przyczyny tej rozbieżności można zwrócić 
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uwagę na fakt, że efekt niedoszacowania występuje w odniesieniu do sądów o rezultatach 

uczenia (JOL), które formułowane są już po zakończeniu uczenia (prezentacji materiału), a 

przed testem jego opanowania. Tymczasem w badaniu 4. prognoza poziomu wykonania 

dokonuje się przed cyklem gry, który stanowi jednocześnie test wykonania i okazję do 

uczenia. Możliwe zatem, że formułowane w badaniu 4. prognozy nie miały dla uczących się 

osób wyłącznie funkcji „diagnostycznej” (ocena dotychczasowego poziomu opanowania 

umiejętności), ale wiązały się również z wyznaczeniem celów uczenia. Innymi słowy, 

formułowane przez osoby badane prognozy mogły w rzeczywistości funkcjonować jako 

ambitne cele, których nie udawało się całkowicie zrealizować. Alternatywne wyjaśnienie 

nieoczekiwanej tendencji do przeszacowania wiąże się ze specyficznym kontekstem zadania i 

dużą motywacją osób badanych do osiągania wysokich wyników – być może 

wyselekcjonowana grupa osób badanych cechowała się wysokim poczuciem własnej 

skuteczności, będących podstawą optymistycznych prognoz wykonania.  

Trafność prognoz i jej zmiana pod wpływem uczenia. Formułowane przez badanych 

prognozy wykonania były w znacznym stopniu trafne, czego wskaźnikiem są współczynniki 

korelacji znacznie przewyższające typową zdaniem Mabe i West (1982) wartość 0,3. 

Obserwowane dane są więc zgodne z hipotezą 2. Narzucającym się mechanizmem 

odpowiedzialnym za obserwowane zależności jest oczywiście heurystyka wnioskowania na 

podstawie pamięci poprzedniego testu (por. Scheck i Nelson, 2005), która opiera się na 

założeniu, że wynik w kolejnym teście będzie taki sam, jak wynik w teście poprzednim, z 

uwzględnieniem pewnego rodzaju poprawki na zmiany związane z uczeniem się. Warto 

zauważyć, że heurystyka ta jest w gruncie rzeczy bardzo prosta i nie wymaga praktycznie 

żadnego wglądu w rezultaty własnych procesów poznawczych, czy wykorzystania 

specyficznych dla sytuacji wskazówek (np. trudności materiału, wiedzy o własnych 

możliwościach itp.). Interesujące jest więc to, czy przyjęcie jej istnienia wyjaśnia całą 

obserwowaną zbieżność między prognozą i wykonaniem, czy też istnieją dodatkowe 

dostępne osobom badanym wskazówki wpływające na prognozy w sposób bardziej subtelny.  

Do interesujących wniosków doprowadziła w tym kontekście seria analiz regresji. 

Pozwoliły one stwierdzić, że zmienność wyniku końcowego w 2., 3. i 4. cyklu badania jest 

wyjaśniana w znacznym stopniu przez zmienność wyniku w cyklu poprzednim. Włączenie do 

modelu formułowanych przez badanych prognoz nie wyjaśniało dodatkowej wariancji, 

dlatego prawdopodobne jest, że w początkowych cyklach badani polegali głównie na 
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heurystyce pamięci poprzedniego testu. Natomiast w cyklu 5. i 6. zmienność wyników jest 

wyjaśniana zarówno przez wyniki w poprzednim cyklu, jak i prognozę w cyklu obecnym, co 

sugeruje, że osoby badane zaczęły brać pod uwagę inne wskazówki, niż dotychczasowy 

poziom wykonania, oraz że wskazówki te były użyteczne w formułowaniu prognoz. Fakt, że 

wpływ innych wskazówek jest widoczny w ostatnich cyklach gry sugeruje, że stosowane 

przez badanych heurystyki zmieniły się pod wpływem uczenia na bardziej użyteczne – być 

może związane z wykorzystywaniem danych prezentowanych jako informacja zwrotna. 

Poszukując alternatywnej interpretacji można jednak odwołać się również do mechanizmów 

motywacyjnych: jeżeli prognozy funkcjonowały w badaniu 4. jako sposób wyznaczania celów 

uczenia, to zbliżający się koniec eksperymentu mógł motywować badanych do zwiększenia 

koncentracji i wysiłku wkładanego w zadanie, co prowadziło do potencjalnie większej 

zbieżnością wykonania z ambitnymi celami.  

Niespójny z obydwoma powyższymi interpretacjami i niezgodny z oczekiwaniami 

zawartymi w hipotezie 3 jest natomiast brak istotnych zmian w indywidualnej kalibracji osób 

badanych w miarę upływu czasu badania. Nie stwierdzono, by w kolejnych cyklach różnica 

pomiędzy prognozą i wykonaniem malała, co sugeruje z kolei, że trafność prognoz nie 

zmieniała się pod wpływem uczenia. Można zatem zarówno przypuszczać, że trafność rośnie 

w miarę uczenia, choć nie udało się tego wykryć ze względu na ograniczoną moc 

stosowanych testów i dużą wariancję wyników, jak i uznać, że trafność w toku uczenia 

utrzymuje się na stałym poziomie, zaś widoczne w cyklu 5. i 6. zmiany struktury modeli 

regresyjnych wynikają raczej ze słabnącej wartości heurystycznej wyniku w poprzednim 

teście, niż rosnącej użyteczności prognoz.  

Wpływ informacji zwrotnej na prognozy wyników i ich trafność. Zgodnie z hipotezą 

4, fakt prezentowania badanym informacji zwrotnej wpływał na formułowane przez nich 

prognozy wykonania. Co interesujące, prognozy formułowane w warunkach z informacją 

zwrotną były ogólnie wyższe, niż w warunku jej pozbawionym, co w kontekście ogólnej 

skłonności do przeszacowania wydaje się świadczyć o mniejszej trafności prognoz 

wykorzystujących informację zwrotną. Wbrew oczekiwaniom zawartym w hipotezie 5, rodzaj 

prezentowanej informacji zwrotnej nie wpływał jednak różnicująco na wartość prognoz. Nie 

udało się również potwierdzić hipotez 6 i 7, przewidujących odpowiednio wpływ faktu 

prezentowania informacji zwrotnej oraz rodzaju tej informacji na trafność prognoz, 

operacjonalizowaną jako indywidualną zbieżność prognozy z wynikami.  
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Analizując łącznie wyżej wymienione wyniki, można stwierdzić, że wpływ informacji 

zwrotnej na formułowane przez osoby badane sądy metapoznawcze okazał się raczej słaby,  

a przede wszystkim niespecyficzny. Zgodnie z założeniami eksperymentu różnego typu 

informacja zwrotna odpowiadała wprawdzie „źródłom sądów metapoznawczych”, jednak 

dostępne dane nie pozwalają uznać, że źródła te były przez uczestników badania 

wykorzystywane zgodnie z nadaną im nazwą. Jest to spójne z wcześniejszymi rozważaniami, 

z których wynika, że prognozy wyników oparte na heurystykach innych niż kierowanie się 

dotychczasowym poziomem wykonania pojawiły się prawdopodobnie dopiero w ostatnich 

cyklach gry. Jeżeli tak się stało, wpływ rodzaju informacji zwrotnej na prognozy mógł okazać 

się zbyt nikły, by można go było dostrzec w warunkach znacznej zmienności wyników.  

Brak obserwowanego związku pomiędzy dostępną informacją zwrotną i sądami 

metapoznawczymi oraz ich trafnością może wynikać z różnych przyczyn. Obok oczywistych 

(brak tego rodzaju zależności w populacji lub moc testu nie pozwalająca dostrzec ich w 

badanej próbie) należy zwrócić uwagę na wyjaśnienia odwołujące się do specyfiki materiału i 

sytuacji uczenia. Duża złożoność i trudność zadania, którego uczyli się badani, w połączeniu 

ze znacznym naciskiem na osiąganie wysokich wyników, mógł zniechęcać uczące się osoby 

do analitycznego rozpoznawania reguł rządzących rozgrywką i zdobywania deklaratywnej 

wiedzy na temat tych reguł dostępnej wewnątrz gry (w materiałach informacyjnych). Zamiast 

tego, osoby badane mogły uczyć się „metodą prób i błędów” modyfikując swoje zachowanie 

w zależności od jego postrzeganych efektów (tzn. pod wpływem informacji zwrotnej), ale nie 

konstruując jasnych, opartych na tej informacji przekonań o swojej przyszłej skuteczności.  

Wpływ informacji zwrotnej na skuteczność i czas uczenia. Obserwowany w badaniu 

4. poziom wykonania był wyższy  w warunkach z informacją zwrotną, niż w warunku jej 

pozbawionym, co jest zgodne z oczekiwaniem zawartym w hipotezie 8. Zgodnie z hipotezą 

9., różne typy informacji zwrotnej wywierały różnicujący wpływ na rezultaty uczenia. 

Warunek „informacja o wyniku”, traktowany jako punkt odniesienia dla porównań ze 

względu na swój podstawowy charakter, okazał się istotnie lepszy, niż warunek „porównanie 

z własnym wynikiem” oraz „zainwestowany czas”, nie różnił się natomiast istotnie od 

„porównania z innymi” i „informacji o standardzie”. Podobne rezultaty są widoczne, jeżeli 

rozważy się przyrost poziomu wykonania pomiędzy cyklami – porównanie to należy jednak 

traktować wyłącznie jako dodatkową ilustrację, ponieważ zostało oparte na nie w pełni 

zrównoważonej sekwencji następowania po sobie warunków. Słabe rezultaty w warunku 
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„porównanie z własnym wynikiem” są o tyle zaskakujące, że wydają się niezgodne z 

przekonaniem o ogólnie lepszych efektach działań, które wspierają koncentrację na 

mistrzostwie (por. Henderlong i Lepper, 2002; Thompson i Musket, 2005)  

Co interesujące, opisywanemu wzorcowi wyników odpowiadają zależności dotyczące 

czasu uczenia, gdzie warunki „porównanie z własnym wynikiem” oraz „zainwestowany czas” 

okazały się związane z krótszym przeciętnym czasem uczenia (choć w drugim wypadku 

różnica nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej). Sugeruje to, że słabsze wyniki mogą 

być konsekwencją krótszego czasu poświęcanego na podejmowanie decyzji i zwraca uwagę 

na potencjalny wpływ informacji zwrotnej na motywację do inwestowania wysiłku w 

wykonywanie zadania.  

Próba wyjaśnienia tych różnic ogranicza się z konieczności do spekulacji. Możliwe 

przykładowo, że niższe wyniki pojawiły się w warunkach koncentrujących uczące się osoby 

na standardach „wewnętrznych” (zmiana moich wyników, czas zainwestowany przeze mnie), 

podczas gdy w zadaniu o niejasnych kryteriach wykonania kluczowe dla skutecznego 

kierowania uczeniem jest raczej poszukiwanie informacji o standardach zewnętrznych (Jaki 

wynik punktowy jest możliwy? Jaki można uznać za dobry?). Informacja kierująca uwagę na 

standardy zewnętrzne mogła więc prowadzić do bardziej adekwatnej samoregulacji 

zachowań związanych z uczeniem się.  

Alternatywna interpretacja odwołuje się do krótszego czasu, który towarzyszył 

słabszym wynikom końcowym. Warto zauważyć, że zgodnie z przewidywaniami koncepcji 

strefy najbliższego uczenia, decyzja o rezygnacji z dalszego uczenia się jest podejmowana nie 

na podstawie sądów o dotychczasowych rezultatach uczenia, ale o tempie ich osiągania. 

Warunek „porównanie z własnym wynikiem” dostarcza właśnie tego rodzaju informacji. 

Badani, którzy dowiedzieli się, że osiągają podobne lub niższe wyniki, niż dotychczas, mogli 

skrócić czas poświęcony na zadanie uznając, że nie osiągają w nim wystarczających 

postępów. Podobne działanie mogła mieć informacja o zainwestowanym w zadanie czasie – 

osoby badane mogły uznać, że jest to czas zbyt duży w porównaniu z oczekiwanymi 

wynikami.  

Ocena wzoru zależności. Niezależnie od przyczyn odpowiedzialnych za szczegółowe 

różnice pomiędzy warunkami, w badaniu 4. udało się wykazać, że dostęp do różnego typu 

informacji zwrotnych traktowanych zgodnie z założeniami niniejszej pracy jako źródła sądów 

metapoznawczych ma istotny wpływ na skuteczność uczenia. Stanowi to argument na rzecz 
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użyteczności uwzględniania tych źródeł w badaniach nad metapoznawczymi aspektami 

uczenia się, zgodnie z postulatem zawartym w niniejszej pracy.  

Poważną przeszkodą w interpretowaniu wyników zgodnie ze schematem właściwym 

dla badań nad metapoznaniem jest jednak brak obserwowanych zależności pomiędzy 

rodzajem informacji zwrotnej i wartością oraz trafnością prognoz wykonania. Brak ten, 

nawet jeżeli występuje w populacji, a nie tylko w analizowanym zbiorze danych, nie wyklucza 

oczywiście działania mechanizmów związanych z metapoznawczą samoregulacją uczenia. 

Jeżeli dostępność różnego typu informacji wpływa na rezultaty uczenia się, oznacza to, że 

informacja ta została w jakiś sposób wykorzystana w kontroli związanych z nim procesów 

poznawczych, co spełnia szeroką definicję metapoznania (Nelson i Narrens, 1994). Jak 

podkreślano w rozdziale 3., monitorowanie i kontrola to zjawiska na tyle szerokie, że nie 

muszą opierać się na precyzyjnej diagnozie aktualnej zawartości pamięci czy poziomu 

opanowania umiejętności. 

Z drugiej strony, zarówno w badaniu 4. jak i badaniu 3. widoczny jest wzorzec 

zależności, w którym dostępność tak zwanych źródeł sądów metapoznawczych wydaje się 

być bliżej związana z rzeczywistymi rezultatami uczenia, niż z trafnością sądów, które mają 

być na nich oparte. Wzorzec ten można próbować wyjaśniać bez odwoływania się do 

złożonych mechanizmów metapoznawczych zakładających zamierzoną, strategiczną kontrolę 

uczenia się. Uzyskane wyniki nie potwierdzają oczywistej zdaniem niektórych autorów (por. 

Benjamin i in., 1998) zależności między trafnością sądów metapoznawczych i adekwatnością 

opartych na nich procesów kontrolnych, a w konsekwencji z osiąganymi efektami. Są 

natomiast bliższe interpretacjom zakładającym automatyczny charakter metapoznawczej 

regulacji uczenia (Cary i Reder, 2002; Reder, 1996; Reder i Schunna, 1996) i stwierdzającym, 

że proces ten przebiega zwykle w sposób mimowolny, nie wymagający od uczących się osób 

zdawania sobie sprawy ze swojej strategii, ani też sposobu jej modyfikacji pod wpływem 

doświadczenia. W kontekście przytaczanej w rozdziale 1. dyskusji o świadomym lub 

nieświadomym charakterze metapoznania, badanie 4. dostarczyło więc raczej danych 

zgodnych z tym ostatnim stanowiskiem. 

Warto zauważyć, że tak rozumiane metapoznanie może sprowadzać się do mało 

zaawansowanych mechanizmów regulacyjnych, dalekich od złożonych, strategicznych 

procesów kierowania uczeniem. Łatwo je wręcz opisać przy pomocy języka 

behawiorystycznego, traktując różne typy informacji zwrotnej jako rodzaje wzmocnień i 
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stwierdzając, że skuteczność niektórych z nich była większa niż innych. Zgodnie ze 

sformułowanym wcześniej postulatem warto również rozważyć interpretację w kategoriach 

motywacyjnych: jak się wydaje, w badaniu 4. pewnego typu informacja zwrotna (o 

zainwestowanym czasie oraz o zmianie wyników w porównaniu z poprzednim testem) 

okazała się mniej motywująca do kontynuacji zadania, co doprowadziło do krótszego czasu 

poświęcanego na jego rozwiązywanie i słabszych rezultatów uczenia. Należy zwrócić uwagę, 

że badanie 4. spełniało obydwa zaproponowane w podrozdziale 3.6 hipotetyczne warunki  

sprzyjające motywacyjnej, nie zaś strategicznej samoregulacji uczenia: duża złożoność i 

niejasność zadania oraz niewielkie doświadczenie uczących się osób. Co więcej, pojawiająca 

się w końcowych cyklach eksperymentu skłonność do stosowania bardziej złożonych 

heurystyk prognozowania wyniku mogła stanowić sygnał rodzącej się zdolności do 

stosowania bardziej zaawansowanych strategii metapoznawczych.  

Generalizacja i możliwości aplikacyjne. Mimo ograniczeń metodologicznych, badanie 

4 może stanowić źródło pewnej inspiracji dla psychologii stosowanej. Po pierwsze, uzyskane 

dane potwierdzają przekonanie o istotnej roli, jaką pełni w procesie uczenia się informacja 

zwrotna. Należy zauważyć, że zauważalny wpływ na skuteczność uczenia pojawił się w 

warunkach, w których jej treść była ograniczona wyłącznie do uzyskiwanych wyników – bez 

specyficznych dla treści wskazówek, sugerujących określoną korektę działania. Jak się 

wydaje, sama możliwość monitorowania poziomu wykonania, niezależnie od jej formy, 

wywiera korzystny wpływ na efektywność uczenia.  

Zaobserwowany w badaniu 4. niespecyficzny wpływ informacji zwrotnej na sądy 

metapoznawcze oraz specyficzny wpływ na poziom wykonania można interpretować między 

innymi jako argument na rzecz motywacyjnych a nie strategicznych mechanizmów 

metapoznania w uczeniu się złożonych umiejętności. Jest to spójne z wnioskami 

pochodzącymi z analizy, wskazującej na niższe prognozy wykonania u osób, które nie 

ukończyły eksperymentu (mimo że różnica na poziomie rzeczywistych wyników nie była tak 

wyraźna). Jeżeli interpretacja ta jest słuszna, to w praktyce edukacyjnej należałoby położyć 

większy nacisk na motywacyjny – nie zaś „diagnostyczny” charakter informacji zwrotnej i 

oceny poziomu umiejętności uczniów. Rozważenie konsekwencji oceny dla motywacji i 

zaangażowania uczącej się osoby może być – przynajmniej w niektórych wypadkach – 

bardziej użyteczne, niż koncentrowanie się na jej trafności i rzetelności.  
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Szczególną uwagę zwraca niska skuteczność warunku „porównanie z własnym 

wynikiem”, który – jeżeli wierzyć opiniom pojawiającym się w praktyce edukacyjnej (por.  

Henderlong i Lepper, 2002; Thompson i Musket, 2005)  – powinien sprzyjać efektywnemu 

uczeniu. Zgodnie z proponowaną wcześniej interpretacją, jego użyteczność wydaje się jednak 

mniejsza w sytuacjach, w których uczące się osoby potrzebują informacji o standardzie, 

rozumianym jako poziom wykonania, do którego należy dążyć. Dostarczanie informacji o 

standardzie wydaje się kluczowe w sytuacjach uczenia się złożonych, trudnych do 

jednoznacznego zdefiniowania umiejętności; sytuacje te są zaś powszechne w życiu uczących 

się osób.  

Formułując tego rodzaju wnioski należy jednak podkreślić, że obserwowane efekty są 

stosunkowo niewielkie (η2 od ,05 do ,11) , a także opierają się one na badaniach specyficznej 

grupy (ponadprzeciętnie zmotywowane osoby o wysokich zdolnościach poznawczych -  

studenci) i specyficznego zadania (całkowicie nowa, złożona umiejętność poznawcza 

stosowana w kontekście rywalizacji). Oznacza to, że ostrożna generalizacja wyników powinna 

odnosić się do grup i materiału w przybliżeniu odpowiadającego tym charakterystykom. Jak 

się wydaje, wyniki można znacznie bezpieczniej odnosić do uczenia się osób dorosłych, 

szczególnie w sytuacjach związanych z rozwiązywaniem złożonych problemów oraz 

podejmowaniem decyzji ekonomicznych i zarządczych w warunkach niepełnej informacji i 

presji ze strony otocznia, niż do uczenia się dzieci i młodzieży w kontekście szkolnym.  

 

5.5. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ  

Zaprezentowany w niniejszej pracy projekt badawczy miał dostarczyć argumentów 

przemawiających na rzecz jednego ze sformułowanych w rozdziale 3. postulatów -  

uwzględniania w badaniach nad metapoznaniem szerszego zakresu kontekstowych źródeł 

sądów metapoznawczych. Badania opierały się na założeniu o kluczowej roli zewnętrznych, 

kontekstowych źródeł informacji na temat poziomu umiejętności. Stanowiło to punkt wyjścia 

dla rozumowania, zgodnie z którym jeżeli uczące się osoby korzystają w różnym stopniu z 

różnego typu wskazówek, to mają zapewne do dyspozycji informację o zróżnicowanej 

użyteczności. Rodzaj wykorzystywanych źródeł wiedzy o poziomie własnych umiejętności 

może więc wpływać na cały proces uczenia się, decydując o mniejszej lub większej trafności 

monitorowania, a w rezultacie doborze strategii uczenia i osiąganych rezultatach. 
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Stwierdzenie tego rodzaju zależności miało dostarczyć podstaw dla przyszłych, bardziej 

szczegółowych badań, analizujących sposób wykorzystywania konkretnych typów informacji. 

Zrealizowany projekt miał więc charakter raczej wstępny, niż zorientowany na formułowanie 

rozstrzygających wniosków.  

Analizując wyniki badań przedstawionych w niniejszej pracy, można wskazać 

następujące kierunki ich kontynuacji:  

1. Sprawdzenie możliwości generalizacji wniosków poprzez replikację badań z 

zaangażowaniem różnych grup osób badanych i różnego rodzaju materiału. Ze 

względu na specyficzny charakter wykorzystanego w prezentowanym projekcie 

materiału oraz ograniczenie badań do populacji studentów, replikacja badań w 

innym kontekście mogłaby okazać się niezwykle użyteczna. Pozwoliłoby to na 

zidentyfikowanie efektów, które zasługują na szczególną uwagę ze względu na 

swoją powtarzalność.  

2. Systematyczne porównywanie motywacyjnych i strategicznych aspektów 

aktywności metapoznawczej. Zaprezentowana praca dostarczyła argumentów 

podważających często przyjmowane założenie o „strategicznym” charakterze 

aktywności metapoznawczej (metapoznanie ukierunkowuje kontrolę, prowadząc 

w ten sposób do wyższej skuteczności uczenia). Udało się zaobserwować warunki, 

w których do wyjaśnienia obserwowanych zjawisk wystarczy odwołanie się do 

aspektów motywacyjnych. Użyteczną kontynuacją tego wątku mogłoby stać się 

systematyczne analizowanie sytuacji, w których metapoznanie jest funkcjonalne 

ze względu na rolę, jaką pełni w aktywności strategicznej jednostki (czego 

wskaźnikiem może być m.in. zbieżność trafności sądów metapoznawczych z 

poziomem wykonania), jak również warunków, których wpływ aktywności 

metapoznawczej jest raczej motywacyjny.  

3. Analiza konsekwencji formułowania prognoz wykonania jako celu. Stwierdzona 

w badaniu 4. możliwość odwrócenia efektu niedoszacowania płynącego z 

ćwiczenia nasuwa pytanie o przyczyny, które do tego prowadzą. Jeżeli prawdziwa 

jest hipoteza o prognozie pełniącej rolę celu stawianego sobie przez osoby 

wykonujące jakieś zadanie, to interesujące staje się pytanie o konsekwencje 
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takiego zabiegu, między innymi dla trafności sądów metapoznawczych i 

efektywności uczenia.   

4. Badanie dokonującej się w miarę postępów w uczeniu zmiany  heurystyk 

metapoznawczych. Zmiana struktury modeli regresji, pozwalająca podejrzewać, 

że osoby badane zaczęły stosować bardziej złożone heurystyki w prognozowaniu 

poziomu wykonania, kieruje uwagę na dynamiczny aspekt posługiwania się 

heurystykami służącymi do formułowania sądów metapoznawczych. Porównując 

skłonności do posługiwania się różnymi heurystykami na różnych etapach 

zaawansowania można byłoby ustalić, jakie kluczowe zmiany dokonują się w 

aktywności metapoznawczej w toku uczenia, zaś w dalszej perspektywie – 

opracować odpowiednie, dostosowane do tych zmian interwencje wspierające 

efektywną aktywność metapoznawczą.  

5. Realizacja pozostałych postulatów sformułowanych w rozdziale 3. 

Sformułowane w niniejszej pracy postulaty dotyczące traktowania „wiedzy 

metapoznawczej” jako reprezentacji, badania jej struktury i dynamiki  w sposób 

wykraczający poza jednowymiarowe sądy metapoznawcze oraz uwzględniania 

szerokiego zakresu strategii będących do dyspozycji uczących się osób, pozostają 

aktualne. Z ich realizacją wiążą się wprawdzie poważne trudności metodologiczne, 

ale potencjalne zyski wydają się uzasadniać wynikające z tego ryzyko i 

ograniczenia.  

 

5.6. PODSUMOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO  

Zrealizowany projekt badawczy nie prowadzi do formułowania mocnych i 

jednoznacznych wniosków – wobec wielu z formułowanych w nim interpretacji można 

wysuwać alternatywne propozycje,  z których część była dyskutowana w niniejszej pracy. 

Jedna z jego podstawowych zalet – odwołanie się do złożonej wiedzy i umiejętności 

nabywanych w kontekście naturalnym (badania 1-3) oraz laboratoryjnym, lecz 

wykorzystującym materiał naśladujący sytuacje naturalne (badanie 4) była jednocześnie 

największym wyzwaniem, z towarzyszącymi mu ograniczeniami metodologicznymi oraz 

wątpliwościami dotyczącymi generalizowania wniosków.  
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W toku realizacji projektu zaprezentowanego w tej pracy udało się wypracować 

rezultaty, które mogą zostać wykorzystane w dalszych badaniach. Na uwagę zasługuje tu 

przede wszystkim sformułowana przez ekspertów lista potencjalnych źródeł sądów 

metapoznawczych, użyteczna jako katalog zmiennych, które warto brać pod uwagę 

analizując powstawanie przekonań dotyczących poziomu opanowania umiejętności. 

Użyteczny może być również kwestionariusz „Źródła sądów metapoznawczych”. Choć 

trudności z rzetelnością trzech z dziewięciu skal sugerują, że trzeba poświęcić więcej uwagi 

jego strukturze, można rozważyć wybór skal bardziej rzetelnych i zastosowanie ich jako 

jednego z narzędzi pomiaru w badaniach dotyczących uczenia się w kontekście naturalnym.  

Badania dostarczyły informacji na temat związku dostępności różnego typu źródeł z 

rezultatami uczenia. Związki te były widoczne zarówno w badaniach korelacyjnych (słaba 

zależność między poziomem wykonania a wybranymi skalami kwestionariusza), jak i 

eksperymentalnych (wpływ informacji zwrotnej odpowiadającej określonym źródłom na 

końcowy poziom wykonania). Stanowi to argument na rzecz uwzględniania źródeł sądów 

metapoznawczych w badaniach nad uczeniem i w tym sensie może być uznane za realizację 

głównego celu niniejszego projektu badawczego.  

Paradoksalnie, wyniki osiągnięte w badaniu zorientowanym na poszukiwanie 

uwarunkowań i konsekwencji sądów metapoznawczych nie dostarczyły danych, które 

pozwoliłyby sądzić o użyteczności tych sądów w regulacji uczenia. Przekonania i prognozy 

uczących się osób bywały w kolejnych badaniach bardziej bądź mniej trafne, jednak trafność 

ta nie była związana z efektywnością uczenia w badaniu 3., nie rosła pod wpływem uczenia w 

badaniu 4 i nie zależała od dostępności źródeł, zarówno mierzonej kwestionariuszowo, jak i 

narzucanej przez manipulację eksperymentalną. Jak wspomniano w podsumowaniu badania 

4., zgromadzone w nim dane nie pozwalają uznać, że uwzględnione w nim źródła sądów 

metapoznawczych pełnią funkcję zgodną ze swoją nazwą, tj. rzeczywiście są w ich 

formułowaniu wykorzystywane. Stwierdzony wpływ informacji zwrotnej na skuteczność 

uczenia mógł więc dokonywać się za pośrednictwem mniej subtelnych mechanizmów, takich 

jak oddziaływanie na ogólne zaangażowanie w zadanie – nie zaś świadczyć o złożonej 

aktywności strategicznej opartej na trafnym monitorowaniu aktualnego poziomu 

umiejętności.  

 Obserwowany wzorzec wyników jest więc spójny z obrazem, jaki wyłania się z 

przytaczanych w rozdziale 2. badań nad uczeniem się umiejętności w kontekście naturalnym, 
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w szczególności zaś przekonaniem, że oparte na trafnym monitorowaniu, strategiczne 

kierowanie procesem uczenia jest zjawiskiem obecnym w niektórych, a nie wszystkich 

sytuacjach uczenia, oraz że wymaga sprzyjających warunków i odpowiednich zasobów.  W 

wielu złożonych sytuacjach metapoznawcza kontrola uczenia ogranicza się 

najprawdopodobniej do dosyć prostych procesów, takich jak przerywanie aktywności, gdy 

nie jest ona postrzegana jako użyteczna.  

Nieprzewidzianą, choć interesującą konsekwencją realizacji projektu badawczego 

było stwierdzenie w badaniu 4. efektu przeciwnego do efektu niedoszacowania płynącego z 

ćwiczenia. Warto zauważyć, ze badanie 3. pozwoliło na stwierdzenie efektu niedoszacowania 

związanego z ćwiczeniem w kontekście naturalnym i w długiej perspektywie czasowej, 

dostarczając w ten sposób argumentów na rzecz uniwersalności mechanizmu 

odpowiedzialnego za ten efekt. Tymczasem w badaniu 4. udało się zaobserwować sytuację, 

w której efekt ten uległ odwróceniu. Jak się wydaje, może to mieć miejsce w sytuacji,  w 

której prognozowanie wyników dokonuje się przed fazą uczenia, a zatem jest 

wykorzystywane przez uczące się osoby w funkcji związanej z ustalaniem celów. Jeżeli za 

skłonnością do przeszacowania stoi rzeczywiście tego rodzaju intencja – wykorzystanie 

prognozy jako celu, do którego będzie dążyć ucząca się osoba – to interesujące staje się 

pytanie o wpływ tego rodzaju zabiegu na skuteczność uczenia. Może to być ciekawym 

zagadnieniem do rozważenia w dalszych badaniach.  

 Wykorzystanie w badaniach materiału bliskiego kontekstowi naturalnemu pozwoliło 

na sformułowanie ostrożnych wniosków aplikacyjnych. Jeżeli stwierdzone  w badaniach 2 i 3 

związki między źródłami sądów metapoznawczych i prognozami wykonania dotyczą 

przynajmniej po części relacji przyczynowo-skutkowych, to istnieje możliwość oddziaływania 

na postawy związane z gotowością do podejmowania się określonego typu zadań, co jest 

szczególnie ważne w kontekście umiejętności takich jak udzielanie pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach. Szczególnie interesujące wydaje się tu przekonanie o przynależności do 

grupy, która opanowała określoną umiejętność, wyjaśniające w badaniu 3. znaczną i 

niezależną część zmienności prognozowanego prawdopodobieństwa udzielenia pomocy. 

Dostarczanie tego typu informacji (np. przez eksponowanie w kampaniach społecznych 

„ludzi takich jak ja”, którzy potrafią zareagować w razie potrzeby) może więc okazać się 

skuteczne. Z kolei wnioski z badania 4. podkreślają motywacyjne – nie zaś „strategiczne” 

konsekwencje tendencyjności sądów metapoznawczych, kwestionują użyteczność informacji 
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zwrotnej opartej na porównaniu z własnym poziomem wykonania oraz zwracają uwagę na 

prognozy wykonania jako na potencjalne sposoby wyznaczania celów uczenia. 

Wykorzystanie ich w kontekście edukacyjnym wymaga oczywiście wcześniejszej weryfikacji, 

ale już obecnie może być traktowane jako sugestia zwrócenia większej uwagi na wymienione 

zagadnienia.  
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Załącznik 1.  

Lista źródeł wiedzy o umiejętnościach zaproponowana przez ekspertów 

 

� wykonanie czynności  

� certyfikat  

� egzamin  

� uczę umiejętności kogoś innego  

� sukces w wykonywaniu zadań  

� generalizacja lub przeniesienie ze zbliżonych umiejętności  

� informacja zwrotna od innych  

� ludzie podobni do mnie, z mojej grupy umieją  

� wykonanie sprawia mi przyjemność 

� dostępność pamięciowa sukcesów 

� ilość popełnianych błędów i ich rozkład w czasie (malejący/rosnący)  

� rodzaj popełnianych błędów i ich rozkład w czasie (poważne -> śmieszne 

� konsekwencje błędów vs. subiektywnie postrzegany błąd jako różnica między stanem 

faktycznym a docelowym  

� źródła społeczne  

� nowe możliwości pojawiające się w trakcie uczenia umiejętności  

� czy się przy tym zmęczę – albo czy potem jestem zmęczony (jak bardzo – to źle)  

� czy to jest podobne do innych umiejętności, które umiem / nie umiem  

� jak to robię w porównaniu z innymi, których uważam za dobrych  

� jeśli są postępy – porównanie ja teraz/ ja przedtem  

� czy mogę coś robić równolegle  

� opinie innych osób  

� obserwacja poziomu wykonania / efektów  

� lubię to robić, sprawia mi przyjemność, łatwo się robi  

� szybko się nauczyłem  

� porównanie z poziomem wykonania innych osób 

� umiem coś podobnego, coś co jest elementem albo wariacją na temat  

� analiza procesu nabywania (np. czy dobrze mi poszło za pierwszym razem)  

� subiektywna łatwość myślenia o etapach wykonania  
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Załącznik 2.  

Instrukcja do kwestionariusza wykorzystanego w badaniu 1.  

Płeć_____________              Wiek_____________           Data badania_____________ 

Za chwilę weźmiesz udział we wstępnym etapie badań dotyczących wiedzy o umiejętnościach i o tym, 

jak się ich uczymy. Dzięki Twojej pomocy powstanie narzędzie, które będzie można w przyszłości 

wykorzystać do badania procesu uczenia się.  

Wybierz umiejętność, której zdarzyło Ci się uczyć w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wpisz jej nazwę 

poniżej. Możesz wybrać każdą umiejętność, której uczyłeś (-aś) się przez dłuższy okres czasu, w 

powtarzających się sytuacjach (np. lekcje, szkolenia, zajęcia – ale także regularne samodzielne 

ćwiczenie). Nie ma znaczenia, czy będzie to umiejętność raczej ruchowa (np. pływanie kraulem), czy 

oparta w dużym stopniu na wiedzy (np. projektowanie stron internetowych). Umiejętność nie jest 

jednak tym samym co wiedza, nie wybieraj więc „znajomości znaków drogowych” ani „historii 

dwudziestolecia międzywojennego”.  

Nazwa umiejętności:_________________________________________________________ 

Jak długo uczysz się tej umiejętności?  Podaj liczbę miesięcy lub lat:_________________ 

W jaki sposób uczysz się tej umiejętności? Zakreśl właściwą odpowiedź:  

 

 

 

Czy uczysz się tej umiejętności regularnie? Zakreśl właściwą odpowiedź:  

 

 

Na następnych stronach znajdziesz serię zdań wyrażających różne przekonania i poglądy. Proszę, 

oceń każde z nich na skali od 1 (ZDECYDOWANIE NIE) do 6 (ZDECYDOWANIE TAK), w zależności od 

tego, czy się z nimi zgadzasz. Za każdym razem, gdy będzie mowa o „tej umiejętności”, chodzi o 

umiejętność, której nazwę wpisałeś (wpisałaś) powyżej.  

Wiele ze stwierdzeń, które znajdziesz w kwestionariuszu może mieć zbliżone znaczenie. Nie jest to 

próba sprawdzenia spójności Twoich odpowiedzi ale wyboru najlepszych pozycji do wykorzystania w 

późniejszych badaniach. Staraj się więc ocenić każde stwierdzenie oddzielnie.  

Może się zdarzyć, że jakieś stwierdzenie wyda Ci się niezrozumiałe albo nieadekwatne do wybranej 

umiejętności. Jeżeli tak się zdarzy, zakreśl środkowy punkt – „trudno powiedzieć” . Postaraj się jednak 

wybierać go jak najrzadziej.  

Jeżeli chcesz otrzymać informacje na temat swoich wyników, wpisz adres e-mail, na który zostaną 

przesłane: ___________________________________  

Dziękuję za pomoc! 

� samodzielnie � od kogoś innego  

� w grupie, pod kierunkiem 
instruktora lub nauczyciela  

� w grupie, bez pomocy 
instruktora lub nauczyciela 

� Uczę się 
systematycznie 

� Uczę się nieregularnie, „od 
przypadku do przypadku”  
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Załącznik 3.  

Pula pytań wykorzystanych w konstrukcji kwestionariusza „Wiedza o umiejętności”  

wraz z ładunkami czynnikowymi 

W tabeli pominięto ładunki o wartości poniżej 0,3.  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83.  Poniosłem (-am) porażkę, próbując 
nauczyć się innej, podobnej umiejętności. 0,65                 

98.  Robienie rzeczy związanych z tą 
umiejętnością wprawia mnie w kiepski nastrój. 0,63       -0,4         
101.  Pamiętam liczne przykłady sytuacji, w 
których odniosłem (-am) porażkę, posługując 
się tą umiejętnością. 0,58                 
72.  Mam negatywne doświadczenia w 
uczeniu się podobnych umiejętności. 0,58                 
136.  Korzystanie z tej umiejętności jest 
bardzo męczące. 0,56       -0,4         

122.  Kiedy posługuję się tą umiejętnością w 
większej grupie, słabo wypadam na tle innych. 0,55 -0,4               
50.  Mam na koncie wiele nieskutecznych 
prób zdania egzaminu lub zdobycia 
formalnego certyfikatu wymagającego 
opanowania tej umiejętności. 0,53                 
127.  Ćwiczenie tej umiejętności jest nudne i 
uciążliwe. 0,51       -0,5         

113.  Zadania, które wymagają wykazania się 
tą umiejętnością, są dla mnie nieprzyjemne. 0,51       -0,4         
48.  Z opinii moich znajomych wynika, że 
niezbyt dobrze oceniają stopień, w jakim 
opanowałem (-am) tę umiejętność. 0,5                 
169.  Trudno przystosowuję się do nowych 
sytuacji i nowych sposobów działania. 0,5                 
142.  Trudno mi powiedzieć, na czym 
właściwie polega ta umiejętność. 0,47         -0,3       
91.  W ciągu ostatnich miesięcy zdarzało się 
często, że trudność zadania związanego z tą 
umiejętnością przekraczała moje możliwości. 0,47                 

95.  Mam słabe wyniki w formalnych testach 
badających poziom tej umiejętności. 0,47                 
121.  Zbyt niski poziom tej umiejętności był dla 
mnie przeszkodą w dostaniu się do jakiejś 
formalnej grupy, takiej jak klub lub 
stowarzyszenie. 0,47                 
140.  Kiedy uczę się czegoś nowego, łatwo się 
zniechęcam. 0,46     -0,3           
27.  W przeszłości zdarzało mi się nie zdać 
egzaminu lub sprawdzianu wymagającego tej 
umiejętności. 0,46                 
114.  W czynnościach związanych z tą 
umiejętnością wciąż popełniam równie wiele 
błędów jak dawniej 0,45   -0,4             
74.  Ludzie, którzy dobrze opanowali tę 
umiejętność, traktują mnie jak ucznia, którego 
trzeba poprawiać i kontrolować. 0,44                 
66.  Inni ludzie wytykają mi często błędy i 
pomyłki w zadaniach wymagających tej 
umiejętności. 0,44     -0,3           
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49.  Mam problemy z wyobrażeniem sobie 
kolejnych etapów wykonywania czynności 
typowych dla tej umiejętności. 0,43         -0,4       
73.  Uczenie się nowej umiejętności jest 
bezcelowe, jeśli nie ma się odpowiednich 
predyspozycji. 0,43                 
103.  Uczenie się nowych rzeczy jest z reguły 
bardzo trudnym zadaniem. 0,4                 
33.  Unikam posługiwania się tą 
umiejętnością. 0,39             0,32   

18. Osoba od której uczę się tej umiejętności 
częściej wytyka mi błędy niż chwali postępy. 0,39                 

46.  Niezbyt pewnie się czuję w ogólnej 
dziedzinie, do której należy ta umiejętność. 0,38 -0,4               

141.  To zaskakujące, żeby ktoś podobny do 
mnie dobrze posługiwał się tą umiejętnością. 0,38                 
163.  Kiedy robię coś wymagającego tej 
umiejętności, miewam często problemy z 
określeniem na jakim etapie jestem i co należy 
robić dalej 0,37                 
34.  Uczę się mało efektywnie. 0,36                 
107.  Moje samopoczucie zależy w dużej 
mierze od tego, czy dobrze wychodzą mi 
zadania związane z tą umiejętnością. 0,36   0,35             
132.  Kiedy zdarza mi się z kimś rywalizować 
w sytuacjach związanych z tą umiejętnością, 
częściej przegrywam niż wygrywam. 0,35                 
75.  Pamiętam sytuacje,  w których ktoś dawał 
mi odczuć, że kiepsko opanowałem (-am) tę 
umiejętność. 0,35                 

52.  Ludzie rodzą się z pewnymi talentami i 
słabościami, które bardzo trudno zmienić. 0,34                 
108.  Uczenie innych jest zadaniem 
niewdzięcznym, bardzo często skazanym na 
niepowodzenie. 0,33                 
20. W zadaniach wymagających tej 
umiejętności radzę sobie raz lepiej raz gorzej, 
nie dostrzegając zbyt wyraźnych zmian 
spowodowanych uczeniem się. 0,33                 
56.  Moi rówieśnicy lepiej opanowali tę 
umiejętność niż inne grupy wiekowe.                   
149.  Jak dotąd udawało mi się z 
powodzeniem wykonać tylko najprostsze, 
podstawowe zadania wymagające tej 
umiejętności.                   

47.  Ludzie są z natury raczej konserwatywni i 
niechętnie uczą się nowych rzeczy.                   
44.  Inni ludzie mówią mi często, że dobrze 
opanowałem (-am) tę umiejętność   0,64               
54.  Gdy porównuję z kimś poziom 
opanowania tej umiejętności, porównanie 
wypada zwykle na moją korzyść.   0,61               
7.  W zadaniach wymagających tej 
umiejętności radzę sobie zwykle lepiej niż 
ludzie, których mam okazję obserwować.   0,58               
38.  To, jak opanowałem (-am) tę umiejętnosć, 
budzi podziw innych.   0,57               
115.  Jestem utalentowany (-a) w sferze, do 
której należy ta umiejętność   0,56       0,32       
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64.  W zadaniach wymagających wykazania 
się tą umiejętnością odnosiłem (-am) dotąd 
więcej sukcesów niż porażek.   0,56               
3.  Potrafię przypomnieć sobie wiele sytuacji, 
w których wykazałem (-am) się wyższym 
poziomem tej umiejętności niż moi znajomi.   0,55               
76.  W ciągu ostatnich miesięcy poradziłem (-
am) sobie z zadaniem wymagającym tej 
umiejętności dużo lepiej niż inni.   0,54               
79.  Zadania związane z tą umiejętnością 
należą do obszaru, w którym ogólnie dobrze 
sobie radzę.   0,52     0,31 0,34       
133.  Korzystam z tej umiejętności swobodnie 
i bez wysiłku.   0,51               
26.  Potrafię podać przykłady trudnych 
sytuacji, w których wykazałem (-am) się 
wysokim poziomem tej umiejętności.   0,51               
86.  Otrzymywałem(-am) w przeszłości 
wysokie oceny od osoby egzaminującej mnie 
z tej umiejętności.   0,48               
11.  Większość ludzi, z którymi zwykle się 
porównuję, opanowała tę umiejętność lepiej 
niż ja.   -0,5               
42.  Potrafię przypomnieć sobie wiele sytuacji, 
w których chwalono mnie za coś związanego 
z tą umiejętnością.   0,47               
110.  Poziom opanowania tej umiejętności 
rośnie u mnie bardzo szybko.   0,47               
88.  Pamiętam liczne sytuacje, w których 
udało mi się z powodzeniem wykorzystać tę 
umiejętność.   0,46               
159.  Stopień w jakim opanowałem (-am) tę 
umiejętność bardzo się przyczynił się do 
otrzymania przeze mnie jakichś formalnych 
certyfikatów czy uprawnień.   0,46               
39.  Umiejętności takie jak ta były dotychczas 
moją słabą stroną. 0,38 -0,5               
93.  W porównaniu z moimi znajomymi, jestem 
bardzo pojętnym uczniem.   0,45               
28.  Osiągałem (-am) w przeszłości dobre 
wyniki w testach, egzaminach lub 
konkurencjach wymagających tej 
umiejętności.   0,45               
68.  Inni ludzie postrzegają mnie często przez 
pryzmat tej umiejętności 0,35 0,44               
58.  W sytuacjach wymagających tej 
umiejętności popełniałem (-am) dotychczas 
bardzo mało błędów.   0,43               
118.  Zwykle radzę sobie co najmniej tak 
dobrze jak inni.   0,42   0,37           
165.  Wielokrotnie zdarzało mi się spotykać 
ludzi, którzy przewyższali mnie poziomem 
opanowania tej umiejętności.   -0,4               
126.  Mam wszystkie cechy niezbędne do 
tego, aby osiągnąć mistrzostwo w dziedzinie, 
do której należy ta umiejętność.   0,4       0,38       
167.  Mam niewiele doświadczeń w uczeniu 
się podobnych umiejętności.   -0,4               

15.  Opanowanie tej umiejętności było 
ważnym powodem przyjęcia mnie do jakiegoś   0,39               
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stowarzyszenia lub grupy zawodowej. 

19.  Zdarza się, że inni ludzie proszą mnie o 
radę i pomoc w sprawach związanych z tą 
umiejętnością.   0,39       0,3       
87.  Potrafię podać przykłady wielu sytuacji, w 
których wykazałem się niższym poziomem tej 
umiejętności niż inni. 0,31 -0,4               
158.  Moje postępy w opanowaniu tej 
umiejętności są powolne. 0,3 -0,4               
89.  Mam dobre doświadczenia z uczeniem 
się umiejętności takich jak ta.   0,37       0,33       

13.  Błędy, jakie popełniam w sytuacjach 
wymagających tej umiejętności, są poważne.   -0,3               
9.  Miałem (-am) dotychczas mało okazji do 
ćwiczenia tej umiejętności.   -0,3               
139.  Mój poziom opanowania tej umiejętności 
jest dobrze udokumentowany.   0,33               
43.  Ta umiejętność jest podobna do wielu 
innych, które już opanowałem (-am).   0,31               
4.  Mam na koncie wiele niepowodzeń w 
wykonywaniu zadań wymagających tej 
umiejętności.                   
14.  W czynnościach związanych z tą 
umiejętnością popełniam wciąż takie same 
błędy, jak kiedyś.                   
102.  Przyglądanie się komuś używającemu 
tej umiejętności często budzi we mnie 
wrażenie, że mógłbym (mogłabym) zrobić to 
lepiej.                   
168.  Wiele zainwestowałem (-am) w dobre 
opanowanie tej umiejętności     0,7             
62.  Jak dotąd, poświęcałem (-am) tej 
umiejętności niezbyt wiele czasu.     -0,6             
100.  Ćwiczę tę umiejętność od przypadku do 
przypadku, nie przejmując się dokładnym 
planowaniem.     -0,6             
1.  Osiągnięcie obecnego etapu opanowania 
tej umiejętności kosztowało mnie sporo 
wysiłku.     0,59             

154.  Ćwiczyłem (-am) tę umiejętność 
systematycznie przez znaczny okres czasu.     0,59             
57.  Uczenie się tej umiejętności było dla mnie 
dotychczas mało angażujące.     -0,6             

51.  Jak dotąd, nie traktowałem (-am) zbyt 
poważnie uczenia się tej umiejętności .     -0,6             
31.  Mało przejmuję się tym, czy uda mi się 
dobrze opanować tę umiejętność.     -0,6     -0,3       

24. Uczenie się tej umiejętności wymagało 
ode mnie dotychczas dużego poświęcenia.     0,55             
106.  Ćwiczyłem (-am) tę umiejętność w 
różnych sytuacjach, dokładając starań, by ją 
opanować.     0,52   0,38         
32.  Posługuję się tą umiejętnością bez 
poświęcania jej całej swojej uwagi.     -0,5             
92. Mam dużą wiedzę o tej umiejętności.   0,31 0,45             
161. Ta umiejętność jest dla mnie bardzo 
ważna.     0,45     0,36       
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40. W sytuacjach wymagających tej 
umiejętności bardzo staram się "dobrze 
wypaść"     0,43     0,31       
128.  Moja wiedza o tej umiejętności jest  
niejasna i pelna luk. 0,39   -0,4             
16.  Widzę u siebie wyraźne postępy w 
poziomie wykonania zadań wymagających tej 
umiejętności.     0,4             
145.  Dostrzegam dużą różnicę pomiędzy 
swoim poziomem opanowania tej umiejętności 
teraz i kilka miesięcy temu.     0,4             
146.  Trudno mi dostrzec u siebie wyraźną 
poprawę w poziomie opanowania tej 
umiejętności.     -0,4             
70.  Dobre lub złe opanowanie tej 
umiejętności silnie wpływa na to kim jestem i 
jak siebie postrzegam.     0,36 -0,3           
59.  Wiem, jakie dokładnie kryteria trzeba 
spełnić, żeby dobrze wykonać zadanie 
wymagające tej umiejętności.     0,36             
53.  Błędy, które popełniam błędy w zadaniach 
związanych z tą umiejętnością są 
zdecydowanie mniej poważne, niż kiedyś     0,35             
77.  To, jak opanowałem (-am) tę umiejętność 
ma bardzo mały wpływ na moje zdanie o 
sobie.     -0,3             

109.  Popełniam coraz mniej błędów w 
czynnościach wymagających tej umiejętności.                   
71.  Brakuje mi jakiegokolwiek formalnego 
potwierdzenia poziomu opanowania tej 
umiejętności.                   
125.  Myślę o sobie pozytywnie.       0,7           
8.  Ogólnie rzecz biorąc, jestem osobą 
zadowoloną z siebie.       0,7           
5.  Mam wiele zalet.       0,67           
41.  Czasami myślę, że nie mam żadnych 
pozytywnych cech.       -0,6           
2.  Czuję, że jestem kimś wartościowym.       0,62           
123.  Czasami wydaje mi się, że moje życie 
jest nieudane. 0,32     -0,6           
105.  Zdobywam nowe umiejętności bez 
wielkiego wysiłku.       0,52           
96.  Szybko się uczę.       0,5           
29.  Są chwile, kiedy czuję się bezużyteczny (-
a)       -0,5           
97.  Chciałbym (chciałabym) mieć do siebie 
więcej szacunku.       -0,4           
162.  Uczenie się nowych umiejętności 
przychodzi mi z dużym trudem. 0,39     -0,4           
22. Jest niewiele rzeczy, z których mógłbym 
(mogłabym) być dumny (-a)       -0,4           
21.  Ktoś, od kogo uczyłem (-am) się tej 
umiejętności, dawał mi odczuć, że dobrze 
sobie radzę.       0,35           

69.  Zanim dobrze się czegoś nauczę, muszę 
w to włożyć bardzo dużo czasu i wysiłku.       -0,3           
30.  W czynnościach związanych z tą 
umiejętnością popełniałem (-am) dotychczas 
głównie błahe, drobne błędy.                   
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23.  Łatwo zmieniam sposób działania, by 
dopasować go do sytuacji.                   

129.  Ćwiczenie tej umiejętności jest dla mnie 
bardziej zabawą, niż żmudną pracą.         0,6         
124.  Zadania wymagające tej umiejętności 
dają mi wiele satysfakcji.         0,59         
25.  Świetnie się czuję, kiedy robię coś 
związanego z tą umiejętnością.         0,56         
81.  Robienie rzeczy związanych z tą 
umiejętnością sprawia mi przyjemność. -0,3       0,53         
137.  Przyjemność związana z ćwiczeniem tej 
umiejętności jest dla mnie ważniejsza niż sam 
rezultat.         0,48         
156.  Ćwiczę tę umiejętność z tylko z poczucia 
obowiązku. 0,4       -0,4         
37.  Lubię czynności wymagające 
wykorzystania tej umiejętności.         0,43         
63.  Z moich dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że łatwo uczę się umiejętności takich 
jak ta.   0,36     0,39         
147.  Mogę długo robić rzeczy wymagające tej 
umiejętności i zbytnio się przy tym nie 
zmęczyć.         0,36         
60. W sytuacjach związanych z tą 
umiejętnością koncentruję się raczej na samej 
czynności niż na tym, jak ocenią ją inni.                   
153.  Moje dotychczasowe wykształcenie i 
doświadczenie dotyczą zupełnie innych 
obszarów niż związane z tą umiejętnoscią.           -0,6       
164.  Ta umiejętność należy do zupełnie 
nowej, nieznanej mi dotąd dziedziny.           -0,5       
85.  Ćwicząc tę umiejętność korzystam z 
wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas 
uczenia się podobnych umiejętności           0,53       
55.  Moje wykształcenie sprzyja dobremu 
opanowaniu tej umiejętności.           0,5       
61.  Ta umiejętność jest zupełnie obojętna dla 
moich życiowych celów i dążeń.     -0,4     -0,5       
120.  Brakuje mi ogólnego obycia z dziedziną, 
do której należy ta umiejętność.           -0,4       
116.  Umiejętność, którą udało mi się już 
kiedyś opanować ma wiele wspólnego z tą, 
której uczę się teraz.           0,44       
111.  Ta umiejętność jest dla mnie czymś 
nowym, innym niż rzeczy, których uczyłem (-
am) się dotychczas       0,31   -0,4       
12.  Z łatwością mogę wyobrazić sobie kolejne 
etapy działania związanego z tą 
umiejętnością.           0,43       
6. Dobrze wiem, jak skutecznie ćwiczyć tę 
umiejętność.           0,41       
119.  Dobrze się orientuję w tematyce, której 
częścią jest ta umiejętność.   0,39       0,41       

151.  Mógłbym (mogłabym) dobrze komuś 
wytłumaczyć na czym polega ta umiejętność.           0,41     0,32 
130.  Potrafiłbym (potrafiłabym) dobrze 
poinstruować kogoś, co należy robić, że by 
skutecznie wykonać czynność zwiążaną z tą 
umiejętnością.   0,32       0,37       
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45.  Należę do grupy społecznej, w której ta 
umiejętność jest na ogólnie dobrym poziomie.             -0,7     

67.  Grupa społeczna, do której należę, słabo 
sobie radzi sobie z tą umiejętnością.             0,7     
131.  Ludzie, z którymi zwykle przebywam, 
dobrze opanowali tę umiejętność             -0,6     
65. Większość ludzi podobnych do mnie 
potrafi radzić sobie w sytuacjach 
wymagających tej umiejętności             -0,6     

150.  To, że uczę się tej umiejętności, bardzo 
różni mnie od większości moich znajomych.             0,57     

143.  Ludzie, których uważam za "swoich" 
dobrze się posługują tą umiejętnością.     0,35       -0,5     
166. Ta umiejętność jest raczej nietypowa dla 
mojej płci, grupy wiekowej lub statusu 
społecznego   0,3         0,41     

99. Większość ludzi podobnych do mnie 
opanowało tę umiejętność na niskim poziomie.             0,39     
36. Większość ludzi potrafi odnaleźć w sobie 
motywację i predyspozycje do uczenia się 
nowych umiejętności.             -0,3     
160.  Korzystanie z tej umiejętności wymaga 
ode mnie dużej koncentracji.               0,6   
84.  Kiedy korzystam z tej umiejętności, mogę 
myśleć o innych rzeczach.               -0,5   
144.  Kiedy posługuję się tą umiejętnością 
muszę bardzo się koncentrować na kolejnych 
etapach wykonania.               0,49   
80.  Kiedy korzystam z tej umiejętności, 
staram się unikać wszystkiego, co mogłoby 
mnie rozpraszać.               0,49   
17.  Mogę używać tej umiejętności robiąc 
jednocześnie coś innego.               -0,4   
155.  Gdybym zamyślił (-a) się w trakcie 
robienia czegoś, co wymaga tej umiejętności, 
z pewnością zrobił(a)bym to źle.               0,36   
134.  Moje najważniejsze uzdolnienia dotyczą 
zupełnie innych obszarów, niż związane z tą 
umiejętnością.   -0,3       -0,4     0,44 
94.  Ogólnie rzecz biorąc, ludzie łatwo uczą 
się nowych rzeczy.                 0,41 
90.  Jestem bardzo otwarty (-a) na uczenie się 
nowych rzeczy. -0,3               0,35 
135.  Każdy może osiągnąć mistrzowski 
poziom dowolnej umiejętności, o ile włoży w to 
odpowiedni wysiłek                 0,34 

157.  Poziom umiejętności zależy przede 
wszystkim od systematycznych ćwiczeń,                 0,34 
152.  Uczenie się nowych rzeczy daje 
uczącemu wiele satysfakcji.       0,33 0,32       0,33 
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Załącznik 4. 
 Macierz korelacji między skalami kwestionariusza Wiedza o Umiejętności 

Prezentowane korelacje są istotne na poziomie p<,05. 

 

 pozytyw-
na inf. 
zwrotna  

negatyw
-na inf. 
zwrotna 

zaanga-
żowanie 

samo-
ocena 

pozyty-
wny 
afekt 

znajo-
mość 
dziedziny 

grupa 
odnie-
sienia 

koncen-
tracja 

postawa 
wobec 
uczenia 

pozytywna 
inf. zwrotna  

1,00 -0,33 0,30 0,30 0,30 0,26       

negatywna 
inf. zwrotna 

  1,00 -0,22 -0,31 -0,31 -0,33   0,17 -0,29 

zaangażowa
nie 

    1,00     0,24   0,20   

samoocena       1,00 0,33   -0,17   0,29 

pozytywny 
afekt 

        1,00     -0,21 0,25 

znajomość 
dziedziny 

          1,00       

grupa 
odniesienia 

            1,00     

koncen-
tracja 

              1,00   

postawa 
wobec 
uczenia 

                1,00 
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Załącznik 5. 

Kwestionariusz „Źródła sądów metapoznawczych” z wersją instrukcji wykorzystaną w badaniu 2. 

Płeć_____________              Wiek_____________           Kierunek _____________ 

 

Za chwilę weźmiesz udział w badaniu dotyczącym wiedzy o umiejętnościach i o tym, jak się ich 

uczymy. Dzięki Twojej pomocy można będzie wyodrębnić przekonania charakterystyczne dla różnych 

poziomów opanowania umiejętności, a przez to lepiej zrozumieć to, jak nasza wiedza wpływa na 

proces uczenia.  

Nazwa umiejętności, której dotyczy badanie, jest następująca:  

RESUSCYTACJA  

Na następnych stronach znajdziesz serię zdań wyrażających różne przekonania i poglądy. Proszę, 

oceń każde z nich na skali od 1 (ZDECYDOWANIE NIE) do 6 (ZDECYDOWANIE TAK), w zależności od 

tego, czy się z nimi zgadzasz. Za każdym razem, gdy będzie mowa o „tej umiejętności”, chodzi o 

umiejętność, której nazwa jest podana powyżej.  

Może się zdarzyć, że jakieś stwierdzenie wyda Ci się niezrozumiałe albo nieadekwatne do wybranej 

umiejętności. Jeżeli tak się zdarzy, zakreśl środkowy punkt – „trudno powiedzieć” . Postaraj się jednak 

wybierać go jak najrzadziej.  

 

W trakcie praktycznego egzaminu z resuscytacji otrzymasz pewną liczbę punktów od prowadzącej go 

osoby. Proszę, przepisz tę liczbę poniżej:  

 

Liczba punktów zdobytych na egzaminie z resuscytacji : ___________  

 

Udział w badaniach jest dobrowolny i całkowicie anonimowy, a indywidualne wyniki nie będą 

udostępniane nikomu, poza samym uczestnikiem. Proszę więc bardzo o pełne i szczere odpowiedzi.  

 

Jeżeli chcesz otrzymać informacje na temat swoich własnych wyników, lub wniosków wynikających z 

badania całej grupy, wpisz poniżej swój adres e-mail.  

 

____________________________________ 

Dziękuję za pomoc! 
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Zdecydowanie 
nie 

Nie Raczej nie Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak Tak Zdecy-
dowanie tak 

1 2 3 4 5 6 7 

1 W zadaniach wymagających wykazania się tą umiejętnością odnosiłem (-am) 
dotąd więcej sukcesów niż porażek. 

1     2     3     4     5     6    7                    

2 Ogólnie rzecz biorąc, jestem osobą zadowoloną z siebie. 1     2     3     4     5     6    7                    

3 Ta umiejętność należy do zupełnie nowej, nieznanej mi dotąd dziedziny. 1     2     3     4     5     6    7                    

4 Zadania wymagające tej umiejętności dają mi wiele satysfakcji. 1     2     3     4     5     6    7                    

5 Ludzie, z którymi zwykle przebywam, dobrze opanowali tę umiejętność 1     2     3     4     5     6    7                    

6 Ćwicząc tę umiejętność korzystam z wiedzy i doświadczenia zdobytych 
podczas uczenia się podobnych umiejętności 

1     2     3     4     5     6    7                    

7 Uczenie się nowych rzeczy daje uczącemu wiele satysfakcji. 1     2     3     4     5     6    7                    

8  Ćwiczę tę umiejętność od przypadku do przypadku, nie przejmując się 
dokładnym planowaniem. 

1     2     3     4     5     6    7                    

9 Ćwiczyłem (-am) tę umiejętność systematycznie przez znaczny okres czasu. 1     2     3     4     5     6    7                    

10  Większość ludzi podobnych do mnie potrafi radzić sobie w sytuacjach 
wymagających tej umiejętności 

1     2     3     4     5     6    7                    

11 Pamiętam liczne przykłady sytuacji, w których odniosłem (-am) porażkę, 
posługując się tą umiejętnością. 

 1     2     3     4     5     6   7                    

12 Ogólnie rzecz biorąc, ludzie łatwo uczą się nowych rzeczy. 1     2     3     4     5     6    7                    

13 Świetnie się czuję, kiedy robię coś związanego z tą umiejętnością. 1     2     3     4     5     6    7                    

14 Osiągnięcie obecnego etapu opanowania tej umiejętności kosztowało mnie 
sporo wysiłku. 

1     2     3     4     5     6    7                    

15 Jak dotąd, poświęcałem (-am) tej umiejętności niezbyt wiele czasu. 1     2     3     4     5     6    7                    

16 Gdy porównuję z kimś poziom opanowania tej umiejętności, porównanie 
wypada zwykle na moją korzyść. 

1     2     3     4     5     6    7                    

17 Czuję, że jestem kimś wartościowym. 1     2     3     4     5     6    7                    

18 Jestem bardzo otwarty (-a) na uczenie się nowych rzeczy. 1     2     3     4     5     6    7                    

19 Inni ludzie mówią mi często, że dobrze opanowałem (-am) tę umiejętność 1     2     3     4     5     6    7                    

20 Grupa społeczna, do której należę, słabo sobie radzi sobie z tą umiejętnością. 1     2     3     4     5     6    7                    

21 Wiele zainwestowałem (-am) w dobre opanowanie tej umiejętności 1     2     3     4     5     6    7                    

22 Mam wiele zalet. 1     2     3     4     5     6    7                    

23  Czasami myślę, że nie mam żadnych pozytywnych cech. 1     2     3     4     5     6    7                    

24  Kiedy posługuję się tą umiejętnością w większej grupie, słabo wypadam na tle 
innych. 

1     2     3     4     5     6    7                    

25 Ćwiczenie tej umiejętności jest dla mnie bardziej zabawą, niż żmudną pracą. 1     2     3     4     5     6    7                    

26 Przyjemność związana z ćwiczeniem tej umiejętności jest dla mnie ważniejsza 
niż sam rezultat. 

1     2     3     4     5     6    7                    

27 Z opinii moich znajomych wynika, że niezbyt dobrze oceniają stopień, w jakim 
opanowałem (-am) tę umiejętność. 

1     2     3     4     5     6    7                    
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Zdecydowanie 
nie 

Nie 
 

Raczej nie Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak Tak Zdecy-
dowanie tak 

1 2 3 4 5 6 7 

28  Moje wykształcenie sprzyja dobremu opanowaniu tej umiejętności. 1     2     3     4     5     6    7                    

29 Poniosłem (-am) porażkę, próbując nauczyć się innej, podobnej umiejętności. 1     2     3     4     5     6    7                    

30 Poziom umiejętności zależy przede wszystkim od systematycznych ćwiczeń, 1     2     3     4     5     6    7                    

31 
Każdy może osiągnąć mistrzowski poziom dowolnej umiejętności, o ile włoży w to 
odpowiedni wysiłek 

1     2     3     4     5     6    7                    

32 Potrafię dobrze posługiwać się tą umiejętnością  1     2     3     4     5     6    7                    

33 Mogę śmiało powiedzieć, że udało mi się nauczyć tej umiejętności  1     2     3     4     5     6    7                    

34 
Jestem zadowolony (-a) ze stopnia, w jakim udało mi się opanować tę 
umiejętność.  

1     2     3     4     5     6    7                    

35 
Sądzę, że jestem gotowy (-a), by podjąć się zadań wymagających dobrego 
opanowania tej umiejętności.  

1     2     3     4     5     6    7                    

36 
Należę do grupy społecznej, w której ta umiejętność jest na ogólnie dobrym 
poziomie. 

1     2     3     4     5     6    7                    

37 
Przypuszczam, że dobrze poradzę sobie w większości sytuacji wymagających tej 
umiejętności.  

1     2     3     4     5     6    7                    

38 
Jeżeli chodzi o tę umiejętność, określenie "początkujący" pasuje do mnie lepiej niż 
"ekspert"  

1     2     3     4     5     6    7                    

39 Kiedy korzystam z tej umiejętności, mogę myśleć o innych rzeczach. 1     2     3     4     5     6    7                    

40 
Muszę się jeszcze wiele nauczyć by uznać, że dobrze opanowałem (-am) tę 
umiejętność 

1     2     3     4     5     6    7                    

41 
Gdyby od wyniku zależało coś ważnego, unikałbym (unikałabym) zadań 
wymagających tej umiejętności.  

1     2     3     4     5     6    7                    

42 
Typowe dla tej umiejętności czynności i zadania są wciąż zbyt trudne, bym mógł 
(mogła) poradzić sobie z nimi samodzielnie.  

1     2     3     4     5     6    7                    

43 Opanowałem (-am) tę umiejętność w słabym stopniu.  1     2     3     4     5     6    7                    

44 To, jak opanowałem (-am) tę umiejętność, budzi podziw innych. 1     2     3     4     5     6    7                    

45 
Kiedy posługuję się tą umiejętnością muszę bardzo się koncentrować na 
kolejnych etapach wykonania. 

1     2     3     4     5     6    7                    

46 Lubię czynności wymagające wykorzystania tej umiejętności. 1     2     3     4     5     6    7                    

47 
Moje dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie dotyczą zupełnie innych 
obszarów niż związane z tą umiejętnością. 

1     2     3     4     5     6    7                    

48 
To, że uczę się tej umiejętności, bardzo różni mnie od większości moich 
znajomych. 

1     2     3     4     5     6    7                    

49 
Potrafię podać przykłady trudnych sytuacji, w których wykazałem (-am) się 
wysokim poziomem tej umiejętności. 

1     2     3     4     5     6    7                    

50 Myślę o sobie pozytywnie. 1     2     3     4     5     6    7                    

51 
Kiedy korzystam z tej umiejętności, staram się unikać wszystkiego, co mogłoby 
mnie rozpraszać. 

1     2     3     4     5     6    7                    

52 Brakuje mi ogólnego obycia z dziedziną, do której należy ta umiejętność. 1     2     3     4     5     6    7                    

53 Korzystanie z tej umiejętności wymaga ode mnie dużej koncentracji. 1     2     3     4     5     6    7                    

54 
W ciągu ostatnich miesięcy zdarzało się często, że trudność zadania związanego 
z tą umiejętnością przekraczała moje możliwości. 

1     2     3     4     5     6    7                    
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Załącznik 6. 

Test wiedzy wykorzystany w badaniu 3. 

Dokładna data urodzenia________________ 

 

Pierwsza litera nazwiska_________________ 

 

Kierunek studiów______________________ 

 

Płeć_________________________________ 

Za chwilę weźmiesz udział w badaniu dotyczącym wiedzy i umiejętności stosowania podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych (BLS). Badanie składa się z dwóch części:  

1. Na początku zajęć: samoocena wiedzy i umiejętności, test wiedzy.   
2. Na końcu zajęć: samoocena wiedzy i umiejętności, kwestionariusz przekonań o uczeniu.  

Badanie jest całkowicie dobrowolne i nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu oceny. Zebrane informacje 

pomogą w ocenie rezultatów zajęć i lepszym zrozumieniu wiedzy, jaką mają ludzie o poziomie swoich 

umiejętności.  

 

Oceń proszę swój aktualny poziom umiejętności, wpisując \ pod odpowiednią wartością:  

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w sytuacji nagłego wypadku udałoby Ci się właściwie wykonać 

podstawowe zabiegi resuscytacyjne?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

min          max 

 

Za chwilę wypełnisz krótki test dotyczący wiedzy o resuscytacji. Jak myślisz, jaki będzie procent udzielonych 

przez Ciebie poprawnych odpowiedzi?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

min          max 

 

Na kolejnej stronie znajduje się test sprawdzający wiedzę o podstawowych metodach resuscytacyjnych. 

Zaznacz kółkiem jedną właściwą odpowiedź dla każdego z pytań.  

Odpowiedz na wszystkie pytania, nawet nie znając prawidłowej odpowiedzi. Jeżeli zgadujesz, zakreśl wybraną 

odpowiedź znakiem „\” zamiast kółka.  

Jeżeli chcesz otrzymać informację o swoich wynikach, wpisz poniżej adres e-mail, na który zostaną przesłane po 

zakończeniu bloku zajęć. Adres nie będzie wykorzystywany w żadnym innym celu.  

 

_________________________________ 
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1. Widząc ofiarę wypadku należy w pierwszej kolejności:  
a. udrożnić drogi oddechowe 
b. rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową  
c. upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne dla ratującego i ratowanego 
d. zadzwonić pod numer ratunkowy 

2. Właściwa kolejność czynności ratowniczych w odniesieniu do nieprzytomnych osób 
dorosłych to:  

a. wezwanie pomocy,  oddechy ratownicze, sprawdzenie oddechu, udrożnienie dróg 
oddechowych, pośredni masaż serca 

b. sprawdzenie oddechu, udrożnienie dróg oddechowych,  oddechy ratownicze, 
pośredni masaż serca, wezwanie pomocy 

c. udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy, 
pośredni masaż serca, oddechy ratownicze  

d. sprawdzenie oddechu, udrożnienie dróg oddechowych, pośredni masaż serca, 
oddechy ratownicze, wezwanie pomocy 

3. Optymalna proporcja oddechów ratowniczych i uciśnięć klatki piersiowej to:  
a. 30 oddechów ratowniczych na 2 uciśnięcia klatki piersiowej  
b. 10 uciśnięć klatki piersiowej na 1 oddech ratowniczy  
c. 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy ratownicze  
d. 20 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy ratownicze 

4. Samotny ratownik, który stwierdzi,  że otoczenie jest bezpieczne, a poszkodowany 
nieprzytomny, powinien:  

a. sprawdzić drożność dróg oddechowych i ocenić oddech 
b. zacząć wołać o pomoc  
c. rozpocząć pośredni masaż serca (uciskanie klatki piersiowej) 
d. sprawdzić tętno dwoma palcami na tętnicy szyjnej 

5. Resuscytację krążeniowo-oddechową można przerwać:  
a. po 10 nieskutecznych powtórzeniach cyklu oddechy ratownicze – masaż serca 
b. jeżeli ratujący ulegnie całkowitemu wyczerpaniu  
c. po 25 nieskutecznych powtórzeniach cyklu oddechy ratownicze – masaż serca  
d. po telefonicznym przyjęciu zgłoszenia przez specjalistyczne służby medyczne 

6. U osób dorosłych pośredni masaż serca wykonuje się:  
a. nadgarstkami obu dłoni położonymi jeden na drugim  
b. palcami obu dłoni rozłożonymi wachlarzowo wokół mostka  
c. całą powierzchnią jednej dłoni  

d. całą powierzchnią obu dłoni, w celu równomiernego rozłożenia nacisku  

7. Po stwierdzeniu, że dziecko nie oddycha prawidłowo mimo udrożnienia dróg 
oddechowych należy:  

a. natychmiast zadzwonić po pomoc  
b. zadzwonić po pomoc po ok. 1 minucie resuscytacji  
c. zadzwonić po pomoc po ok. 10 minutach resuscytacji  
d. rozpocząć resuscytację i zadzwonić po pomoc dopiero po przywróceniu oddechu 
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8. Oddychającą prawidłowo, nieprzytomną ofiarę wypadku komunikacyjnego należy:  
a. ułożyć w pozycji bezpiecznej  
b. ułożyć na plecach 
c. pozostawić w aktualnie zajmowanej pozycji  
d. ułożyć w pozycji bezpiecznej, zachowując szczególną ostrożność  

9. Po stwierdzeniu, że dorosła ofiara utonięcia nie oddycha mimo drożnych dróg 
oddechowych należy:  

a. zadzwonić pod numer ratunkowy i rozpocząć resuscytację 
b. rozpocząć resuscytację, zadzwonić pod numer ratunkowy po przywróceniu 

oddechu  
c. rozpocząć resuscytację, po ok. 1 minucie przerwać i zadzwonić po pomoc  
d. zastosować pozycję bezpieczną ustaloną 

10. Udrażnianie dróg oddechowych polega na:  
a. szerokim otwarciu ust chorego  
b. ułożeniu chorego na plecach, odchyleniu głowy do tyłu, opuszczeniu i 

przytrzymaniu w dole żuchwy  
c. ułożeniu chorego na plecach, odchyleniu głowy do tyłu i uniesieniu żuchwy  
d. wdmuchnięciu powietrza w usta chorego  

11. Pośredni masaż serca wykonuje się uciskając:  
a. szczyt klatki piersiowej (środek górnej części mostka)  
b. środek klatki piersiowej (środek dolnej połowy mostka) – 
c. środek lewej strony klatki piersiowej (żebra poniżej lewego obojczyka)  
d. splot słoneczny (obszar tuż poniżej mostka) 
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Załącznik 7.  
Instrukcja do zadania wykorzystanego w badaniu 4.  

 
 

WPROWADZENIE 

Witam w panelu zarządzania "Plantacji" - internetowej gry decyzyjnej połączonej z badaniem 

uczenia się umiejętności poznawczych.  

Gra, którą rozpoczynasz została opracowana na podstawie symulacji szkoleniowej 

wykorzystywanej w kształceniu umiejętności poznawczych u analityków bankowych. Aby osiągać 

w niej dobre wyniki, trzeba wykazać się sprawnością w poszukiwaniu wartościowych informacji, 

dostrzeganiu zależności między zmiennymi, a także testowaniu hipotez i rozwiązywaniu 

problemów. Można więc potraktować ją jako interesujące wyzwanie, ale także okazję do 

treningu i praktycznego sprawdzenia tych umiejętności.  

Gra prowadzona jest w systemie turowym; jedna rozgrywka ("partia") trwa 9 tur. W trakcie 

całego badania będziesz mieć okazję rozegrać 6 partii gry, starając się za każdym razem poprawić 

swój wynik. W pierwszych partiach gra może wydawać się bardzo trudna - to dlatego, że 

początkowo nie znasz prawidłowości rządzących wzajemnym oddziaływaniem różnych 

zmiennych. Staraj się jednak eksperymentować i uczyć na błędach - nie musisz wiedzieć 

wszystkiego, żeby działać. Rozgrywając kolejne partie możesz poczuć, że Twoje kompetencje 

rosną i radzisz sobie coraz lepiej.  

Wyniki każdej rozgrywki są rejestrowane - staraj się więc poradzić sobie najlepiej jak potrafisz. 

Dziesięciu uczestników mających najlepsze wyniki w chwili zakończenia trzeciej tury badań (15 

czerwca 2009) otrzyma imienny dokument potwierdzający osiągnięcie wysokiego wyniku w 

konkursie umiejętności analitycznych.  

Oprócz części "decyzyjnej" w grze znajduje się również element "badawczy" - pojawiające się od 

czasu do czasu ekrany z różnymi pytaniami i prośbami o ocenę swojego poziomu umiejętności. 

Celem tej części jest możliwie najlepsze zrozumienie procesu uczenia się, który zachodzi w 

trakcie gry. Twoje odpowiedzi w tej części nie mają żadnego wpływu na punktację i końcowy 

wynik w rankingu, nie będą też udostępniane w sposób umożliwiający rozpoznanie ich autora.  

Jeżeli chcesz wziąć udział w "konkursowej" części gry i odebrać pisemną ocenę kompetencji 

analitycznych, potrzebny jest sposób, by się z Tobą skontaktować. Dlatego na początkowej 

stronie proszono Cię o podanie działającego adresu e-mail. Jeżeli masz wątpliwości, czy podałeś 

(podałaś) właściwy adres, skasuj historię przeglądarki oraz ciasteczka (cookies), odśwież stronę 

i podaj dane ponownie.  

UWAGA! Udział w grze zajmie Ci 45-60 minut - proszę zadbaj o to, by zarezerwować 

odpowiednią ilość czasu. Jest to ważne, ponieważ można wziąć w niej udział tylko raz, w trakcie 

jednej sesji ("posiedzenia"). W trakcie rozgrywki nie powinno się kasować historii przeglądarki, 

szczególnie zaś "ciasteczek" (cookies). 
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Załącznik 8.  
Panel zarządzania grą “Plantacja” 

 

 

 

 

 


