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1. Wprowadzenie

Podstawowym celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie efektu wzmocnio-
nej autoafi rmacji (EWA) jako czynnika redukującego negatywny wpływ dezinfor-
macji na jakość zeznań świadków naocznych.

Potrzeba prowadzenia badań ukierunkowanych na opracowanie metod zwięk-
szających trafność raportów pamięciowych świadków wynika w dużej mierze 
stąd, że metod takich jest niewiele, a treść zeznań stale pozostaje jednym z naj-
ważniejszych wyznaczników decyzji podejmowanych w sądzie (Penrod, Cutler, 
1995). W przypadku efektu dezinformacji jedynym szerzej opisanym w literaturze 
czynnikiem mogącym go redukować jest ostrzeżenie (np. Echterhoff , Hirst, Hussy, 
2005; Westerberg, Marsolek, 2006). W niniejszym rozdziale zaproponowano inną 
metodę, polegającą − najogólniej mówiąc − na umożliwieniu świadkowi dokonania 
autoafi rmacji w połączeniu z udzieleniem mu pozytywnej informacji zwrotnej.

2. Efekt dezinformacji

Efekt dezinformacji jest zjawiskiem polegającym na włączaniu przez świadka zda-
rzenia do raportu pamięciowego na temat tego zdarzenia informacji niezgodnych 
z jego przebiegiem, pochodzących z innych niż samo zdarzenie źródeł (Polczyk, 
2007). Pierwsze badania na ten temat opisano w połowie lat 70. minionego stulecia 
(por. Loft us, 1975; Loft us, Palmer, 1974; Loft us, Miller, Burns, 1978; Pezdek, 1977) 
i od tamtego czasu stanowi ono ważny obszar badań i rozważań w psychologii ze-
znań świadków. 

1  Badania częściowo fi nansowane z grantu nr N N106 052637 „Rola motywów autoregulacyjnych 
w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji”.
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Typowy schemat eksperymentalny wykorzystywany w badaniach nad efektem 
dezinformacji obejmuje trzy fazy. W pierwszej osoby badane są wystawione na od-
biór materiału oryginalnego. Zazwyczaj jest on prezentowany jako fragment fi lmu 
(np. Cohen, Harnick, 1980), nagranie dźwiękowe (np. Szpitalak, Polczyk, 2011a) lub 
pokaz slajdów (np. Loft us i in., 1978), rzadziej w postaci tekstu (np. Hertel, Cosden, 
Johnson, 1980). Po jakimś czasie (zwykle od kilkunastu minut do kilku dni – por. 
Loft us i in., 1978) następuje etap drugi, w którym uczestnikowi badania eksponowa-
ny jest materiał następczy (zazwyczaj w postaci opisu materiału oryginalnego – por. 
np. Zaragoza, Lane, 1994), w grupie eksperymentalnej, zawierający dezinformację. 
Materiał następczy przedstawiany osobom przydzielonym do grupy kontrolnej może 
zawierać informacje zgodne z materiałem oryginalnym (np. Loft us i in., 1978; Szpi-
talak, Polczyk, 2010, 2011a), informacje neutralne (np. Assefi , Garry, 2003), może 
także nie zawierać żadnych informacji (Loft us, Banaji, 1989). Ostatni etap procedu-
ry stanowi faza testowania pamięci materiału oryginalnego osób badanych. Najczęś-
ciej polega ona na wymuszonym wyborze między alternatywą zgodną z materiałem 
oryginalnym oraz zgodną z dezinformacją (np. Loft us i in., 1978; Szpitalak, Polczyk, 
2011b) bądź między alternatywą oryginalną i nową, nieprezentowaną w żadnych 
z wcześniejszych faz badania (np. McCloskey, Zaragoza, 1985). Często także stosuje 
się test końcowy – odpowiada się „tak/nie” na pytanie, czy dana informacja (ory-
ginalna oraz dezinformacja) pojawiła się w materiale oryginalnym (np. Belli, 1989; 
Tversky, Tuchin, 1989). Test pamięci przybierał także postać pytań otwartych (np. 
Zaragoza i in., 1987; Polczyk, 2007; Szpitalak, Polczyk, 2010a). 

Standardowym rezultatem opisanej wyżej procedury jest stwierdzenie istotnie 
statystycznie gorszego poziomu wykonania testu pamięci przez uczestników z gru-
py dezinformowanej − osoby dezinformowane udzielają w teście pamięci istotnie 
więcej odpowiedzi zgodnych z dezinformacją. Podanie uczestnikom dezinformacji 
prowadzi zatem do spadku tendencji do kierowania się podczas zdawania raportu 
pamięciowego na temat określonego zdarzenia informacjami zapamiętanymi z ma-
teriału oryginalnego. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć o procedurze czteroetapowej jako 
o metodzie pozwalającej badaczowi wnioskować o tym, czy udzielając odpowie-
dzi na pytania testu pamięci w etapie trzecim, osoba badana dysponowała traf-
nym wspomnieniem informacji oryginalnej, czy też nie (np. Blank, 1998; Polczyk, 
2007). W procedurach tych uczestnicy, po oddaniu arkusza testu pamięci, proszeni 
są o udzielenie na poszczególne pytania odpowiedzi takiej, jaka wynikałaby – ich 
zdaniem – z materiału oryginalnego oraz z materiału następczego (Polczyk, 2007). 
Bardziej liberalna, a przez to dająca mniej informacji, procedura czteroetapowa 
Blanka (1998) sprowadzała się do poproszenia osób badanych, by zaznaczyły te 
pytania, w stosunku do których zauważyły rozbieżności pomiędzy materiałem ory-
ginalnym a materiałem następczym. 
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3. Efekt wzmocnionej autoafirmacji jako próba redukowania 
efektu dezinformacji

Jak już wspomniano, sposobem na redukowanie podatności świadków na dezin-
formację wydaje się ostrzeganie ich o możliwych rozbieżnościach pomiędzy ma-
teriałem oryginalnym a materiałem następczym (np. Chambers, Zaragoza, 2001; 
Greene, Flynn, Loft us, 1982; Wright, 1993). Metoda ta nie zawsze okazywała się 
jednak skuteczna (por. np. Neuschatz i in. 2001; Zaragoza, Lane, 1994); czasami 
ostrzeganie okazywało się wręcz szkodliwe (np. Echterhoff , Groll, Hirst, 2007; Szpi-
talak, Polczyk, 2010, 2011b). Zasadne wydaje się zatem opracowanie alternatywnej 
dla ostrzeżenia metody pozwalającej na zredukowanie efektu dezinformacji. 

Taką metodą wydaje się wzmocniona autoafi rmacja, polegająca na sytuacyjnym 
wzmocnieniu pewności siebie jednostki (Szpitalak, 2011). Podstawą do spekulacji, 
że tego rodzaju metoda może redukować skłonność do ulegania dezinformacji, były, 
po pierwsze, wyniki badań Blanka (1998), który stwierdził, że znaczna część dezin-
formowanych osób badanych w momencie udzielania odpowiedzi w teście końco-
wym jest świadoma rozbieżności między materiałem oryginalnym a następczym, 
a mimo to udziela odpowiedzi błędnej – zgodnej z dezinformacją, nie z faktami 
zawartymi w materiale oryginalnym. Procent osób świadomych rozbieżności i jed-
nocześnie ulegających rozbieżności Blank oszacował na 40. Używając podobnych 
procedur, Polczyk (2007) stwierdził, że w pewnych warunkach eksperymentalnych 
nawet 100% osób odpowiadających zgodnie z dezinformacją w rzeczywistości po-
prawnie pamięta materiał oryginalny. Po drugie, Blank (1998) stwierdził, że głów-
nym powodem, dla którego badani odpowiadali zgodnie z dezinformacjami, a nie 
z informacją oryginalną, była ich niepewność co do poprawności funkcjonowania 
własnej pamięci. 

Wychodząc od tych dwóch faktów – (1) duża część osób ulegających dezinfor-
macji zna prawdziwą odpowiedź, oraz (2) powodem, dla którego badani opierają 
się na informacjach zaczerpniętych z innego źródła (czyli z materiału następcze-
go), jest niepewność jakości własnej pamięci, Szpitalak (2011) postawiła hipotezę, 
że zwiększanie pewności siebie osób badanych może zmniejszyć ich podatność na 
dezinformację dzięki temu, że zwiększona pewność siebie zmniejszy skłonność do 
opierania się na informacjach zewnętrznych na korzyść posługiwania się własnymi 
wspomnieniami.

W serii badań Szpitalak (2011) wzmocnioną autoafi rmację umiejscowiła po-
między fazą odbioru informacji oryginalnych a fazą odbioru informacji następ-
czych (w grupach dezinformowanych zawierających dezinformację). Manipulacja 
polegała na tym, że osoby przydzielone do grup eksperymentalnych zostały po-
proszone o wypisanie na kartce papieru największych w swojej ocenie sukcesów, 
jakie odniosły dotychczas w życiu. Osoby z grup kontrolnych w tym samym czasie 
opisywały trasę, jaką codziennie pokonują, idąc lub jadąc z domu do szkoły lub 
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na uczelnię. Po wykonaniu tego zadania uczestnicy, pod pretekstem „poćwicze-
nia pamięci”, zostali poproszeni o zaangażowanie w krótką aktywność. Polegała 
ona na tym, że uczestnicy mieli w ciągu dwóch minut zapamiętać w dowolnej 
kolejności tyle niepowiązanych wzajemnie rzeczowników w mianowniku, ile byli 
w stanie. Po upływie dwóch minut arkusze z rzeczownikami były zbierane, a osoby 
badane otrzymywały arkusze do wypisania wszystkich wyrazów, jakie udało im się 
zapamiętać. Arkusze te skonstruowano w ten sposób, że pola do wpisania poszcze-
gólnych słów były ponumerowane, każdy z uczestników mógł zatem łatwo się zo-
rientować, ile wyrazów było do zapamiętania i ile udało mu się zapamiętać. Zabieg 
taki był celowy, ponieważ ważny element procedury stanowiła konfrontacja uzy-
skanego przez osobę badaną wyniku z informacją zwrotną, jaka została po zakoń-
czeniu ćwiczenia podana. Jej treść miała na celu utwierdzenie uczestników w prze-
konaniu o tym, że ich pamięć funkcjonuje bardzo dobrze. Osiągnięto to w taki spo-
sób, że eksperymentator udzielał informacji, iż średnia liczba zapamiętywanych 
wyrazów w przedziale wiekowym  odpowiednim dla uczestników badania wynosi 
9,3, co w rzeczywistości było wynikiem zaniżonym o dwa odchylenia standardowe 
w stosunku do średniej odnotowanej w badaniu pilotażowym. Tym samym więk-
szość badanych „dowiadywała się”, że ich pamięć jest stosunkowo dobra na tle 
typowej pamięci innych osób. Autoafi rmacja, która sama w sobie mogła podnieść 
samoocenę podmiotu, została więc wzmocniona podaniem osobom badanym po-
zytywnej informacji zwrotnej dotyczącej sprawności ich pamięci. Istotne wydaje 
się to, iż owa informacja zwrotna pochodziła z zewnątrz, zatem – w przeciwień-
stwie do generowanej wewnętrznie autoafi rmacji – stanowiła niejako obiektywne 
źródło informacji. 

W dotychczas przeprowadzonych badaniach z wykorzystaniem tej procedury 
stwierdzono, że uczestnicy poddani procedurze wzmocnionej autoafi rmacji byli 
istotnie statystycznie mniej podatni na dezinformację niż uczestnicy niepoddani 
takiej procedurze (Szpitalak, 2011). Zjawisko to określono mianem efektu wzmoc-
nionej autoafi rmacji (EWA). Warto zauważyć, że sama autoafi rmacja (podana bez 
pozytywnej informacji zwrotnej), jak również sama pozytywna informacja zwrotna 
(podana bez autoafi rmacji) nie powodowały wzrostu odporności na dezinformację. 
Wydaje się więc, iż konieczne jest sekwencyjne zastosowanie obu czynników, aby 
pożądany efekt wystąpił. Warto też odnotować, że manipulacja wzmocnioną au-
toafi rmacją okazała się skuteczna nie tylko w opieraniu się dezinformacji, ale tak-
że w opieraniu się pewnym technikom wpływu społecznego, na przykład technice 
„drzwi zatrzaśnięte przed nosem” (Szpitalak, Polczyk, w druku). 

Jedną z wątpliwości, jakie wiążą się z dotychczas przeprowadzonymi badaniami 
nad efektem wzmocnionej autoafi rmacji, jest fakt, że procedura ta była umiejsca-
wiana przed ekspozycją materiału następczego. Problem, który się z tym wiąże, do-
tyczy praktycznej aplikacyjności tej metody. W założeniu miała ona służyć zmniej-
szaniu podatności rzeczywistych świadków na dezinformację. W rzeczywistości 
potencjalnego świadka trudno jest jednak poddać jakimkolwiek oddziaływaniom 
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jeszcze zanim dotrze do niego dezinformacja. W praktyce na świadka można wpły-
wać dopiero wtedy, kiedy zeznaje on o danym zdarzeniu, czyli kiedy niemal na 
pewno dotarły już do niego różne dezinformacje na temat zdarzenia. Tymczasem 
w dotychczas przeprowadzonych badaniach wzmocniona autoafi rmacja okazała się 
bardzo skuteczna, ale była ona umiejscowiona przed ekspozycją materiału następ-
czego. Nie wiadomo, czy zachowałaby skuteczność, gdyby nastąpiła już po tym, jak 
badani zapoznali się z materiałem następczym. Jeśli nie, to praktyczna przydatność 
tej metody byłaby bardzo wątpliwa. Głównym celem badań przedstawionych w tym 
rozdziale jest zatem porównanie skuteczności wzmocnionej autoafi rmacji zastoso-
wanej przed i po ekspozycji materiału następczego.

4. Hipotezy

Przede wszystkim podstawowa manipulacja eksperymentalna zastosowana w pre-
zentowanym eksperymencie była ukierunkowana na wywołanie efektu dezinfor-
macji. Weryfi kowano zatem hipotezę mówiącą o tym, że liczba odpowiedzi zgod-
nych z dezinformacją będzie wyższa u uczestników z grupy eksperymentalnej 
w porównaniu z uczestnikami z grupy kontrolnej. Tym samym spodziewano się 
zreplikowania efektu dezinformacji.

Po drugie, opierając się na wynikach, jakie uzyskali Szpitalak (2011) oraz Szpi-
talak i Polczyk (w druku), oczekiwano, że umożliwienie uczestnikom dokonania 
autoafi rmacji potwierdzonej później podaniem pozytywnej informacji zwrotnej 
spowoduje większą – w porównaniu z grupą dezinformowaną niepoddaną proce-
durze wzmocnionej autoafi rmacji – odporność na dezinformację. 

Oczekiwano także, iż wzmocniona autoafi rmacja umiejscowiona już po zapo-
znaniu uczestników z dezinformacją, czyli pomiędzy ekspozycją materiału następ-
czego a testem pamięci materiału oryginalnego, będzie również skuteczna. Spo-
dziewano się tego, ponieważ głównym postulowanym mechanizmem działania 
wzmocnionej dezinformacji jest zwiększenie się pewności siebie osób badanych 
i płynąca stąd skłonność do posługiwania się raczej własną pamięcią niż informa-
cjami pochodzącymi z materiału następczego. Jeśli mechanizm działania wzmoc-
nionej autoafi rmacji jest właśnie taki, to jej umiejscowienie – przed lub po materia-
le następczym – nie powinno mieć wpływu na jej skuteczność.

Reasumując, w prezentowanym eksperymencie postanowiono poddać weryfi -
kacji następujące hipotezy:
1. Wystąpi efekt dezinformacji (liczba odpowiedzi zgodnych z dezinformacją 

u uczestników dezinformowanych będzie istotnie wyższa niż u uczestników 
niedezinformowanych).

2. Wzmocniona autoafi rmacja podana przed ekspozycją dezinformacji uod-
parnia na efekt dezinformacji (liczba odpowiedzi zgodnych z dezinformacją 
u uczestników poddanych procedurze wzmocnionej autoafi rmacji przed po-
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daniem dezinformacji będzie niższa niż u uczestników niepoddanych tej pro-
cedurze). 

3. Wzmocniona autoafi rmacja podana po ekspozycji dezinformacji uodparnia na 
efekt dezinformacji (liczba odpowiedzi zgodnych z dezinformacją u uczestni-
ków poddanych procedurze wzmocnionej autoafi rmacji po podaniu dezinfor-
macji będzie niższa niż u uczestników niepoddanych tej procedurze).

4. Wzmocniona autoafi rmacja podana przed oraz podana po dezinformacji ma 
zbliżoną skuteczność w uodparnianiu na efekt dezinformacji (liczba odpowie-
dzi zgodnych z dezinformacją u uczestników poddanych procedurze wzmoc-
nionej autoafi rmacji przed podaniem dezinformacji nie będzie się istotnie 
statystycznie różniła od liczby odpowiedzi zgodnych z dezinformacją u uczest-
ników poddanych procedurze wzmocnionej autoafi rmacji po podaniu dezin-
formacji).

5. Metoda

5.1. Osoby badane

W eksperymencie wzięło udział 268 uczniów ogólnokształcących szkół średnich 
(196 dziewcząt oraz 72 chłopców). Średnia wieku wyniosła 17,37 (SD = 0,70). Re-
krutacja do badań odbywała się w taki sposób, że eksperymentator pojawiał się na 
zajęciach w szkole, proponując uczniom udział w badaniach dotyczących pamięci.

5.2. Materiały

W eksperymencie wykorzystano następujące materiały:
−  dwuminutowe nagranie dźwiękowe dotyczące reformy oświaty, przygotowane 

na potrzeby innych eksperymentów (np. Szpitalak, 2011; Szpitalak, Polczyk, 
2011a);

−  opis nagrania zawierający dezinformację (dziesięć informacji zmienionych 
względem materiału oryginalnego) oraz opis nagrania niezawierający dezin-
formacji. Na przykład w materiale oryginalnym „badania” były umiejscowione 
w Stanach Zjednoczonych, a w materiale następczym − w Australii;

−  test pamięci materiału oryginalnego złożony z 18 pytań zamkniętych w formie 
wymuszonego wyboru spomiędzy alternatywy oryginalnej i zdezinformowanej 
(zadanie uczestnika polegało na odpowiedzeniu „tak”, jeśli jego zdaniem dane 
stwierdzenie było prawdziwe (zgodne z materiałem oryginalnym) lub „nie”, jeśli 
jego zdaniem dane stwierdzenie było nieprawdziwe);

−  zadanie pamięciowe polegające na zapamiętywaniu wyrazów pod presją cza-
sową i późniejszym ich odpamiętywaniu (por. opis eksperymentów Szpitalak 
[2011] powyżej);
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−  zadanie autoafi rmujące (por. opis eksperymentu Szpitalak [2011] powyżej);
−  niezwiązane z tematyką badania kwestionariusze służące jako „wypełniacze” 

czasu.

5.3. Procedura

Badanie zostało oparte na międzygrupowym planie eksperymentalnym 2 × 3 (dezin-
formacja: obecna/brak; wzmocniona autoafi rmacja: obecna przed/obecna po/brak). 

Eksperymentator przedstawiał się jako pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wykonujący badania ankietowe na zlecenie Krajowej Rady do Spraw Dydaktyki na 
Uczelniach Wyższych. Następnie prezentował uczestnikom projekt reformy2, jaka 
kiedyś może zostać w Polsce wprowadzona, po czym informował, iż poproszono go 
o zbadanie opinii młodych osób na temat tejże reformy. Po takim wprowadzeniu 
osobom badanym przedstawiano nagranie dźwiękowe, w którym jeden z rzeko-
mych pomysłodawców reformy opowiadał o jej zaletach i wadach. Po wysłucha-
niu nagrania uczestnicy, w celu podtrzymania trafności fasadowej, byli proszeni 
o udzielenie odpowiedzi na kilkanaście pytań opiniodawczych związanych z pro-
jektem reformy. Następnie część z nich była proszona (pod pretekstem „krótkie-
go przerywnika w przeprowadzanej ankiecie”) o opisanie drogi, jaką pokonywała 
między domem a szkołą. Inną grupę w tym czasie proszono o wypisanie na kartce 
papieru największych życiowych sukcesów. Po kilku minutach arkusze zbierano, 
a uczestnicy mieli wykonać krótkie ćwiczenie pamięciowe (por. opis eksperymentu 
Szpitalak [2011] w części wstępnej). Część z nich po jego wykonaniu otrzymywała 
pozytywną informację zwrotną odnośnie do liczby odpamiętanych wyrazów na tle 
grupy rówieśniczej. W połączeniu z uprzednią autoafi rmacją uczestnicy ci tworzyli 
grupę poddaną wzmocnionej autoafi rmacji (przed ekspozycją materiału następcze-
go). Pozostałe osoby badane nie otrzymywały żadnej informacji zwrotnej, ponadto 
ich arkusze były tak skonstruowane, by nie wskazywały na liczbę odpamiętanych 
słów (pola nie były ponumerowane; do wypisania słów było kilka linijek). Osoby, 
które miały być poddane procedurze wzmocnionej autoafi rmacji, dopiero po wy-
stawieniu ich na odbiór dezinformacji wypełniały przed materiałem następczym 
kwestionariusz niezwiązany z tematyką badania.

Po tych manipulacjach uczestnikom rozdawano materiał następczy z proś-
bą o jego uważne przeczytanie. Po mniej więcej trzech minutach, kiedy ekspery-
mentator upewnił się, że wszyscy już skończyli czytać opis nagrania, osoby, które 
wcześniej poddawano manipulacji wzmocnioną autoafi rmacją, rozwiązywały kwe-
stionariusz niezwiązany z tematyką badania, natomiast osoby, które kwestionariusz 
ten rozwiązywały wcześniej, wypisywały sukcesy życiowe (lub opisywały drogę ze 
szkoły do domu) oraz wykonywały ćwiczenie pamięciowe, po którego zakończeniu 
część z nich otrzymywała pozytywną informację zwrotną odnośnie do liczby za-

2  Procedura ta wzorowana jest na tej użytej przez Apslera i Searsa (1968). 
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pamiętanych wyrazów. Na końcu procedury eksperymentalnej osobom badanym 
rozdano test pamięci materiału oryginalnego z prośbą o jego wypełnienie. 

6. Wyniki

Wyniki opracowano z wykorzystaniem pakietu statystycznego PASW Statistics 
18.0. Najpierw analizie poddano wartości statystyk opisowych w poszczególnych 
grupach eksperymentalnych, co zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości statystyk opisowych dla poszczególnych grup eksperymentalnych

Czynnik/interakcja
Poziomy czynnika Liczba odpowiedzi zgodnych 

z dezinformacją

dezinformacja wzmocniona 
autoafi rmacja średnia odch. stand. 95% CI

Dezinformacja brak × 3,41 1,76 3,09−3,73
Dezinformacja obecna × 5,60 2,08 5,26−5,94
Wzmocniona 
autoafi rmacja × brak 5,27 2,23 4,88−5,66

Wzmocniona 
autoafi rmacja × przed 4,11 2,16 3,56−4,66

Wzmocniona 
autoafi rmacja × po 4,01 2,00 3,56−4,46

Dezinformacja 
× wzmocniona 
autoafi rmacja

brak brak 3,63 1,97 3,10−4,15

Dezinformacja 
× wzmocniona 
autoafi rmacja

brak przed 3,06 1,53 2,54−3,57

Dezinformacja 
× wzmocniona 
autoafi rmacja

brak po 3,42 1,53 2,81−4,04

Dezinformacja 
× wzmocniona 
autoafi rmacja

obecna brak 6,54 1,45 6,20−6,88

Dezinformacja 
× wzmocniona 
autoafi rmacja

obecna przed 5,58 2,06 4,74−6,41

Dezinformacja 
× wzmocniona 
autoafi rmacja

obecna po 4,31 2,16 3,71−4,91

Źródło: opracowanie własne.
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Dwuczynnikowa analiza wariancji wykazała istotny statystycznie efekt główny 
dezinformacji (F[1,262] = 79,46; p < 0,003; η2 = 0,23). Osoby dezinformowane udzie-
lały więcej odpowiedzi zgodnych z dezinformacją w porównaniu z uczestnikami 
niedezinformowanymi, co potwierdza hipotezę pierwszą.

Kolejnym istotnym efektem głównym okazał się efekt wzmocnionej autoafi rma-
cji (F[2,262] =11,07; p < 0,001; η2 = 0,08). Ponieważ jednak nie uwzględnia on podzia-
łu na grupę dezinformowaną i niedezinformaną, nie poddawano go dalszej eksplo-
racji. Zamiast tego skupiono się na statystycznie istotnej interakcji dezinformacji ze 
wzmocnioną autoafi rmacją (F[2,262] = 7,33; p = 0,001; η2 = 0,05; por. wykres 1).

Analizę kontrastów rozpoczęto od obliczenia różnic pomiędzy warunkami wy-
odrębnionymi ze względu na manipulację wzmocnioną autoafi rmacją w ramach 
grup niedezinformowanych. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic po-
między osobami niepoddanymi procedurze wzmocnionej autoafi rmacji a osoba-
mi poddanymi tej procedurze przed podaniem im materiału następczego (F[1,262] 
= 2,20; p = 0,139; η2 = 0,01). Analogiczny brak różnic odnotowano między oso-
bami niepoddanymi wzmocnionej autoafi rmacji a osobami poddanymi wzmoc-
nionej autoafi rmacji po ekspozycji materiału następczego (F[1,262] = 0,22; p = 0,636; 
η2 < 0,01). Także poziom wykonania testu pamięci uczestników poddanych wzmoc-
nionej autoafi rmacji przed oraz po zapoznaniu ich z materiałem następczym był 
zbliżony (F[1,262] = 0,63; p = 0,427; η2 < 0,01). 

Wykres 1. Interakcja dezinformacji i wzmocnionej autoafi rmacji

Źródło: opracowanie własne
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W następnej kolejności analogiczne obliczenia wykonano dla uczestników 
dezinformowanych. Odnotowano, że liczba odpowiedzi zgodnych z dezinforma-
cją była wyższa u osób niepoddanych procedurze wzmocnionej autoafi rmacji niż 
u osób poddanych tej procedurze przed ekspozycją dezinformacji (F[1,262] = 5,50; 
p = 0,020; η2 = 0,02) oraz u osób poddanych tej procedurze po ekspozycji dezin-
formacji (F[1,262] = 46,63; p < 0,001; η2 = 0,15). Wyniki te potwierdzają hipotezy 
drugą i trzecią. Co interesujące, przeciwko hipotezie czwartej świadczy istotna 
statystycznie różnica w poziomie wykonania testu pamięci pomiędzy uczestni-
kami poddanymi wzmocnionej autoafi rmacji dokonanej przed oraz po podaniu 
dezinformacji (F[1,262] = 8,64; p = 0,004; η2 = 0,03). Istotnie więcej odpowiedzi 
zgodnych z dezinformacją udzieliły osoby poddane wzmocnionej autoafi rmacji 
przed ekspozycją dezinformacji. Tym samym wzmocniona autoafi rmacja wydaje 
się skuteczniejsza, kiedy jest podawana po materiale następczym, niż kiedy umiej-
scowiona jest przed nim.

W ostatniej kolejności obliczono różnice pomiędzy osobami dezinformowa-
nymi i niedezinformowanymi. Osoby niedezinformowane udzielały więcej po-
prawnych odpowiedzi w grupach bez wzmocnionej autoafi rmacji (F[1,262] = 82,92; 
p < 0,003; η2 = 0,24), w grupach ze wzmocnioną autoafi rmacją dokonaną przed 
podaniem materiału następczego (F[1,262] = 29,70; p < 0,001; η2 = 0,10), jak również 
w grupach ze wzmocnioną autoafi rmacją dokonaną po podaniu materiału następ-
czego (F[1,262] = 4,20; p = 0,042; η2 = 0,02).  

7. Dyskusja wyników

Przede wszystkim w prezentowanym eksperymencie udało się zreplikować efekt 
dezinformacji. Stanowi to kolejny dowód na to, jak łatwo zeznania świadków pod-
danych wpływowi dezinformacji, pochodzącej na przykład z mediów lub od innych 
świadków, mogą ulegać zniekształceniom. Wynik ten jest zgodny z rezultatami zna-
nymi w literaturze przedmiotu, które ogólnie świadczą o tym, że efekt dezinforma-
cji jest zjawiskiem bardzo dobrze replikowalnym (por. przegląd w: Polczyk, 2007). 
Jest to informacja godna upowszechnienia wśród psychologów sądowych i innych 
specjalistów związanych z przesłuchiwaniem świadków, ze względu na oczywiste 
zagrożenia, jakie efekt dezinformacji niesie dla wymiaru sprawiedliwości.

Kolejna hipoteza, jaka znalazła potwierdzenie w wynikach niniejszego ekspe-
rymentu, to hipoteza druga, mówiąca o efektywności procedury wzmocnionej 
autoafi rmacji podanej przed wystawieniem jednostki na odbiór dezinformacji 
w redukowaniu wielkości efektu dezinformacji. W związku z tym, że efekt ów za-
obserwowano po raz kolejny (por. Szpitalak, 2011; Szpitalak, Polczyk, w druku), 
wzmocniona autoafi rmacja wydaje się skuteczną metodą uodparniania na uległość 
wobec niepożądanego wpływu. Metoda ta wydaje się także dobrą alternatywą dla 
znanego już w literaturze przedmiotu czynnika pomocnego w redukowaniu po-
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datności na dezinformację, mianowicie ostrzeżenia o rozbieżnościach pomiędzy 
materiałem oryginalnym a materiałem następczym. 

Bardzo ważnym rezultatem jest także wynik świadczący o potwierdzeniu hi-
potezy trzeciej, zgodnie z którą efekt wzmocnionej autoafi rmacji może być zaob-
serwowany również w przypadku manipulowania wzmocnioną autoafi rmacją już 
po zapoznaniu uczestników eksperymentu z materiałem następczym zawierającym 
dezinformację. Rezultat ten, wymagający – rzecz jasna – kolejnych replikacji, stwa-
rza możliwości aplikacyjne dla efektu wzmocnionej autoafi rmacji w sytuacji prze-
słuchiwania świadków. Należy oczywiście zauważyć, że procedura ta nie jest prosta 
w zastosowaniu (zwłaszcza przez osoby przesłuchujące niemające wykształcenia 
psychologicznego) i trudno oczekiwać, że szybko znajdzie szerokie grono zwolen-
ników wśród organów przesłuchujących świadków. Wydaje się jednak, że opraco-
wanie metody, przynajmniej na gruncie badań podstawowych, powodującej istotny 
statystycznie spadek liczby odpowiedzi zgodnych z dezinformacją jest bardzo obie-
cującym punktem wyjścia do udoskonalania metod przesłuchiwania świadków. 

Jedyną hipotezą, która nie znalazła potwierdzenia w wynikach prezentowane-
go badania, jest hipoteza czwarta, zakładająca brak istotnych różnic między liczbą 
odpowiedzi zgodnych z dezinformacją u osób poddanych wzmocnionej autoafi r-
macji przed oraz po ekspozycji materiału następczego zawierającego dezinforma-
cję. W przedstawianym eksperymencie stwierdzono, że wzmocniona autoafi rmacja 
podana po zapoznaniu uczestników z materiałem następczym zawierającym dez-
informację, czyli dopiero przed udzielaniem odpowiedzi na pytania testu pamięci, 
była skuteczniejsza w redukowaniu efektu dezinformacji niż wzmocniona autoa-
fi rmacja podana przed ekspozycją dezinformacji. Z pewnością wynik ten nie jest 
zmartwieniem dla badacza zainteresowanego praktyczną stosowalnością wzmoc-
nionej autoafi rmacji. W sytuacji realnej, jak już wspominano wyżej, jakiekolwiek 
oddziaływanie obliczone na redukcję podatności na dezinformację może bowiem 
być zastosowane w praktyce dopiero wtedy, kiedy do świadka już najprawdopodob-
niej dotarły różne informacje na temat wydarzenia, którego był świadkiem. 

Pozostaje jednak pytanie o przyczyny różnic w skuteczności wzmocnionej auto-
afi rmacji aplikowanej przed i po ekspozycji materiału następczego. Próbując ich do-
ciec, można przede wszystkim zauważyć, że jeśli wzmocniona autoafi rmacja poprze-
dza ekspozycję dezinformacji, to u osób badanych najpierw dochodzi do wzmożenia 
pewności siebie (w wyniku wzmocnionej autoafi rmacji), a następnie do powstania 
wątpliwości (wskutek zauważenia rozbieżności między materiałem oryginalnym 
a następczym). Jeśli natomiast manipulacja wzmocnioną autoafi rmacją odbywa się 
po ekspozycji materiału następczego, to u osób badanych najpierw powstają wąt-
pliwości, a następnie dochodzi do zwiększenia pewności siebie. Upraszczając, moż-
na stwierdzić, że w pierwszym przypadku następstwo wydarzeń to „pewność–nie-
pewność”, a w drugim odwrotnie: „niepewność–pewność”. W tej różnicy kolejności 
„wydarzeń psychologicznych” kryje się zapewne przyczyna większej skuteczności 
wzmocnionej autoafi rmacji wykonywanej już po zaprezentowaniu dezinformacji. 
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Być może mamy tu do czynienia z jakąś odmianą efektu świeżości. Jeśli badani naj-
pierw doświadczyli zwiększenia pewności siebie, a następnie zaszło coś, co im tę 
pewność osłabiło, efekt zwiększonej pewności siebie jest mniejszy. Jeśli natomiast 
najpierw zaszło zdarzenie obniżające pewność siebie, a dopiero potem – powiększa-
jące ją, to ta ostatnia być może niejako dominuje. Są to oczywiście tylko spekulacje, 
ale mogą one wyjaśnić fakt, że wzmocniona autoafi rmacja jest skuteczniejsza, jeśli 
jest wykonywana po ekspozycji dezinformacji, niż przed nią.

Podsumowując, można stwierdzić, że wzmocniona autoafi rmacja wydaje się 
obiecującą techniką i możliwe, że będzie zmniejszać podatność na dezinformacje 
u świadków naocznych. Rzecz jasna, od laboratoryjnych eksperymentów, opisa-
nych powyżej, do opracowania wzmocnionej autoafi rmacji w postaci możliwej do 
zastosowania przez każdego przesłuchującego droga jeszcze daleka, ale wydaje się, 
że warto podjąć trud.
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