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Cel

Zbadanie zależności między konformizmem wobec opinii innych osób (in
formacyjnym wpływem społecznym) i rezultatam i zeznań świadków.

Założenia ogólnometodologiczne

R ezultaty  zeznań świadków zależą między innym i od w arunków  i sy tu 
acji dzielących spostrzeganie danego zdarzenia od składania zeznań. Czyn
nikam i zaliczanymi do tej grupy są  przem yślenia i in terpretacje dokony
wane przez świadków, ale także namowy oraz postawy innych osób.

Badania psychologiczne prowadzone przez solom ona Ascha od począt
ku la t pięćdziesiątych ubiegłego w ieku dowodzą, że naw et wtedy, gdy 
przedm iot oceny je st jednoznaczny i zrozumiały, jednostki przejaw iają 
skłonność do konform izm u wobec opinii obcych. o so b y  znajdujące się 
w sytuacjach nowych i niepewne tego, jak  powinny się zachować (w obli
czu niejasności), bardzo często poszukują i chętnie korzystają ze w skazó
wek innych podmiotów postrzeganych jako posiadające w iększą wiedzę. 
U podłoża uległości wobec informacyjnego wpływu społecznego znajduje 
się potrzeba oceniania swych myśli i postaw oraz potwierdzania, że są  po
praw ne i odpowiednie. Postępowanie zgodne z zachowaniam i jednostek 
w otoczeniu wiąże się dodatkowo z pozytywnymi wzmocnieniami, takim i 
jak  aprobata społeczna i poczucie poprawności.
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Uwagi o realizacji eksperymentu

Porównaj uwagi do eksperym entu Atmosfera przesłuchania  (s. 139—144). 

Materiał

Do eksperym entu potrzeba przynajmniej 40 badanych i jednej osoby prze
słuchującej. Ponadto potrzebne są: trw ający nie krócej niż 10 m inut frag
m ent filmu, u rządzenia umożliwiające jego wyśw ietlenie (odtwarzacz, 
ekran) oraz urządzenie pozwalające zarejestrow ać treść zeznań św iad
ków.

Przebieg eksperymentu 

Etap I: Sp ostrzegan ie
G rupa 40 osób badanych pierwszego dnia ogląda film. Obraz jest wyświe
tlany tylko raz. Osoby badane nie są  świadome celu prezentacji, są  jedy
nie poproszone o przybycie dnia następnego.

E tap II: O dtw arzan ie sp ostrzeżeń
W ariant A: Przesłuchanie w sytuacji b rak u  informacyjnego wpływu 

społecznego.
Połowa grupy badanych, pojedynczo, będzie sk ładała  zeznania bez 

uprzedniej rozmowy z prowadzącym przesłuchanie. Przesłuchujący wy
korzysta swobodną relację, py tan ia  ukierunkow ane i py tan ia  krzyżowe 
w celu uzyskan ia  ja k  najbardziej obszernych zeznań  osoby badanej. 
W toku przesłuchania nie będzie kom entow ał odpowiedzi osoby badanej 
an i sugerował zgodności zeznań z faktycznym  przebiegiem  zdarzeń. Ze
znania będą nagryw ane.

W ariant B: Przesłuchanie w sytuacji informacyjnego wpływu społecz
nego.

Osoby zaliczone do drugiej grupy b ędą  składały zeznania pojedynczo. 
Przed rozpoczęciem przesłuchania usłyszą następu jącą instrukcję wypo
w iedzianą przez przesłuchującego:
Za chwilę rozpoczniemy przesłuchanie. Będzie ono dotyczyło filmu, który Pan/Pani 
wczoraj obejrzał/obejrzała. Przypuszczam, że Pan/Pani nie miał/miała dotychczas 
okazji wielokrotnie składać zeznań, dlatego też chciałbym/chciałabym wyjaśnić, 
że w trakcie zeznań należy: dokładnie opisywać to, co się wydarzyło, udzielać je 
dnoznacznych odpowiedzi na pytania, a gdy Pan/Pani czegoś nie pamięta, wypo
wiadać następującą formułę: „Nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie”. Pro
szę także starać się używać krótkich, poprawnych składniowo zdań, odpowiadać 
wolno i wyraźnie artykułować słowa.

6 Psychologia.



N astępnie rozpocznie się przesłuchanie. Prowadzący wykorzysta swo
bodną relację, pytania ukierunkow ane i pytania krzyżowe w celu uzyska
n ia jak  najbardziej obszernych zeznań osoby badanej. W toku przesłu 
chania nie będzie kom entow ał odpowiedzi osoby badanej an i sugerował 
zgodności zeznań z faktycznym przebiegiem zdarzeń. Zeznania b ęd ą  n a 
grywane.

Analiza wyników

Eksperym entator dokonuje analizy porównawczej efektów zeznań uzyska
nych w trakcie zeznawania w sytuacji b raku  informacyjnego wpływu spo
łecznego (w arian t A) i rezultatów  zeznań świadków składających zezna
nia w sytuacji sprzyjającej konformizmowi (w ariant B).

Pierwszy etap analizy uzyskanych zeznań to ocena ilościowa, w tra k 
cie której będzie ustalana:
— liczba odpowiadająca sum ie inform acji zgodnych z praw dą, trafnych 

(odpowiadających treści filmu);
— liczba odpowiadająca sumie informacji niezgodnych z prawdą, n ie traf

nych (niewystępujących w filmie);
— liczba odpowiadająca sumie odpowiedzi typu nie wiem, nie pam iętam  

lub brak  odpowiedzi na  tem at jakiejś porcji treściowej;
— liczba odpowiadająca sumie odpowiedzi zmienionych (nieścisłych). 

Porów nawczą analizę ilościową można przeprowadzić z w ykorzysta
niem tabeli 1.

Tabela 1
Zbiorczy zapis rezultatów analizy ilościowej wyników eksperymentu

Eksperyment

Liczba odpowiedzi

możliwych
(porcje

treściowe)
trafnych

(prawdziwych)
nietrafnych
(nieprawdzi

wych)
typu nie wiem, 
nie pamiętam

zmienionych
(nieścisłych)

N procent N procent N procent N procent N procent
Wariant A 100
Wariant B 100

N astępnie w celu dokonania oceny statystycznie istotnego związku mię
dzy udziałem  w w ariancie A lub B eksperym entu  a rezu lta tam i zeznań 
świadków eksperym entator dokona analizy liczebności z zastosowaniem  
X2 dla tabel 2x2 (zob. F erguson, Takane, 2002, s. 244). P rzykład analizy 
przedstaw ia tabela 2.



B.W. Wojciechowski: Poziom konformizmu świadka. 83

Tabela 2
Odpowiedzi trafne versus odpowiedzi nietrafne w wariancie A 

oraz wariancie B eksperymentu

Eksperyment
Logiczny walor

2odpowiedzi trafne 
(prawdziwe)

odpowiedzi nietrafne 
(nieprawdziwe)

Wariant A
Wariant B
2

z2 = ...; (df) = 1; p < ...; % V

W ten  sposób postępujem y z każd ą  p a rą  z osobna, a więc porów nuje
my:
— liczbę odpowiedzi trafnych i liczbę odpowiedzi typu  nie wiem, nie p a 

miętam:;
— liczbę odpowiedzi trafnych i liczbę odpowiedzi zmienionych;
— liczbę odpowiedzi n ietrafnych  i liczbę odpowiedzi typu  nie wiem, nie 

pam iętam ;
— liczbę odpowiedzi nietrafnych i liczbę odpowiedzi zmienionych;
— liczbę odpowiedzi typu nie wiem, nie pam iętam  i liczbę odpowiedzi zmie

nionych.
W drugim  etapie analizy treści przekazanych przez świadka ekspery

m entator dokona jakościowej oceny efektów zeznań, kierując się następu
jącymi wskaźnikami: kompletność (stosunek poprawnie przytoczonych fak
tów do wszystkich możliwych); dokładność (stosunek relacji poprawnych 
do rzeczywiście przytoczonych); ostrożność (stosunek odpowiedzi typu nie 
wiem, do sumy odpowiedzi nie wiem  i błędnych); proporcje treściowe (sto
sunek faktów nieistotnych z punk tu  widzenia akcji do ilości faktów is to t
nych z punk tu  w idzenia opisu zdarzeń); rodzaje błędów.

Analiza jakościowa może zostać przeprowadzona z zastosowaniem ta 
beli 3.

Tabela 3
Zbiorczy zapis analizy jakościowej wyników eksperymentu

Eksperyment

Wskaźnik Błędy

komplet
ności

dokład
ności

ostrożno
ści

proporcji
treścio
wych

pominięcia dodania przekształce
nia

N procent N procent N procent
Wariant A
Wariant B



W drugiej części analizy jakościowej eksperym entator dokona analizy 
istotności różnic między rezu lta tam i zeznań uzyskanym i w w ariancie A 
oraz w ariancie B eksperym entu, z zastosow aniem  y2 (zob. F erguson, Ta- 
kane, 2002, s. 233 i nast.).

W trzeciej części analizy jakościowej eksperym entator dokona oblicze
n ia współczynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej, w celu ustalen ia  siły 
związku między udziałem  w jednym lub drugim  w ariancie eksperym entu 
(zmienna dychotomiczna) a wskaźnikam i rezultatów zeznań świadków, np. 
liczba błędów typu  dodanie (zm ienna ciągła) (Ferguson, Takane, 2002, 
s. 481 i nast.).
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