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Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy wyró nienie niektórych s ów czcionk

pogrubion  wp ywa na wi ksz  trwa  (dost pno ) reprezentacji pami ciowych

wyró nionych s ów. Praca zawiera przegl d wyników bada  zwi zanych z trwa ci

informacji w pami ci oraz teorii wyja niaj cych jej zró nicowanie. Badano zale no ci

pomi dzy pami ci  materia u wyró nionego sensorycznie (pogrubieniem) i nie

wyró nionego. Sprawdzono czy na powy sz  zale no  wp ywa moderuj co czynnik

subiektywnej frekwencyjno ci s ów. Przewidywano, e trwa  informacji

wyró niaj cych si  sensorycznie b dzie wi ksza od niewyró niaj cych si  oraz e efekt

dzie zró nicowany w zale no ci od cz sto ci wyst powania s owa w j zyku. Wyniki

pokaza y, e wyró nienie atrybutem sensorycznym istotnie wp ywa na trwalsze pami tanie

wyró nionych elementów. Wyrazy napisane czcionk  pogrubion  s  pami tane trwalej ni

wyrazy napisane czcionk  normaln . Efekt wyst puje tylko w przypadku s ów o niskiej

frekwencyjno ci subiektywnej. Wyniki s  zgodne z teori  dystynktywno ci, która

przewiduje e wyrazy wyró niaj ce si  spo ród innych mog  zosta  trwalej zapami tane.

owa kluczowe
Dystynktywno , trwa , dost pno  informacji w pami ci, atrybuty sensoryczne,

atrybuty j zykowe.

Dziedzina pracy: 14.4 psychologia
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Wprowadzenie

Wyró nianie s ów w tek cie przez ich pogrubienie, podkre lenie czy u ycie

niestandardowej czcionki jest zabiegiem cz sto stosowanym w celu nadania

przekazywanym tre ciom formy u atwiaj cej ich percepcj  i zapami tanie. S dzi si , e

wyró nianie wa niejszych s ów u atwia szybsze czytanie. Mo na przypuszcza , e zabieg

ten nie ma zwi zku ze sposobem dzia ania pami ci, a tylko z procesami percepcji. Celem

niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy informacje wyró nione sensorycznie s  trwalej

pami tane od informacji nie wyró nionych oraz czy cz sto  wyst powania s owa w

zyku wp ywa modyfikuj co na ten efekt. Rozdzia  pierwszy zawiera ogólny przegl d

definicji pami ci, jej modeli oraz podej  badawczych. Rozdzia  drugi zawiera przegl d

bada  zwi zanych z trwa ci  informacji w pami ci. Wyró niono w nim trzy grupy

czynników determinuj cych trwa . Pierwsza grupa zwi zana jest z indywidualnymi

ciwo ciami osoby, takimi jak czu  zmys ów, p , wiek, inteligencja,

wykszta cenie, styl poznawczy, zdolno ci specjalne, zaburzenia a tak e w ciwo ciami

wynikaj cymi z wp ywu substancji chemicznych. Kolejna grupa zwi zana jest z cechami

materia u, który zapami tujemy. Ostatnia grupa, to czynniki zwi zane z cechami sytuacji

zapami tywania i przypominania, takie jak pora dnia oraz nasze nastawienie do zadania

pami ciowego. Rozdzia  trzeci zawiera przegl d teorii zwi zanych z trwa ci  informacji

w pami ci. Opisane zosta y teorie takie jak: teoria poziomów przetwarzania, teoria

monitorowania ród a, teoria rozmytych ladów oraz popularne w ostatnich latach teorie

dystynktywno ci. Rozdzia  czwarty zawiera przegl d bada  trwa ci/dost pno ci

reprezentacji pami ciowych wyrazów. Na podstawie przes anek teoretycznych postawiono

hipotezy zwi zane z zale no ci  trwa ci reprezentacji pami ciowej wyrazów od atrybutu

sensorycznego takiego jak pogrubienie oraz moderowaniem tego wp ywu przez czynnik

subiektywnej frekwencyjno ci wyrazów. Ostatni rozdzia  omawia wnioski wynikaj ce

 z badania.
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1. Pami  – podstawowe wyja nienia

Pierwsze polskie publikacje naukowe zwi zane z tematyk  pami ci si gaj

1910 roku, kiedy Edward Abramowski napisa Badania do wiadczalne nad pami ci . Jako

profesor Uniwersytetu Warszawskiego i za yciel Instytutu Psychologii zajmowa  si

m.in. funkcjonowaniem pod wiadomo ci i pami ci  utajon . Nie by  on odosobniony w

swoich zainteresowaniach, gdy  wielu wspó czesnych mu uczonych zajmowa o si  tym

tematem. William James wyró ni  pami  krótkotrwa  i d ugotrwa . Herman Ebbinghaus

zajmowa  si  badaniem zapami tywania i zapominania materia u werbalnego. Pomimo

up ywu ponad wieku bada  nad pami ci , zdobyta wiedza ma charakter fragmentaryczny

i “ci gle jeszcze nie potrafimy odpowiedzie  na podstawowe pytania dotycz ce pami ci”

(Hanka a 2001, s. 47).

Podstawowe trudno ci sprawia zdefiniowanie pami ci jako obiektu bada .

Zimbardo (1999) definiuje pami  jako zdolno  umys u do przechowywania,

przypominania sobie lub rozpoznawania zdarze , których si  uprzednio do wiadczy o.

owem “pami ” okre la on równie  to, co jest przechowywane – ogó  zapami tanych

do wiadcze . Anderson (1998) wskazuje: “pami  jest wzgl dnie trwa ym zapisem

do wiadczenia, które znajduje si  u pod a uczenia si ”. Niektórzy autorzy zwracaj

uwag  na z ony charakter pami ci. Baddeley (1996) pisze: “pami  nie jest pojedy cz

funkcj , tylko zespo em uk adów wspó pracuj cych ze sob , pozwalaj cych nam wyci ga

wnioski z przesz ci oraz pozwalaj cych przewidywa  przysz ”. W odarski (1990)

podaje dwa znaczenia terminu: pami  jako w ciwo  jednostki oraz pami  jako proces.

W innej publikacji (W odarski 1989) przeciwstawia “pami  osobnicz ”, rozumian  jako

wiedz  jednostki, pami ci gatunkowej, rozumianej jako okre lenie tre ci przekazywanych

z pokolenia na pokolenie. Hanka a (2001) zwraca uwag  na kolejny podzia  definicyjny.

Wskazuje, e s owem pami  okre la si  przechowywane tre ci sk adaj ce si  na

indywidualn  wiedz  i do wiadczenie cz owieka, jak równie  zdolno  ludzkiego umys u

do przechowywania i odtwarzania informacji. Istniej  wi c trzy g ówne rozumienia s owa

pami : (1) w ciwo  jednostki (cecha organizmu, pewnego rodzaju zdolno ), (2)

proces, (3) tre ci sk adaj ce si  na wiedz  i do wiadczenie.

Badacze zaproponowali szereg modeli i zwi zanych z nimi podzia ów pami ci.

Najwi ksz  ich grup  stanowi  modele magazynowe. czy je za enie o istnieniu w

pami ci ró nych magazynów specjalizuj cych si  w zapami tywaniu okre lonego rodzaju

informacji. Ka dy z magazynów mo e rz dzi  si  specyficznymi dla niego regu ami. Jedna
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z pierwszych koncepcji zak ada a istnienie magazynu pami ci krótkotrwa ej,

specjalizuj cego si  w przechowywaniu informacji znajduj cych si  w polu uwagi osoby,

oraz magazynu pami ci d ugotrwa ej, przechowuj cego niektóre informacje na d szy

czas. Podzia  ten by  zgodny z obserwacjami, e inaczej pami tamy informacje zwi zane z

aktualnymi zdarzeniami ni  informacje dotycz ce dalszej przesz ci. Jednym z

pierwszych modeli magazynowych jest model Atkinsona i Shiffrina (za: Anderson 1998).

Jest to poznawczy model przetwarzania informacji, zgodnie z którym w organizmie

jednostki istniej  odr bne magazyny takie jak: magazyny sensoryczne, magazyn pami ci

krótkotrwa ej oraz magazyn pami ci d ugotrwa ej. Magazyny sensoryczne po rednicz  w

przyjmowaniu informacji ze wiata zewn trznego do systemu pami ci. Je li informacje nie

zostan  szybko przetworzone i przekazane do kolejnego magazynu, zostan  utracone

wskutek zanikania. Magazyn pami ci krótkotrwa ej po redniczy w przekazywaniu

informacji z magazynów sensorycznych do pami ci d ugotrwa ej. Ilo  informacji mo liwa

do przechowania w tym magazynie jest niewielka, czas przechowywania mierzony jest w

sekundach. Magazyn pami ci d ugotrwa ej zdefiniowany jest jako miejsce trwa ego,

prawie niesko czonego przechowywania du ych ilo ci danych. Dane w tym magazynie

mog  by  aktualizowane przez nowe informacje na skutek procesu interferencji, jednak

zgodnie z tym modelem nie s  trwale zapominane. W modelu tym kluczow  rol  pe ni

magazyn pami ci krótkotrwa ej. To na tym etapie jednostka decyduje, czy informacja jest

dla niego wa na, czy nale y j  przenie  do magazynu pami ci d ugotrwa ej. Ze wzgl du

na krótki czas przechowywania decyzje te musz  by  podj te w krótkim czasie. Mo na

wyd  ten czas po wi caj c informacjom wiadom  uwag . Je li materia  b dzie

powtarzany, mo e zosta  przekazany do magazynu pami ci d ugotrwa ej, w przeciwnym

wypadku zostanie zapomniany.

Istnieje wiele innych podzia ów pami ci. Ze wzgl du na rozumienie materia  u

pami  dzielimy na mechaniczn  i logiczn . W pami ci mechanicznej przechowujemy

materia  zapami tany dos ownie. W pami ci logicznej – uporz dkowany ze wzgl du na

sens, zawieraj cy po czenia z istniej  wiedz . Ze wzgl du na udzia wiadomo ci

pami  dzielimy na explicite i implicite. Pami ci  explicite okre lamy informacje, które

jednostka jest wiadoma w trakcie wydobywania ich z pami ci. Istniej  jednak badania

wskazuj ce, e osoby pami taj  wi cej, ni  s  w stanie wiadomie przywo . Informacje

zapami tane przez osob , jednak niemo liwe do wiadomego wydobycia nazywamy

pami ci  implicite. Informacje przechowywane w pami ci mimo, e nie mieli my zamiaru

ich zapami ta  okre lamy mianem pami ci mimowolnej, za  informacje zapami tane

celowo – pami ci  dowoln . W zale no ci od sposobu pomiaru wyró niamy pami
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bezpo redni , któr  sprawdzamy natychmiast po zapami taniu materia u, lub te  pami

odroczon , sprawdzan  po pewnym czasie od pomiaru. Ze wzgl du na rodzaj

zapami tanego materia u wyró niamy pami  obrazow , s own , pami  uczu , pami

deklaratywn  i proceduraln , pami  epizodyczn  i semantyczn . (za: W odarski 1990).

Pami  semantyczna to system naszej ogólnej wiedzy poj ciowej. Pami  epizodyczna to

wiedza zwi zana ze wspomnieniami i prze yciami osobistymi, zawiera informacje o

faktach, które zasz y w okre lonym czasie i miejscu (za: Kurcz 1992).

Je li potraktujemy pami  organizmów jako ich w ciwo  lub te  ceche ich

uk adu nerwowego, mo emy wyodr bni  ró ne atrybuty pami ci. Podzia  pozwala okre li

ciwo ci pami ci na ró nych wymiarach. W literaturze wyró nia si  takie atrybuty

pami ci takie jak: szybko  zapami tywania, zakres pami ci, trwa , wierno

i gotowo  (W odarski 1989).

Trwa  pami ci jest definiowana jako czas, przez który zapami tane informacje

 przechowywane w pami ci. Trudno ci w jej badaniu sprawia nam stworzenie takiej

procedury, która b dzie w stanie jednoznacznie okre li , czy element ju  znikn  z

pami ci, czy tylko osoba badana nie jest w stanie sobie go przypomnie . Jedna z takich

metod powsta a w trakcie badania pami ci krótkotrwa ej i doprowadzi a do odkrycia

efektu Sperlinga. Procedura polega na prezentowaniu osobom badanym informacji do

zapami tania. Sperling u ywa  materia u sk adaj cego si  z liter u onych w rz dach i

kolumnach. Tak przygotowane informacje prezentowano wzrokowo w ci gu krótkiego

czasu (u amka sekundy), prosz c badanych o zapami tanie jak najwi kszej liczby

informacji. Nast pnie prosi si  badanych o przywo anie informacji umieszczonych w

odpowiednim rz dzie lub kolumnie. W eksperymentach poprzedzaj cych odkrycie

Sperlinga stwierdzano, e badani odtwarzaj  prawid owo rednio pi  liter. W przypadku

zastosowania tej procedury okaza o si , e badani bezb dnie przywo uj  litery ze

wskazanego wiersza lub kolumny. Wyci gni to wi c wniosek, e w pierwszych sekundach

po prezentacji materia u sk adaj cego si  z dziewi ciu elementów, wszystkie s

przechowywane w pami ci. Badania z zastosowaniem tej procedury pokaza y, e trwa

dla bod ców wzrokowych wynosi oko o pó  sekundy.

Zakres pami ci jest atrybutem okre laj cym, jak wiele informacji jest

przechowywanych bezpo rednio po odebraniu ich ze rodowiska. Podobnie jak w

przypadku trwa ci informacji, zakres równie  jest zale ny od wielu czynników. Z wielu

bada  wiadomo, e je li pomiar przeprowadzamy bezpo rednio po jednorazowej

prezentacji materia u, to liczba przypomnianych elementów mo liwych do wyodr bnienia

dzie wynosi a od pi ciu do dziewi ciu (za: W odarski 1990). Zgodnie z efektem
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Sperlinga – ilo  informacji przechowywanej w pami ci mo e by  znacznie wi ksza.

Neuman twierdzi, e nie ma fizjologicznych ogranicze  w ilo ci informacji odbieranej w

tym samym czasie (za: Hanka a 2001).

Gotowo  pami ci jest zdolno ci  do szybkiego przywo ania informacji, które

pami tamy. Bywa, e informacje s  przez nas pami tane, jednak nie s  natychmiast

dost pne. Czasami potrzeba nam czasu na przypomnienie ich sobie. Gotowo  pami ci jest

wi c mierzona czasem potrzebnym na przywo anie materia u. St d u ywane s  zamiennie

dwie nazwy tej cechy – gotowo  i szybko  przypominania.

Dok adno  (wierno ) pami ci mierzona jest stopniem, w jakim pami tana

informacja jest zgodna z informacj  dost pn  w trakcie zapami tywania. Mówi ona nam o

wi kszej lub mniejszej wierno ci pami tanego materia u. Ten atrybut równie  jest trudny

do okre lenia, poniewa  zwykle mierzymy to, co badany sobie przypomina. Dok adno

pami ci powinna by  okre lana za  tym, co badany pami ta. Nie wiemy, czy je li damy

osobie badanej wi cej czasu na przypomnienie sobie, podsuniemy jej wskazówki

atwiaj ce dotarcie do w ciwego ladu pami ciowego lub u yjemy innej procedury

badawczej, czy osoba nie przypomni sobie bardziej dok adnie zapami tanej informacji.

Podobny zarzut mo na oczywi cie sformu owa  tak e przy badaniu innych cech pami ci,

jednak w ich przypadku mo liwe b dy orzekania s  znacznie mniejsze. Wierno  pami ci

bowiem jest tym atrybutem, który wi e si  z ogromn  liczb  cech wspomnienia.

Dok adno  informacji o spotykanych w rzeczywistym wiecie obiektach takich jak

obrazy, d wi ki czy sytuacje mo e by  mierzona na wielu wymiarach. W laboratorium

mo emy kontrolowa  wiele czynników upraszczaj c materia  przeznaczony do

zapami tania. Jednak zapami tywane w yciu codziennym tre ci s  du o bardziej z one

ni  w sytuacji laboratoryjnej.

Niezale nie od sposobu rozumienia, pami  mo na bada  w oparciu o jedno z

trzech podej  (za: Henderson 2005). W pierwsze z nich – podej ciu komputerowym –

zak ada si , e ró ne aspekty poznania mo na modelowa  za pomoc  systemów

komputerowych. Badacz mo e wi c stworzy  symulacj  komputerow  procesów

poznawczych zachodz cych w umy le cz owieka by przewidywa  wyniki bada .

Porównuj c ró ne parametry wyj ciowe wyniku uzyskanego przez komputer z wynikami

uzyskanymi przez ludzi, mo e wyci ga  wniosek o podobie stwie procesów. W drugim

podej ciu – fizjologicznym – naukowcy zajmuj  si  badaniem funkcji chemicznych

zachodz cych w mózgu. Na podstawie zachodz cych procesów fizjologicznych orzekaj  o

procesach psychicznych. W przesz ci bada  nie przeprowadzano na yj cych, zdrowych

ludziach, gdy  wszelka ingerencja w ludzki mózg jest uwa ana za dzia anie nieetyczne i



10

niebezpieczne dla cz owieka. Rozwój techniki umo liwi  przeprowadzanie bada  przez

obserwacje aktywno ci ró nych partii mózgu, bez potrzeby ingerencji chirurgicznej w

umys  osoby. Najwi cej bada  w tym podej ciu po wi cono osobom z zaburzeniami

pami ci (g ównie amnezji) i badaniom nad zwierz tami. Trzecim podej ciem do badania

pami ci jest podej cie psychologiczne. Tu nowe hipotezy s  weryfikowane na podstawie

wyników bada  przeprowadzanych z udzia em ludzi.
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2. Determinanty trwa ci i dost pno ci zapami tanych
informacji

Badacze zajmuj cy si  problematyk  trwa ci informacji w pami ci rzadko

opieraj  si  na porównaniu informacji przywo ywanych w kolejnych pomiarach. Wnioski

o trwa ci wyci gane s  cz sto po rednio, na podstawie porówna  mi dzy grupami osób

wykonuj cymi zadanie w ró nych warunkach. Wynika to z trudno ci w operacjonalizacji

wska ników trwa ci. Po pierwsze – brakuje uniwersalnego wska nika, atwego do

obliczenia. Z definicji wynika, e powinni my mierzy  czas przechowywania informacji.

Wnioski o tym mo emy jednak wyci ga  tylko na podstawie faktu, e w kolejnym

pomiarze osoba nie przywo a ju  danej informacji. W pracach badawczych nie

opublikowano jeszcze wzoru na trwa  w oparciu o zmiany zakresu informacji

przywo ywanych w sukcesywnych pomiarach. Po drugie – badanie trwa ci wymaga

dokonania pomiaru dwukrotnie na tej samej grupie osób. Wi e si  to zwykle z

ograniczeniem kontroli dodatkowych czynników.

Innym problemem zwi zanym z badaniem trwa ci jest trudno  rozró nienia

sytuacji, kiedy informacja zanik a z pami ci od sytuacji gdy informacja jest niedost pna do

wydobycia. Pierwsza koncepcja mechanizmu zapominania pochodzi jeszcze od

Ebbinghausa. Zapominanie definiuje on jako spontaniczne zanikanie ladu pami ciowego.

Podstawowym czynnikiem wp ywaj cym na trwa ladu pami ciowego jest up yw

czasu mi dzy utworzeniem reprezentacji a prób  jej uaktywnienia. Je li lad nie zostaje

od wierzony, ulega rozpadowi wraz z up ywem czasu. Propozycj  alternatywn  jest teoria

Tulvinga (1974), oparta na mechanizmie utraty dost pu do ladu (ang. cue-dependent

forgetting). Informacja mo e by  zachowana w pami ci, jednak nieosi galna przy u yciu

ytych wskazówek. W literaturze spotyka si  twierdzenie, e wszystko co zapami tujemy

jest trwale przechowywane w naszej pami ci d ugotrwa ej do ko ca ycia. Jednak na dzie

dzisiejszy nie ma metody eksperymentalnej, która jednoznacznie pozwoli aby oddzieli

materia  niedost pny od nietrwa ego. Aby upro ci  dalsze rozwa ania przyjmiemy, e

ywaj c s owa “trwa ” b dziemy mieli na my li zarówno cech wiadcz  o

szybszym b  wolniejszym zaniku ladu pami ciowego, jak równie  szybsz  lub

wolniejsz  utrat  dost pu do reprezentacji pami ciowej.

Je li za , e trwa  jest sta  cech  pami ci to mo na oczekiwa , e

dzie niezale na od rodzaju informacji w niej przechowywanej. Niestety w

rzeczywisto ci trwa  jest nie tylko trudna do okre lenia, ale równie  zale na od wielu
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czynników. Ludzie ró ni  si  mi dzy sob  tym, jak d ugo pami taj . Niektórzy

przechowuj  informacje trwale w pami ci, inni szybko zapominaj . Ponadto wyst puje

zró nicowanie w trwa ym pami tanu w zale no ci od rodzaju materia u. W tym rozdziale

zostanie zaprezentowana wiedza dotycz ca czynników determinuj cych trwa  pami ci.

Pierwsza grupa czynników jest zwi zana ze specyficznymi w ciwo ciami osoby.

Dokonano w niej podzia u na wzgl dnie niezmienne cechy jednostki oraz w ciwo ci

zmienne, zwi zane z aktualnym stanem psychofizycznym. Druga grupa czynników

zwi zana jest z rodzajem zapami tywanej informacji. Trzecia grupa to czynniki

sytuacyjne, zwi zane ze rodowiskiem zewn trznym w trakcie procesów zapami tywania i

przypominania.

2.1 W ciwo ci jednostki

Zró nicowanie interindywidualnych wska ników trwa ci jest ogromne.

Niektórzy nie s  w stanie zapami ta  krótkiego wiersza d ej ni  minut , inni bez trudu

zapami tuj  ten sam wiersz do mierci. Zró nicowanie mo e dotyczy  pami ci dowolnych

informacji lub te  informacji okre lonego rodzaju. Osoba, której sprawia du e trudno ci

zapami tanie wiersza mo e osi ga  ponadprzeci tne wyniki w zadaniach polegaj cych na

zapami tywaniu ci gów liczbowych. Wiadomo, e trwa  wra  wzrokowych,

uchowych i innych informacji pochodz cych bezpo rednio od zmys ów jest niewielka –

od kilku sekund do kilku minut. Informacji o tym dostarczaj  nam m.in. badania

odarskiego (1964), który bada  trwa  informacji pochodz cych z analizatorów:

wzrokowego, s uchowego oraz kinestetycznego. W zbadanej przez niego grupie osób

trwa  wynosi a odpowiednio: (1) dla bod ców s uchowych – od 2 do 240 sekund,

rednio 54; (2) dla bod ców wzrokowych – od 4 do 240 sekund, rednio 33,6; (3) wra enia

kinestetyczne – od 2 do 60 sekund, rednio 20,3. Na uwag  zas uguje fakt, e rozk ad

statystyczny wyników by  rozk adem normalnym tylko w przypadku d wi ków. Rozk ad

statystyczny wyników uzyskiwanych w przypadku wra  wzrokowych by  dwumodalny,

z wierzcho kami przy 10 i 40 sekundach, za  w przypadku bod ców kinestetycznych – z

wierzcho kami przy 10 i 60 sekundach. Mo na przypuszcza , e w przypadku tych wra

istnieje jaki  czynnik wyja niaj cy zró nicowanie wyników. Badana grupa nie by a jednak

jednorodna pod wzgl dem czynników takich jak inteligencja, wykszta cenie czy

motywacja do udzia u w badaniu, aby wyci ga  miarodajne wnioski na podstawie

uzyskanych tu wyników. Fakt ten na pewno zas uguje na wi ksz  uwag  – by  mo e

trwa  wspomnie  jest zale na od sensorów cz owieka, ich czu ci lub innych cech.

odarski (1990) podaje, e nie ma korelacji mi dzy trwa ci ladów pami ciowych
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wra  wzrokowych, s uchowych i kinestetycznych, wyst puj  natomiast korelacje

czu ci analizatora z trwa ci  w jego obr bie. Przytoczone przez niego badania

potwierdzaj  przypuszczenia, e czu  sensora mo e wi za  si  z trwa ci

pochodz cych od niego informacji. Danych o trwa ci informacji wizualnych dostarczaj

nam równie  wyniki bada  nad pami ci  ikoniczn . Wyró niono w nich trzy kolejno

zachodz ce po sobie fazy (za: Hanka a 2001): faz  trwa ci widzialnej (nieograniczony

zakres, czas trwania ok. 100ms), faz  trwa ci informacyjnej (tak e krótka faza, w której

przechowywany materia  ma charakter prekategorialny) oraz faz  wzrokowej pami ci

krótkotrwa ej (ograniczony zakres, znacznie d szy czas trwania ni  poprzednie fazy).

Wed ug tej teorii trwa  informacji pochodz cych bezpo rednio od oka jest równie

bliska 100 ms, po tym okresie na przechowywany materia  wp ywa ju  istniej ca wiedza

osoby i zmniejsza si  znacznie ilo  pami tanych szczegó ów.

ciwo ci jednostek mo emy podzieli  na w asciwo ci trwa e, niezmienne

w trakcie ycia osoby, oraz w ciwo ci nietrwa e, zmieniaj ce si  w czasie. W odarski

(1990) dzieli trwa e w ciwo ci jednostki na trzy grupy: 1) cechy gatunkowe, 2) cechy

rozwojowe, 3) cechy indywidualne. Do cech gatunkowych zalicza cechy specyficzne dla

gatunku ludzkiego, odró niaj ce pami  ludzi od pami ci zwierz t. Do cech rozwojowych

zalicza on cechy zwi zane z wiekiem osoby i etapem jej rozwoju psychofizycznego.

Pozwalaj  one t umaczy , dlaczego pami  jednostek w ró nym wieku zachowuje si

inaczej. Ostatnia grupa – cechy indywidualne – pozwala wyt umaczy  ró nice w

zapami tywaniu u osób znajduj cych si  w tych samych okresach rozwojowych.

Z bada  wiadomo, e wska niki trwa ci wspomnie  we wczesnych latach

ycia s  niewielkie i rosn  wraz z wiekiem dziecka (Claus 1987). Ju  w pierwszym

miesi cu ycia dziecko rozpoznaje g os matki i osoby piel gnuj cej. Reakcj  na widok

piersi matki jest wydzielanie liny i ogólne uspokojenie, sk d wynika wniosek e dziecko

ju  wtedy trwale pami ta pewne ci gi zdarze . Mniej wi cej od pi tego miesi ca dziecko

uczy si  za pomoc  prób i b dów. W pierwszym roku ycia dzieci pami taj  nowe

informacje zazwyczaj kilka dni, w drugim roku – dwa lub trzy tygodnie, w trzecim roku

ycia – przez dwa do trzech miesi cy. Dzieci w wieku cztery do sze  lat pami taj  przez

rok i d ej (Hurlock, Schwartz, 1932: za W odarski 1989). Badania nad trwa ci

wspomnie  w kolejnych latach ycia napotykaj  trudno ci metodologiczne. Nie wiadomo

bowiem jak ustala  kiedy informacja uleg a zapomnieniu, jak kontrolowa  takie czynniki

jak powtarzanie materia u przez badanego czy te  jak niwelowa  wp yw innych czynników

nie zwi zanych z procedur  badania. Przy badaniu okresów d szych ni  rok nale oby

prowadzi  badania pod ne, na których wyniki mog yby wp ywa  zmiany pokoleniowe.
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Innym problemem jest ró nica mi dzy wiekiem chronologicznym a tzw. wiekiem

rozwojowym, zwi zanym z poziomem rozwoju osobowo ci.

Badania pami ci w wieku podesz ym nie pokazuj  jednoznacznych zale no ci.

Stwierdzono, e w tym okresie zmniejsza si  zakres pami ci bezpo redniej i szybko

przetwarzania informacji. Skutkiem tego jest mniejsza liczba kodowanych informacji i

liczba ich powi za  z istniej  wiedz . Nie stwierdzono jednak, by trwa  ulega a

istotnym zmianom (Maruszewski 2005). Schacter przytacza wyniki bada , w których

grupy siedemdziesi ciolatków uzyskuj  taki sam wynik jak grupa studentów (Schacter

2003). Ich wyniki by y porównywane w zadaniu polegaj cym na zapami taniu listy s ów.

Wyniki innych bada  przytaczanych przez Schactera wskazuj  na zwi zek spadku

trwa ci z wykszta ceniem. Pogorszenie si  trwa ci zapami tywanych informacji wraz z

wiekiem osoby jest znacznie wi ksze w przypadku osób o ni szym wykszta ceniu, ni  u

osób z wy szym wykszta ceniem.

Z cechami indywidualnymi osób jest zwi zana posiadana przez osob  wiedza,

iloraz inteligencji (IQ) i jej wykszta cenie. Jedne z pierwszych teorii inteligencji

wskazywa y na zwi zek inteligencji z pami ci  (Binet i Simon 1914, Spearman 1927).

Zdarza o si , e badacze definiowali inteligencje jako zdolno  uczenia si  i trwa ego

zapami tywania informacji istotnych dla organizmu. W niektórych teoriach inteligencji

komponent pami ci jest jednym z czynników (Guilford 1978). Inteligencja na pewno jest

wa nym czynnikiem zwi zanym z trwa ci  informacji, jednak statystyczna cz sto

wspó wyst powania cech nie wiadczy o stosunku wynikania. W odarski podaje:

“Okre lony stopie  trwa ci przechowywania odgrywa na pewno wa  rol  w uczeniu

si . Wiadomo jednak, e s  ludzie o bardzo niskiej inteligencji, którzy jednocze nie

przechowuj  przyswojone tre ci w sposób trwa y” (W odarski 1990, s. 249). S dzi si , e

wysoki iloraz inteligencji nie jest mo liwy w przypadku ma ej trwa ci wspomnie .

Jednak z drugiej strony ma a trwa  informacji w pami ci zmusza osob  do wi kszej

elaboracji i strukturalizacji zapami tywanego materia u. Claus (1987) przytacza wyniki

badania siedmioletnich dzieci, z których wynika, e trwa  nie jest zwi zana ze

spostrzegawczo ci , jest za  zwi zana z wynikami szkolnymi. Wyniki tych bada

wskazuj , e trwa e pami tanie informacji  jest znacznie wa niejsze od spostrzegawczo ci

w zadaniach polegaj cych na uczeniu si  nowych informacji. Wiemy, e wiedza posiadana

przez jednostk  przed zapoznaniem si  z nowymi informacjami wp ywa na trwa  tych

informacji. Im wi cej powi za  z ju  istniej  wiedz  wytworzy osoba w trakcie

kodowania, tym trwalej b dzie pami tana informacja (Kyllonen & Tirre 1988). Osoby o

rozleg ej wiedzy w danej dziedzinie zwi zanej z materia em do zapami tania b  wi c
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trwalej go przechowywa . Tak e dominuj ca aktywno  jednostki wp ywa na zdolno

uczenia si  nowego materia u. Jak wiadomo ycie osób do 18 roku zorganizowane jest

wokó  szko y i zdobywania nowych informacji. W pó niejszym wieku – g ówn

aktywno ci  jest praca. Z jednej strony zaprzestanie rozwijania swojej wiedzy mo e

spowodowa  spadek sprawno ci w procesach trwa ego zapami tywania. Z drugiej –

zorganizowanie ycia wokó  pracy poprawia trwa  przechowywania nowej wiedzy z ni

zwi zanej. Schacter zwraca uwag , e spadek trwa ci informacji w pami ci wraz z

wiekiem nast puje zwykle u osób o ni szym wykszta ceniu. Podobnie w przypadku

choroby Alzheimera – wyst puje znacznie cz ciej u osób gorzej wykszta conych.

Niewiele jest bada  sprawdzaj cych zwi zek cech indywidualnych ludzi z

trwa ci  informacji przechowywanych w ich pami ci. Wiemy jednak sporo na temat

zwi zków cech indywidualnych z zakresem. Mo emy wi c na podstawie ogólnych bada

nad pami ci  wysuwa  przypuszczenia, jakie cechy wi  si  ze zró nicowaniem

trwa ci. Jedn  z obserwacji s  pogl dy na odmienn  specjalizacj  pami ci u kobiet ni  u

czyzn. Twierdzi si , e kobiety maj  bardziej bogate s ownictwo i lepiej od m czyzn

ucz  si  nowych s ów. W odarski (1989) przytacza wyniki bada  z których wynika, e

ró nice w uczeniu si  nowego materia u w g ównej mierze zwi zane s  z odmiennymi

zainteresowaniami i ró nymi do wiadczeniami, nie za  z ró nicami w pami ci. Innym

popularnym pogl dem jest opinia o istnieniu dwóch odmiennych typów umys u:

humanistycznego i cis ego (Pisarski 1999). Nie ma pewno ci, z czego wynikaj

ewentualne predyspozycje do danej dziedziny. Przewaga pewnych osób w dziedzinie nauk

humanistycznych mo e by  t umaczona zdobyt  przez nich wiedz  w tej dziedzinie oraz

niewielk  ilo ci  wiedzy w dziedzinie nauk cis ych. Takie wyt umaczenie jednak

wskazuje, e jest to tylko i wy cznie preferencja danej osoby, konsekwencja

post powania w kierunku takich a nie innych zainteresowa .

Badania Matczak (1982) wskazuj , e ró nice w trwa ym pami taniu

informacji okre lonego rodzaju mog  wynika  ze stylu poznawczego. Styl poznawczy nie

wyznacza ogólnego poziomu mo liwo ci osi gni , lecz informuje przede wszystkim o

sposobie zmierzania do celu w dziedzinie poznania. Bywa on uznawany za cech  osoby i

kszta tuje si  stosunkowo wcze nie – ju  u dzieci w wieku przedszkolnym. Jednym z

kryteriów stylu poznawczego jest refleksyjno  – impulsywno . Refleksyjno  bywa

okre lana jako tendencja do d ugiego namy lania si  i pope niania niewielu b dów, za

impulsywno  jako tendencja do szybkiego udzielania odpowiedzi i pope niania wielu

dów. Badania pokazuj , e w naukach cis ych przewag  osi gaj  osoby refleksyjne,

za  w naukach humanistycznych po dan  cech  jest impulsywno . Tak e wymiar
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zale no ci b  niezale no ci od pola jest zwi zany z preferencjami zawodowymi.

Wymiar ten rozumiany jest jako stopie  spostrzegania determinowany jest przez ogóln

organizacj  pola percepcyjnego. Zale no  od pola to tendencja do postrzegania

globalnego (ca ciowego), w którym cz ci postrzegane s  jako stopione z ca ci .

Niezale no  od pola oznacza sk onno  do prze amywania zastanej organizacji pola

percepcyjnego, wyodr bniania poszczególnych cz ci i postrzegania ich jako wzgl dnie

niezale ne ca ci. Badania pokaza y, e osoby niezale ne od pola preferuj  nauki cis e,

osoby zale ne – nauki humanistyczne. Je li wi c styl poznawczy jest zwi zany z

preferowaniem okre lonej dziedziny nauki, mo emy przypuszcza e wi e si  on równie

z trwalszym pami taniem informacji z tej dziedziny.

Wp yw na trwa  wspomnie  mog  mie  tak e pewnego rodzaju zdolno ci

specjalne. Galton (1880) w wyniku swoich bada  podzieli  ludzi ze wzgl du na rodzaj

dominuj cych u nich wyobra  na cztery grupy: wzrokowców, s uchowców, ruchowców i

typ mieszany (osoby bez przewagi wyobra  jednego rodzaju). Dalsze badania pokaza y

jednak trudno  w pomiarze tej cechy i niejednoznaczny wp yw na pami . Wspomniane

wcze niej badania W odarskiego pokazuj , e czu  okre lonych zmys ów mo e mie

du y wp yw na trwa , jednak wybór danej modalno ci zmys owej mo e by

rozpatrywany raczej jako okre lona preferencja ni  cecha osoby. Temat ten wymaga

dalszych bada . Innego rodzaju zdolno ci specjalne posiadaj  osoby o nadzwyczajnie

dobrze rozwini tej pami ci. Potrafi  one z du atwo ci  odtwarza  d ugie szeregi cyfr w

dowolnej kolejno ci. Zapami tuj  cyfry jako obrazy b  d wi ki i odbieraj  je za pomoc

swoich zmys ów. Zdolno  przedstawiania sobie dawniejszych spostrze  w postaci

wyra nych wyobra  okre la si  mianem ejdetyzmu. Innym zjawiskiem spotykanym

ród osób o wyj tkowej pami ci jest synestezja - wyst powanie wra  z zakresu dwu

lub wi kszej liczby zmys ów w przypadku dzia ania bod ca tylko na jeden narz d. W

konsekwencji niektórzy mog  widzie  d wi ki lub s ysze  obrazy. Rozumienie i my lenie

u osób z tymi zdolno ciami jest równie  specyficzne. My lenie obrazami nie sprzyja

rozumieniu zwi zków, tworzeniu prawid owych uogólnie  jak te  przyswajaniu poj

abstrakcyjnych. Dobrze opisanym przypadkiem osoby o nadzwyczajnych zdolno ciach

pami ciowych by  Szereszewski. Badacze nie byli w stanie okre li  zakresu jego pami ci.

Tak e trwa  pami tanych przez niego informacji wydawa a si  niesko czona,

niezale nie czy zapami tywane bod ce by y wzrokowe czy s uchowe.

Wiemy, e istniej  ludzie pami taj cy niektóre informacje niesko czenie

ugo. W wielu znanych przypadkach nieograniczone mo liwo ci w dziedzinie pami ci

odbija y si  jednak niekorzystnie na innych procesach psychicznych. Zdarza o si , e
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osoby o takich zdolno ciach nie potrafi y pozby  si  pewnych wci  powracaj cych

obrazów wcze niej zapami tanego materia u. Nie mo na wi c jednoznacznie okre li , czy

tego typu pami  jest stanem wynikaj cym z lepszego funkcjonowania ich pami ci, czy

jest raczej wynikiem pewnego rodzaju zaburzenia. Synestezja uwa ana jest obecnie za

wynik zaburzenia funkcjonowania niektórych obszarów mózgu. Obrazowo-naoczna

strategia kodowania u ywana w przypadku synestetów czasami jest u ywana równie

przez osoby nie charakteryzuj ce si  tego rodzaju zdolno ciami. Wykorzystuj  oni obrazy

przy zapami tywaniu, jednak w przeciwie stwie do synestetów obrazy te odpowiadaj

rzeczywistym obiektom (Macleod 1978). Zdecydowana wi kszo  ludzi koduje nowe

informacje korzystaj c ze strategii kodowania semantycznego. Brak jednak danych o

zwi zkach mi dzy trwa ci  informacji a strategi  kodowania. Kojarzenie obrazów z

nowymi informacjami to tak e jedna z mnemotechnik stosowanych od wieków przez ludzi.

Je li od d szego czasu stosuje si  tak  strategi  by lepiej pami ta  informacje mo emy

przypuszcza , e ma ona pozytywny wp yw na trwa .

Wiadomo, e trwa  pami tanych przez nas informacji zale y w du ym stopniu

od motywacji do nauki. W zachowaniach maj cych na celu osi gni cie okre lonego

wyniku wyró nia si  dwie tendencje: nadzieje na sukces i obawe przed pora . Osoby

motywowane obaw  przed pora ywi  siln  i zgeneralizowan  obaw  przed

niepowodzeniem, w tpi  w swe zdolno ci. Osoby motywowane oczekiwaniem na sukces

maj  nadzieje na powodzenie, my e potrafi  sprosta  wi kszo ci stawianym im

wymaga , wierz  w siebie, nie zastanawia si  zbytnio nad granicami swoich mo liwo ci.

Badania pokaza y, e osoby motywowane sukcesem przechowuj  wi cej s ów ni  osoby

motywowane pora  w zadaniu uczenia si  na pami  listy 20 s ów (za: W odarski 1990).

St d mo emy wyci gn  przypuszczenie, e równie  trwa  ich wspomnie  jest wi ksza.

Hipoteza ta wymaga jednak weryfikacji.

Przytoczone przeze mnie wyniki bada  pokazuj  jakie prawid owo ci istniej  u

osób zdrowych. Czasami jednak zdarza si , e pami  funkcjonuje nieprawid owo na

skutek ró nego rodzaju chorób lub zaburze . Z punktu widzenia trwa ci i dost pno ci

informacji zaburzenia mo na podzieli  na dwie grupy: 1) krótkotrwa e zaburzenia

powoduj ce chwilow  utrat  dost pno ci do wcze niej zapami tanych informacji lub ma

trwa  nowo zapami tywanych informacji, oraz 2) zaburzenia przewlek e, powoduj ce

ugotrwa e zaburzenie dzia ania pami ci. Do pierwszej grupy nale y przej ciowa amnezja

globalna (TGA – od ang. Transient Global Amnesia). Dotyczy ona wszystkich zmys ów i

zwi zana jest zarówno z materia em werbalnym jak i niewerbalnym. Czas trwania

zaburzenia wynosi najcz ciej kilka godzin. Uzyskane dane wskazuj , e TGA bardzo
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cz sto bywa poprzedzana zwyk ymi, codziennymi czynno ciami. Mo e by  jednak

zwi zana ze stresem fizycznym, b  napi ciem emocjonalnym powsta ym na skutek

wykonywania tych czynno ci. Wyst puje g ównie u osób w wieku powy ej 50 roku ycia.

Skutkiem jest luka pami ciowa obejmuj ca kilku lub kilkunastogodzinny okres ycia

chorego oraz ró nej wielko ci amnezja wsteczna, obejmuj ca okres poprzedzaj cy

zaburzenie. W trakcie epizodu amnezji globalnej osoba nie jest w stanie zapami tywa

nowych informacji. Ich trwa  jest tak ma a, e osoba cz sto czuje si  zdezorientowana,

zadaje pytania  o to, gdzie si  znajduje i jak si  tam znalaz a. Do pierwszej grupy zaburze

mo na zaliczy  tak e urazy g owy. W ich przypadku mo emy mie  do czynienia z

amnezjami wstecznymi (brakiem pami ci dla pewnego okresu przesz ych zdarze ) lub

nast pczymi (brakiem pami ci dla zdarze  tu  po urazie) jak równie  z zespó em

powstrz sowym (os abieniem procesów pami ci, którego objawami s : niepewno  w

przypominaniu i nasilone zapominanie).

Do drugiej grupy zaburze  pami ci zaliczy  mo emy zaburzenia wynikaj ce z

uszkodzenia przy rodkowych cz ci pó kól mózgowych, a wi c struktur wchodz cych w

sk ad uk adu limbicznego (hipokamp, sklepenie, cia a suteczkowate). Jednym z nich jest

zespó  amnestyczny Korsakowa. W latach sze ciesi tych wyodr bniono cztery g ówne

elementy tego zespo u: os abienie pami ci zdarze  bie cych, wyst powanie amnezji

wstecznej, dezorientacja (w miejscu i czasie), konfabulacje. Konfabulacji nie stwierdza si

jednak u wszystkich pacjentów, a ich obecno  nie jest ci le skorelowana z g boko ci

zaburze  pami ci (Mroziak 1998). Pod em tej choroby jest prawdopodobnie niedobór

pokarmowy. Potwierdzeniem tej hipotezy s  wyniki bada , które pokaza y pozytywny

wp yw tiaminy na pacjentów z tym zaburzeniem. Zaburzenia z tej grupy najcz ciej

spotykane s  w przypadku chronicznego alkoholizmu, u je ców wojennych i osób z

tniakami t tnicy cz cej przedniej. Zmiany w mózgu s  nieodwracalne. Zaburzenia

pojawia  si  mog  tak e po krótkotrwa ym zak óceniu ukrwienia mózgu. Szczególnie

niekorzystne dla pami ci s  zakrzepy obu t tnic tylnych. Konsekwencj  mog  by  amnezje

si gaj ce kilku godzin lub objawy podobne do zespo u korsakowa, zale nie od lokalizacji

le ukrwionych obszarów (Mroziak 1998).

Mimo tego, e przedstawione powy ej zaburzenia zosta y dobrze

udokumentowane, nie ma cis ej wiedzy dotycz cej ich zwi zku z trwa ci  nowych

wspomnie  powstaj cych po urazach. Z faktu, e zak ócenie ukrwienia mózgu mo e

pogorszy  dzia anie pami ci mo emy wyci gn  wniosek, e bardzo wa ne jest

odpowiednie od ywanie. Wp yw diety i stylu sp dzania wolnego czasu na trwa

informacji w pami ci mo e by  ogromny. Mo emy przypuszcza , e osoby cz sto



19

przebywaj ce na wie ym powietrzu mog  trwalej pami ta  informacje na skutek lepszego

dotlenienia komórek mózgowych nie tylko w krótkim okresie od dotlenienia, ale równie

jako konsekwencja stylu ycia.

Drug  grup  czynników t umacz cych zró nicowanie trwa ci informacji u

ró nych osób stanowi  czynniki zwi zane z przej ciowymi stanami psychofizycznymi.

Jednym z popularnych rodków u ywanych do pobudzenia funkcjonowania organizmu jest

kofeina, zawarta w kawie i niektórych napojach gazowanych. Badania nad jej wp ywem na

efekty pami ciowe nie wykaza y niestety istnienia jednoznacznych zale no ci (Kelemen

2003). Inne prawid owo ci obserwuje si  w badaniach nad wp ywem alkoholu i innych

substancji na pami . Stan upojenia alkoholem nie wp ywa na trwa  ju  zapami tanych

informacji a tylko na uczenie si  nowych (Aaron 2003). Spo ycie alkoholu mo e

powodowa  zmniejszenie trwa ci zapami tywanego materia u takiego jak listy s ów lub

nowe twarze (Westrick i inni, 1998, Mintzer i Griffiths 2002). Mo e równie  wywo ywa

luki w pami ci (ang. blackouts) mimo sprawnego wykonywania w tym czasie ró nych

operacji poznawczych takich jak np. prowadzenie samochodu. Luki w pami ci pojawiaj

si  znacznie cz ciej u osób pij cych w sytuacjach spo ecznych, ni  u osób pij cych

samotnie (Aaron 2003). Brak jednak danych o przyczynach tego zwi zku.

Badania nad wp ywem narkozy na pami  pokaza y, e mimo braku wiadomo ci i

pienia organizmu, ludzie s  w stanie zapami tywa  niektóre informacje pochodz ce z

otoczenia. Zapami tujemy jednak tym mniej, im wi ksza jest dawka narkozy.

Schacter (2003) przytacza wyniki bada  nad substancjami poprawiaj cymi pami .

Mi orz b b cy sk adnikiem li ci jednego z najstarszych drzew by  uwa any za rodek

poprawiaj cy pami . Dowiedziono, e przyjmowanie ekstraktu tego sk adnika ma

pozytywny wp yw na kr enie mózgowe. W badaniach porównuj cych dzia anie takiego

specyfiku z placebo stwierdzono, e u osób zg aszaj cych powa ne problemy z pami ci

wyst pi a umiarkowana poprawa. U osób za  zg aszaj cych niewielkie problemy – nie

obserwowano istotnych statystycznie zmian. Nie ma jednak dowodów, by mi orz b

zwi ksza  trwa  pami ci. Innym rodkiem jest fosfatydyloseryna, która uwa ana by a za

lekarstwo na pami . Badania pokaza y jednak, e jej dzia anie jest wynikiem

podwy szenia pobudzenia i czujno ci, podobnie jak fili anka mocnej kawy. Skutecznego

specyfiku poszukuje si  równie  w badaniach nad hormonami. Zanotowano pozytywne

wyniki podawania estrogenu kobietom po menopauzie. Kobiety te cz sto skar  si  na

problemy z funkcjonowaniem pami ci.  Badania laboratoryjne sugeruj , e ich problemy

mog  by  zwi zane z niskim poziomem estrogenu. Podawanie im tego hormonu mo e

mie  pozytywne skutki na trwa  informacji w ich pami ci.
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Badacze poszukuj cy skutecznego specyfiku poprawiaj cego trwa  informacji w

pami ci wykorzystuj  równie  badania genetyczne. W jednym z eksperymentów

przytaczanych przez Schactera uzyskano pozytywne wyniki modyfikuj c jeden z genów

odpowiadaj cych za wytwarzanie pewnego bia ka (receptora NMDA) odgrywaj cego

kluczow  rol  w procesach pami ci. Receptor ten pomaga w zharmonizowaniu przep ywu

informacji z jednego neuronu do drugiego przez synaps . Pozytywne wyniki uzyskano w

badaniach na myszach.

Wiedzy o wp ywie ró nych substancji na pami  dostarcza nam równie

farmakologia. Klasyfikuje ona rodzaje substacji na dwie kategorie: (1) rodki

wspomagaj ce pami  u osób zdrowych, (2) leki wspomagaj ce pami  u osób w

podesz ym wieku. Do pierwszej grupy zalicza si  karnityn , tauryn , amfetamin , kwas

glutaminowy i kwas asparaginowy. Do drugiej – cholin , lecytyn , fosfatydyloseryn ,

piracetam, aniracetam, meklofenoksat, cinnarizyn , hydergin , nicergolin  oraz

winpocetyn  (Kostowski i Herman 2005). Wiele z tych rodków wp ywa nie tyle na

pami , co na koncentracj  i zredukowanie zm czenia. Udowodnione jest dzia anie

tauryny (zwi ksza ogóln  sprawno  komórek nerwowych), amfetaminy (pobudza uk ady

odpowiedzialne za poziom czuwania i za uczucie przyjemno ci) i kwasu asparaginowego

(dzia a na receptory NMDA). Brak jednak konkretnej wiedzy na temat wp ywu

pozosta ych rodków na trwa  pami ci.

2.2 Cechy materia u

Poprzedni podrozdzia  zwróci  uwag , jak bardzo w ciwo ci jednostek mog

ró nicowa  trwa  informacji w pami ci osób bior cych udzia  w badaniu. Jednak

znacznie wa niejszym czynnikiem pozwalaj cym nam przewidywa , jak d ugo osoba

dzie pami ta a informacje s  cechy materia u.

Wi kszo  badaczy jest zgodna, e informacje o cechach sensorycznych informacji

pochodz cych bezpo rednio od zmys ów maj  niewielk  trwa . W momencie, kiedy

pisz  to zdanie moje ucho dostarcza mi informacji o ptakach piewaj cych za oknem,

szumie wiatru, m ocie pneumatycznym wci  wierc cym w betonie, jak te  o

samochodach p dz cych ulic . Oko dostarcza mi jeszcze wi kszej liczby informacji o tym,

co dzieje si  za oknem, na monitorze oraz na moim biurku. Do tego dochodzi ogromna

ilo  informacji dostarczana przez system nerwowy o stanie mojego organizmu, komarze

który w nie atakuje plecy, jak równie  o krze le, na którym siedz . Gdyby pami

przechowywa a trwale wszystkie wy ej wymienione informacje, trudno by oby mi je

analizowa . W wi kszo ci przypadków nasz system poznawczy dokonuje szybkiej analizy
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bod ców dostarczanych ze rodowiska w poszukiwaniu wa nych dla niego informacji. S

to procesy nie wiadome, kodowanie okre la si  tu mianem niezamierzonego. Badania

pokaza y, e wa nymi czynnikami zwi zanymi z materia em wej ciowym s : nowo

informacji, ich warto  emocjonalna oraz wyró nialno  z otaczaj cego t a (za: Hanka a

2001). To t umaczy, dlaczego wieczorem nie b de w stanie odpowiedzie , czy rano ptaki

piewa y (brak nowo ci), ale na pewno b de pami ta  o m ocie pneumatycznym (zdarzenie

nowe o du ym adunku emocjonalnym i wyró nialno ci z t a). Niektóre kategorie

informacji trwale zapami tywanych przez nas automatyczne maj  charakter wrodzony i s

zdeterminowane gatunkowo. Nale  do nich: przestrzenna lokalizacja obiektu, cz sto

zdarze , czasowy porz dek zdarze , zagra aj ce obiekty i zdarzenia. Te informacje maj

dla nas wa ne zdarzenie do tworzenia skutecznych regu  unikania jak te  lokalizacji

obiektów.

W niektórych sytuacjach zapami tujemy znacznie wi cej szczegó ów. Zjawisko

pami ci fleszowej polega na szczegó owym zakodowaniu okoliczno ci, w których

dowiadujemy si  o zdarzeniach wa nych, niezwyk ych, dramatycznych lub wywo uj cych

silne emocje. Wprawdzie szczegó owo  wspomnie  nie jest tak du a jak fotografii,

jednak trwa  jest znacznie wi ksza od trwa ci zwyk ych wspomnie . Efekt ten znam z

asnego do wiadczenia. Doskonale pami tam sytuacj , w której dowiedzia em si , e

atak na World Trade Center mia  miejsce. Widok samolotów uderzaj cych w wie owce

wywo  u mnie tak silne emocje, e mój organizm zapami tywa  wiele szczegó ów

mojego otoczenia. Wcze niej us yszane informacje w radiu nie wywo ywa y u mnie

takiego wra enia, dlatego tak dobrze zapami ta em sytuacj , w której widzia em ten atak w

telewizji. Pami tam gdzie wtedy by em i o czym rozmawia em. Nie pami tam takich

szczegó ów, jak prezenter w tym programie telewizyjnym lub godzina o której zdarzenie

mia o miejsce. Te informacje nie by y dla mnie tak znacz ce. Trwa  zapami tanych

wtedy informacji jest znacznie wi ksza ni  trwa  wspomnie  sprzed miesi ca. Model

pami ci fleszowej zaproponowany przez Conwaya (1994) wyró nia trzy podstawowe

procesy zwi zane z tym zjawiskiem. Pierwszy polega na aktywizowaniu wcze niejszej

wiedzy podmiotu o obiektach wyst puj cych w zdarzeniu, która u atwia mu asymilacj

nowych informacji do istniej cych struktur. Proces drugi to dokonywanie oceny zdarzenia

w kategoriach osobistego znaczenia. Trzeci wi e si  z reakcj  afektywn . Szczegó owa

rejestracja zdarzenia wed ug Conwaya ma miejsce tylko w przypadku oceny zdarzenia

jako osobi cie znacz cego oraz wyst pienia silnej reakcji afektywnej.

W przeciwie stwie do pami ci zdarze  wyj tkowych, pami  zdarze  codziennych

ma bardzo ma  trwa . Wskazuj  na to wyniki bada  nad znajomo ci  rzeczy
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powszechnie u ywanych. Ludzie kiepsko pami taj  co znajduje si  na monetach

(Nickerson i Adams 1979), jak nawet instrukcje obs ugi programu komputerowego którym

si  pos uguj  (Mayes 1988). Z bada  tych wynika, e ludzie zapominaj  nie tylko

informacje nieu yteczne, ale tak e te wa ne do wykonania zadania je li mog  liczy , e

znajd  te informacje w razie potrzeby w swoim otoczeniu. Niektórzy teoretycy zwracaj

uwage na pewne niebezpiecze stwo tej prawid owo ci. Rozwój techniki sprawia, e w

naszym otoczeniu mo emy atwo znale  wi kszo  potrzebnych nam informacji. Numery

telefonów, dane osobowe, terminy spotka , tytu y ksi ek, ceny ró nych produktów, to

wszystko obecnie mo emy znale  w krótkim czasie. Skutkiem tego mo e by

zmniejszenie sprawno ci w pos ugiwaniu si  pami ci  i drastyczne zmniejszenie

mo liwo ci naszej pami ci i struktur poznawczych.

ród podanych wcze niej czynników poda em wyró nialno  z t a. Dotyczy ona

nie tylko bod ców wzrokowych czy s uchowych, ale tak e materia u semantycznego i

sensownego. Wyró nialno  z t a rozumiana jako odró nialno  (distinctiveness) sprawia

nie tylko, e dany element materia u zostanie poprawnie zapami tany, ale wi e si  tak e z

procesami przypominania. Je li danego dnia spotkam kilkadziesi t osób to jestem w stanie

je zapami ta , poniewa  ka da z nich ma pewne indywidualne cechy odró niaj ce je od

innych osób. Jednak w chwili przypominania mo e by  trudno dotrze  do informacji o

jednej z kilkudziesi ciu osób zapami tanych tego dnia. Wi cej informacji o procesach z

tym zwi zanych zamie ci em w rozdziale 3.4.

Kolejnym czynnikiem wprowadzaj cym zró nicowanie trwa ci jest liczba i

rodzaj zmys ów zaanga owanych w odbiór tre ci. W poprzednim podrozdziale

wspomnia em o wzrokowcach i s uchowcach jako o preferencji osoby. W praktyce jednak

nieraz odbieramy wieloma zmys ami równocze nie. Tre ci wyk adów bardzo cz sto

wspomagane s  obrazami, nie wspominaj c o tre ciach przekazywanych w telewizji, gdzie

równocze nie mamy dost pny d wi k i obraz. W odarski (1989) przytacza wyniki bada

zgodnie z którymi zazwyczaj odbiór polisensoryczny (dwoma zmys ami) jest

korzystniejszy dla trwa ci wspomnie . Je li materia  obrazowy uzupe nia tre ci

przekazywane werbalnie i odwrotnie, prowadzi to do wytworzenia wi kszej ilo ci

skojarze  i utrwala materia . Inaczej sytuacja wygl da w przypadku, gdy materia em s

informacje semantyczne prezentowane w dwóch formach: tekstu zapisanego na kartce oraz

tekstu czytanego przez lektora. Najbardziej korzystny okazuje si  odbiór wzrokowy,

nast pnie odbiór wzrokowo-s uchowy a najgorzej wypada odbiór s uchowy. Wynika to z

faktu, e w przypadku tekstu prezentowanego ca ciowo osoba mo e dopasowa  tempo

czytania do swojego tempa przetwarzania. D wi k mo e zak óca  procesy przetwarzania



23

zmieniaj c ich rytm.

Z innych bada  wiadomo, e na trwa  informacji w pami ci wp ywa równie

sensowno  materia u oraz jego struktura. Najtrudniejszy do zapami tania jest materia

bezsensowny. Nie pozwala on tworzy  skojarze  z innymi informacjami, przez co musi

by  on zapami tany w formie dos ownej. Osoba zapami tuj ca zazwyczaj stara si  na

ró ne sposoby organizowa  informacje. Trwa  materia u sensownego mo e by

znacznie wi ksza dzi ki mo liwo ciom organizowania go. Materia  ju  wcze niej

zorganizowany i ustrukturalizowany ma najwi ksz  trwa . Wa ny jest równie  jeden z

wymiarów stylu poznawczego: abstrakcyjno /konkretno . Wp ywa on na sposób

post powania przy zapoznawaniu si  z nowymi tre ciami, a tym samym na trwa

informacji w pami ci. Mo na przypuszcza , e zgodno  materia u ze stylem poznawczym

wp ywa na wi ksz  trwa .

Zwi zek z trwa ci  informacji ma równie  czas po wi cony na zapami tanie

materia u. Powtarzanie lub czytanie informacji kolejny raz zwi ksza trwa  tylko do

pewnego stopnia. Lepsze wyniki mo na osi gn  analizuj c materia  pod ró nym k tem,

poniewa  operacja ta tworzy nowe skojarzenia mi dzy poszczególnymi elementami

sk adowymi. Ze wzgl du na czas odró nia si  dwie strategie uczenia si : uczenie

skomasowane i roz one w czasie. Uczenie skomasowane polega na opanowaniu du ej

ilo ci materia u w krótkim czasie, z niewielkimi przerwami. Uczenie roz one w czasie

polega na po wi caniu pewnej ilo ci czasu regularnie w d szym okresie, zachowuj c

przerwy mi dzy kolejnymi etapami. Wyniki bada  pokazuj , e uczenie skomasowane w

porównaniu do roz onego w czasie ma niewielk  trwa . Inn  zmienn  zwi zan  z

czasem jest trwa  samego bod ca. wiadomo  faktu, e obraz b dzie dost pny tylko

kilka sekund sprawia, e uwa niej mu si  przygl damy i kodujemy wszystkie potrzebne

nam szczegó y. Przyk adem mo e by  numer rejestracyjny uciekaj cego samochodu – je li

go nie utrwalimy w naszej pami ci w ci gu kilku sekund, raczej nie b dziemy mieli okazji

go ju  zobaczy . W przypadku, gdy materia  dost pny jest d ej – stosujemy nieco inne,

mniej anga uj ce strategie.

Wa ne jest równie  subiektywne znaczenie informacji dla jednostki. Z jednej

strony ró na b dzie trwa  szczegó owych informacji o bod cu w zale no ci od tego,

czym on dla nas jest. Mechanik zapami ta ca kiem inne szczegó y samochodu ni  ofiara

wypadku samochodowego. Z drugiej strony trwa  b dzie ró na w zale no ci od tego,

czy sama informacja ma dla nas jakiekolwiek znaczenie. Codziennie widzimy tysi ce

samochodów i nie zapami tujemy ich, poniewa  nie maj  dla nas znaczenia. Za  drobne

szczegó y naszego samochodu zapami tujemy bardzo trwale, by odró ni  go od



24

identycznych modeli.

Druga grupa czynników omawianych w tym podrozdziale jest zwi zana ze

specyfik  informacji przechowywanych w pami ci. Jak wspomnia em wcze niej, je li

materia  ma sens i struktur , pami tamy go d ej. Przewaga materia u sensownego nad

bezsensownym wynika prawdopodobnie z liczby powi za  z istniej  wiedz . Materia ,

który ma ma o powi za  trudniej wydoby . Powi zania mog  s  bowiem jako

dodatkowe wskazówki u atwiaj ce przywo anie. Z tej prawid owo ci wynika równie

wi ksza trwa  materia u semantycznego w porównaniu do trwa ci materia u

graficznego zawieraj cego du  liczb  szczegó ów (szkice, fotografie). Materia  wzrokowy

jest bardzo zniekszta cany, ze wzgl du na procesy poszukiwania w nim podobie stw do

istniej cej wiedzy. Na proces ten bardzo du y wp yw ma wiedza osoby. Badania pokaza y,

e ludzie znacznie atwiej rozpoznaj  twarze osób ze swojej kultury ni  z innych kultur.

Wszystkie twarze Azjatów wydaj  si  Europejczykom bardzo podobne do siebie, wr cz

identyczne. Nie potrafi  oni znale  szczegó ów odró niaj cych jedn  od drugiej.

Istniej ca wiedza osoby u atwia jej rozpoznawanie ró nic mi dzy twarzami osób z jej

kultury.

Schacter (2003) wskazuje na ró nice we wska nikach trwa ci  informacji

wynikaj ce z oceny wspomnienia. Okaza o si , e informacje o nieprzyjemnych

zdarzeniach maj  znacznie mniejsz  trwa  od informacji o zdarzeniach przyjemnych.

Nieco inaczej sytuacja ma si  w depresji. Wtedy bowiem informacje negatywne wydaj  si

by  trwalsze od tych pozytywnych. T umaczy si  to procesem ci ego rozpami tywania

zdarze  negatywnych. Osoba cz sto przypomina sobie swoje pora ki i wszystkie zdarzenia

dla niej negatywne, co mo na uzna  za proces powtarzania i utrwalania materia u.

Dost pno  pewnych informacji w tej chorobie wynika aby w wi kszym stopniu z

procesów my lowych ludzi ni  uwarunkowa  biologicznych.

Inne prawid owo ci obserwuje si  w przypadku wspomnie  dotycz cych zdarze

traumatycznych, takich jak gwa t czy napad. Wspomnienia te bardzo cz sto powracaj  w

bardzo szczegó owej formie. Osoba miesi c po zdarzeniu jest w stanie przypomnie  sobie

wszystkie szczegó y obrazu który widzia a. Ponadto obrazy te powracaj  w sposób

intruzywny i nie pozwalaj  osobie normalnie funkcjonowa . Okaza o si , e zjawisko

wynika z przyczyn biologicznych i jest zwi zane z nerwic  pourazow . Interesuj ce z

punktu widzenia trwa ci wydaje si  jednak to, jak du  ilo  szczegó ów osoba w takiej

sytuacji jest w stanie zapami ta .

Badania pami ci dotycz  nie tylko informacji, które pami tamy prawid owo ale

równie  b dów pami ciowych i wspomnie  zdarze , które nie mia y miejsca (false
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memories). Wyniki bada  wskazuj , e trwa  trwa  reprezentacji pami ciowych

zdarze  prawdziwych mo e by  znacznie mniejsza od trwa ci informacji

nieprawdziwych, pochodz cych z procesów my lowych osoby lub jej snów (Brainerd i

Reyna 1998b). Cz owiek mo e by  bardziej pewny b dnych informacji ni  tych

prawdziwych, nawet w sytuacji gdy od tego zale y ycie drugiej osoby (Lotfus 1998,

Loftus 2002).

2.3 Cechy sytuacji

Ostatnia grupa czynników zwi zanych z trwa ci  wspomnie  ma zwi zek z

ogólnie rozumian  sytuacj  kodowania informacji.

Terminem “pami  zale na od stanu” okre la si  czynniki subiektywne

wyst puj ce podczas zapami tywania, takie jak zmieniony stan wiadomo ci pod

wp ywem alkoholu lub narkotyków, jak równie  prze ywane emocje (nastrój). Jedna z

teorii zak ada, e ludzie s  w stanie przypomnie  sobie wi cej, je li stan w którym

przypominaj  sobie jest taki sam jak stan podczas zapami tywania informacji. Efekt ten

nie ujawnia si  w przypadku bada  nad alkoholem (Aaron 2003). Teoria ta zosta a

potwierdzona w przypadku zgodno ci stanów w testach reprodukcji swobodnej (free

recall), w których stan mo e by  dodatkow  wskazówk  w przypominaniu. Wp yw ten nie

ujawnia si  jednak w przypadku testów rozpoznania. T umaczy si  to faktem, e materia

do rozpoznania jest lepsz  wskazówk  ni  stan osoby.

Baddeley (1998) przytacza badania zwi zane z wp ywem pory dnia na trwa

zapami tywanych informacji. Wynika z nich, e informacje zapami tywane rano s atwe

do przypomnienia w nied ugim czasie, jednak ich trwa  jest niewielka. Informacje

zapami tywane po po udniu s  trudne do odtworzenia w pomiarze bezpo rednim, jednak

maj  znacznie wi ksz  trwa . Podsumowuje on w swojej publikacji badania wp ywu

snu na trwa , których wyniki nie s  jednoznaczne i nie wskazuj  konkretnych

zwi zków.

odarski (1989) zwraca uwag  na wp yw nastawienia osoby. Z jednej strony

nastawienie rozumiane jako ch  podmiotu do trwa ego zakodowania materia u, z drugiej

strony nastawienie jako gotowo  do odbierania tre ci okre lonego rodzaju. W obu tych

przypadkach wykazano pozytywny wp yw na trwa  – im wi ksza ch  podmiotu lub

wi ksza gotowo  do odbierania tre ci, tym d ej pami tamy. Inny rodzaj nastawienia

dotyczy czasu, w którym ma nast pi  sprawdzenie wiedzy. Osoby, które ucz  si  z

nastawieniem na szybszy egzamin, szybciej zapominaj  materia  ni  osoby nastawione na

pó niejszy. Wp yw ten mo na t umaczy  ró nicami w podejmowanym wysi ku podczas
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kodowania. Inne badania (Grubinger 1996 za: W odarski 1989) pokazuj , e gorsze wyniki

 uzyskiwane wtedy, gdy sprawdzian zarówno przeprowadzany jest przed jak i po

przewidywanym terminie. Najlepsze wyniki osi gni to w przypadku terminu zgodnego z

zapowiedzi .

Pozosta e czynniki sytuacyjne, które wp ywaj  na trwa  wspomnie  to m.in.

liczba bod ców p yn cych z otoczenia czy rodzaj sytuacji zapami tywania. Je li chodzi o

bod ce z otoczenia to przytoczy  mo na wyniki bada  zwi zanych z pami ci  zale  od

stanu, w których dowiedziono ró nic mi dzy odtwarzaniem w warunkach naturalnych a w

sytuacji nurkowania pod wod  (Hanka a 2001). Nadmiar bod ców lub bod ce

przekraczaj ce pewne granice mog  powodowa  problemy z procesami uwagi i kodowania

materia u, wp ywaj c tym samym na trwa . Uczenie si  przy d wi kach m ota

pneumatycznego mo e by  bardzo trudnym zadaniem. Równie  sytuacja braku

jakichkolwiek bod ców d wi kowych mo e utrudnia  zapami tywanie wi kszej ilo ci

materia u, ze wzgl du na wzbudzany dyskomfort. Materia  wyuczony w sytuacjach

nietypowych, jak np. wisz c na linie bungee mo e mie  mniejsz  trwa , poniewa

dzie nam trudniej skupi  si  na materiale do zapami tania. Jak wspomnieli my

wcze niej – nasz organizm zajmuje si  selekcjonowaniem tych bod ców, które maj  dla

nas znaczenie. W sytuacji nowej nasz organizm analizuje otoczenie by okre li , czy dany

bodziec mo e by  dla nas niebezpieczny. Nie oznacza to jednak, e w sytuacji

niebezpiecze stwa b dziemy dobrze kodowali nowe informacje. Znany jest efekt, e w

sytuacjach napadu z broni  w r ku uwaga osób skupia si  na zagra aj cym przedmiocie

tak mocno, e nie zapami tuj  one wizerunku agresora (Loftus 1998, Loftus 2002).
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3. Teorie wyja niaj ce zró nicowanie trwa ci/dost pno ci pami ciowej
informacji

W obecnym rozdziale zamieszczono za enia niektórych teorii zwi zanych z

zanikaniem dost pu do informacji. Najwi cej uwagi po wi cam teoriom dystyntywno ci,

które w ostatnich latach sta y si  bardzo popularne.

3.1 Teoria poziomów przetwarzania

Koncepcja poziomów przetwarzania powsta a jako teoria alternatywna do modelu

magazynowego Atkinsona i Shiffrina. Model magazynowy zak ada, e trwa  informacji

w pami ci zale y od rodzaju magazynu, do którego trafi. Je li nie dotrze ona w ci gu kilku

minut do magazynu pami ci d ugotrwa ej, zostanie zapomniana. Dotarcie do pami ci

ugotrwa ej zale ne jest od liczby powtórze . Badania pokaza y jednak, e liczba

powtórze  nie zawsze idzie w parze z trwa ci ladu (Glenberg, Smith i Green 1977).

Badania nad uczeniem mimowolnym pokazuj , e powtarzanie w ogóle nie jest konieczne

by materia  trafi  do pami ci d ugotrwa ej.

W teorii zaproponowanej przez Craika i Lockharta zak ada si , e bod ce

przetwarzane s  w kolejnych etapach. Pierwszym etapem jest dotarcie bod ca do jednego z

receptorów. W przypadku obrazu b dzie to dotarcie wiat a do siatkówki oka. Po jego

zauwa eniu w etapach kolejno nast puj  po sobie procesy takie jak: analiza cech

fizycznych, identyfikowanie bod ca, nadawanie mu znaczenia, nazywanie, organizowanie

sensowne i bardziej z one opracowania semantyczne. Informacja mo e zatrzyma  si  na

jednym z etapów. Mówimy wtedy, e informacja zosta a przetworzona do okre lonego

poziomu. Pierwsze poziomy okre lane s  jako p ytkie, kolejne jako coraz g bsze poziomy

przetwarzania. Na ka dym z nich informacja mo e si  utrzymywa  przez pewien okres

czasu lub te  mo e by  przetwarzona na g bszy poziom. Utrzymywanie si  informacji na

okre lonym poziomie jest mo liwe w przypadku koncentrowania na niej uwagi lub

powtarzaniem. Przetwarzanie na g bszym poziomie jest mo liwe dzi ki procesom

elaboracji materia u. Teoria zak ada, e powtarzanie na danym etapie nie przyczynia si  do

szego zachowania tre ci. W przeciwie stwie do modelu Atkinsona i Shifrina,

powtarzanie nie wp ywa na trwa ladu pami ciowego. Dzia aniem zwi kszaj cym

trwa  wspomnienia jest przetworzenie informacji na g bszy poziom. Utrzymanie

informacji przez d szy czas na okre lonym poziomie daje jedynie mo liwo  do

bszego przetworzenia (za: W odarski 1990).



28

Craik i Tulving w swoich badaniach analizowali trzy poziomy przetwarzania

materia u semantycznego: poziom analizy sensorycznej, poziom analizy fonemicznej oraz

poziom analizy semantycznej. Osobom badanym przedstawiano list  s ów, zadaj c w

trakcie prezentacji dodatkowe pytanie sk aniaj ce do analizy na jednym z tych poziomów.

Wyniki pokaza y, e im g bszy by  poziom analizy tym wi cej s ów by o pami tanych.

Definiowanie kolejnych poziomów jest proste w przypadku prostego materia u jakim s

listy s ów, sprawia jednak wiele trudno ci w przypadku materia u z onego.

Powy sza teoria przewiduje, e informacje o atrybutach sensorycznych

sensownego materia u werbalnego b  zapominane po przej ciu do g bszego poziomu

przetwarzania. Je li wi c atrybut sensoryczny ró nicuje w jaki  sposób materia  werbalny i

nie jest zwi zany z ich tre ci , informacja o tym atrybucie powinna zosta  zapomniana ju

w trakcie przetwarzania materia u.

3.2 Teoria monitowania ród a

Jedn  z pierwszych publikacji zwi zanych z teori  monitorowania ród a jest praca

Johnson i Raye (1981) na temat teorii monitorowania rzeczywisto ci (ang. reality

monitoring). Dokonano w niej podzia u informacji zawartych w pami ci na informacje

pochodz ce ze róde  wewn trznych (procesów my lowych) oraz zewn trznych (procesów

percepcji). Autorzy podkre lali, e informacje stworzone w wyniku procesów my lowych

bardzo cz sto s  niemo liwe do odró nienia od wspomnie  pochodz cych z percepcji. Ich

teoria zak ada, e zarówno spostrze enia jak i zdarzenia generowane wewn trznie tworz

utrzymuj ce si lady pami ciowe. Monitorowanie rzeczywisto ci rozumiane jest jako

odró nianie wspomnie  pochodz cych z obu wspomnianych róde . Na proces

monitorowania wp ywaj  dwa czynniki: charakterystyki ocenianych informacji oraz rodzaj

uruchomionych procesów decyzyjnych. Teoria zak ada, e informacje pochodz ce z

percepcji s  bardziej rozbudowane pod wzgl dem semantycznym, zawieraj  wi cej

informacji przestrzennych i czasowych dotycz cych zdarzenia, wi cej informacji

sensorycznych. Pami  my li jest natomiast bardziej schematyczna, zawiera zwykle wi cej

informacji na temat operacji poznawczych zwi zanych z zapami tanym zdarzeniem  (za:

Nied wie ska 1998). Zgodnie z t  teori  my lenie o danym zdarzeniu mo e powodowa

udzenie, e zdarza o si  ono cz ciej ni  mia o to miejsce w rzeczywisto ci.

Teoria monitorowania ród a zak ada, e monitorowanie rzeczywisto ci jest

tylko jednym z rodzajów ogólniejszego procesu, jakim jest monitorowanie ród a

informacji (ang. source monitoring). ród o rozumiane jest jako warunki, w których

powsta o okre lone wspomnienie. W przypadku materia u sk adaj cego si  z listy s ów, ich
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znaczenie jest rozumiane jako tre , za  kolor, rodzaj czcionki, nastrój, stan umys u

rozumiane s  jako ród o (za: Nied wie ska 1998, s. 251). Zgodnie z t  teori  trwa

informacji o ródle jest mniejsza od trwa ci zapami tanej informacji. Skutkiem tego

mog  by  pomy ki w trakcie oceny, sk d pami tamy dany materia . Mo emy wi c pomyli

wspomnienie z dzieci stwa z tre ciami naszych wyobra  lub ogl danych filmów.

Mo emy równie  pomyli  informacje o tym, co powiedzieli my z informacj  któr

chcieli my powiedzie , ale nam si  to nie uda o. Teoria przewiduje równie  pomylenie

owa na li cie do zapami tania ze s owem z pozycji w kwestionariuszu sprawdzaj cym

nasz  pami .

3.3 Teoria rozmytych ladów

Teoria ta powsta a w celu wyja nienia wyników bada  nad zjawiskiem ma ej

trwa ci informacji o z onych obietnicach, jakie zaobserwowano u dzieci (Brainerd i

Kingma 1984). Zastosowano j  do t umaczenia równie  innych zjawisk a zw aszcza do

zjawiska fa szywych wspomnie  (ang. false memories). Badania weryfikuj ce t  teorie nie

tylko pokaza y, e dobrze t umaczy ona znane ju  wcze niej efekty, ale równie

doprowadzi y do poznania nowych zale no ci (Brainerd i Reyna 1998a, Brainerd i Reyna

2000).

Jej podstawowe za enie mówi, e w pami ci informacja nie jest zakodowana jako

jeden lad, a jako równolegle przechowywane dwa lady pami ciowe: reprezentacja

dos owna (ang. verbatim) i reprezentacja uogólniona (ang. gist). Reprezentacja dos owna

jest ladem pami ciowym pochodz cym bezpo rednio od percepcji. Zawiera du  ilo

szczegó ów zwi zanych z danym zdarzeniem, jednak ma niewielk  trwa .

Reprezentacja uogólniona zawiera wnioski logiczne wynikaj ce z reprezentacji dos ownej,

jest swego rodzaju interpretacj  danego zdarzenia. Jej trwa  mo e by  nieograniczona.

Zapominanie w tej teorii jest definiowane jako dezintegracja obu ladów pami ciowych.

Ze wzgl du na wi ksz  trwa /dost pno  uogólnienia, jest bardzo prawdopodobne e

przypominane przez nas informacje na temat zdarzenia b  bazowa y na reprezentacji

uogólnionej. Teoria ta nie mówi jednak wyra nie, e reprezentacje dos owne zostan

ca kowicie wymazane z pami ci. S  one mo liwe do wydobycia nawet po d szym

czasie, jednak nie jest atwo do nich dotrze . Mo e dochodzi  do mylenia reprezentacji

dos ownych mi dzy ró nymi zdarzeniami, jak równie  do nie wiadomego

rekonstruowania wspomnienia dos ownego na podstawie wspomnie  ogólnych. Proces

dezintegracji ladów mo e zosta  odwrócony w wyniku natychmiastowego powtarzania

lub przywo ywania informacji dos ownej (Brainerd, Reyna i Kneer 1995).
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Teoria nie ogranicza si  tylko do ladów pami ciowych bod ców pochodz cych ze

rodowiska zewn trznego, ale dotyczy równie ladów aktywno ci my lowej jednostki. W

tym przypadku mo emy jednak mówi  o informacjach szczegó owych i uogólnieniach.

Jest to zarówno wada jak i zaleta tej teorii. Z jednej strony mo e ona wskazywa  na

uniwersalne zasady rz dz ce trwa ci  naszych wspomnie , z drugiej – przez niewielk

ilo  za  teoria ta jest trudna do weryfikacji. Przeciwnicy tej koncepcji zwracaj

uwag , e w rzeczywistym wiecie wymiar uogólnienie/dos owno  nie istnieje jako

dychotomia (Lindsay i Johnson 2000). Brakuje jednoznacznej klasyfikacji jakie

wspomnienie przywo ywane przez osobe badan  jest wspomnieniem szczegó owym a

które uogólnieniem. W zale no ci od poziomu analizy tego samego bod ca – mo e by  on

zarówno uogólnieniem jak równie  informacj  szczegó ow .

3.4 Teorie dystynktywno ci

Pierwsze publikacje zwi zane z teoriami dystynktywno ci si gaj  ko ca XIX

wieku, kiedy w ramach dyskusji nad rol  skojarze  w pami ci s ów zdefiniowano po raz

pierwszy efekt izolacji (Calkins 1896). Efekt ten jest zwi zany z sytuacj  badania, w której

respondentom prezentowana jest lista s ów do zapami tania. Lista zbudowana jest w taki

sposób, e jedno s owo w sposób znacz cy ró ni si  od pozosta ych. Jak si  okazuje,

wyró niaj ce si  s owo jest lepiej pami tane. W publikacjach dotycz cych tej teorii

najcz ciej cytuje si  prace von Restorff (1933), która w latach trzydziestych zajmowa a

si  tym problemem. Wspó cze nie u ywa si  nazwy “efekt von Restorff” zamiast “efektu

izolacji”. W ostatnich latach powsta o wiele nowych teorii t umacz cych efekty zwi zane z

odró nialno ci  cz ci zapami tywanego materia u. Uformowa y si  dwa g ówne

rozumienia s owa dystynktywno , okre lane jako dystynktywno  pierwszorz dna i

drugorz dna (ang. primary and secondary distinctiveness). Dystynktywno

pierwszorz dna rozumiana jest zgodnie z wynikami bada  von Restorff, jako cecha

materia u, zale na od kontekstu w którym znajduje si  dany element. Efekt wynika w tym

przypadku z odr bnych procesów kodowania lub wydobywania pewnych informacji w

stosunku do pozosta ej cz ci materia u. Drugie rozumienie jest zwi zane z wiedz  nabyt

przez osob  przed sytuacj  badania. Je li informacje do zapami tania s  dla organizmu

nowe lub niezgodne z posiadanymi informacjami, mog  one by  traktowane w sposób

odmienny od informacji zgodnych z wiedz  osoby. Nie s  to jednak jedyne rozumienia

tego s owa spotykane w literaturze (por. Hunt 2006).

W celu lepszego zrozumienia istoty dystynktywno ci warto przeanalizowa  jakie

hipotezy wyja niaj ce to zjawisko powstawa y dotychczas. Von Restorff zak ada a, e
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trwalsze pami tanie informacji wyró niaj cych si  jest zwi zane z procesami uwagi w

trakcie kodowania materia u. Krytycy teorii von Restorff zwracali uwag , e efekt izolacji

jest mocno zale ny od kontekstu. Ta sama informacja w jednym kontek cie mo e by

informacj  dystynktywn , w innym – mo e by  traktowana jako t o. Je li wi c procesy

dystynktywno ci wi  si  tylko ze specyficznym przetwarzaniem informacji w u ytym

kontek cie, nie warto po wi ca  im uwagi. Odr bne procesy s  bowiem zwi zane nie tyle

z pojedy cz  informacj , co z ca ym zestawem s ów do zapami tania. Nie s  wi c

skutkiem dzia ania naszej pami ci. Aktualne teorie (McDaniel i Geraci 2006) wskazuj

jednak, e przyczyna tego efektu mo e by  inna. Teoria Watkinsa wyja nia to zjawisko

hipotez  wielko ci kategorii. Wed ug niego informacje w trakcie kodowania s

przypisywane do ró nych kategorii. W wyniku tego procesu informacje podobne zostaj

zapami tane w tej samej kategorii, za  informacje odró niaj ce zostaj  automatycznie

zaklasyfikowane do oddzielnych kategorii. Poniewa  s ów podobnych jest wi cej,

kategorie z nimi zwi zane maj  wi ksze rozmiary. Jako e znacznie atwiej jest

przeszukiwa  ma e kategorie, atwiejszy jest dost p do elementów dystynktywnych

(Watkins i Watkins 1975). W tej teorii procesy uwagi zwi zane ze wszystkimi s owami z

listy s  podobne. Powodem odmiennej dost pno ci s ów dystynktywnych jest wed ug

niego organizowanie informacji w pami ci a nie procesy uwagi w sytuacji kodowania.

Istnieje równie  kilka teorii zwi zanych z procesami kodowania informacji. Jedna z

nich mówi o dzieleniu czasu mi dzy elementy (ang. time-sharing hypothesis) – gdy

informacja jest odbierana jako inna od pozosta ych, otrzymuje wi ksze zasoby na czas

szy ni  pozosta e informacje. Czas po wi cany na pozosta e elementy maleje, co w

konsekwencji powoduje dok adniejsze pami tanie informacji odró niaj cych si  (Wallace

1965). Hipoteza punktów zaczepienia (ang. anchor point hypothesis) mówi, e informacje

 organizowane wokó  punktów zaczepienia (ang. anchor points, pegs). Obiekty bliskie

punktowi zaczepienia maj  wi ksz  szans  by by  przywo ane (Fiegenbaum i Simon

1962). Im wi cej elementów jest pokazywanych, tym mniej odró nialny jest ka dy z nich.

Dlatego je li w tek cie znajdzie si  kilka atwych do odró nienia elementów, b  one

traktowane jako punkty zaczepienia.

Cz sto w literaturze spotyka si  stanowisko, e efekty dystynktywno ci polegaj  na

pami taniu okre lonej informacji trwalej w przypadku, gdy jest ona otoczona ró ni cymi

si  od niej informacjami, ni  w przypadku gdy jest ona otoczona informacjami podobnymi.

Jedna z nowych teorii (Tulving i Rosenbaum, 2006) wskazuje jednak, e informacje mog

by  tak samo trwa e w obu przypadkach. Dobra pami  informacji dystynktywnych mo e

by  wynikiem gorszego kodowania podobnych do siebie informacji, nie za  odmiennych
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procesów zwi zanych z informacjami odró niaj cymi si . Autorzy wyja niaj

przypuszczenia wykorzystuj c dwa mechanizmy – transfer negatywny i hipotez  camatosis

(z greckiego “kamatos” – zm czenie, znu enie). Ich koncepcja zak ada, e organizm ucz c

si  podobnych informacji odczuwa zm czenie. W sytuacji, gdy pojawia si  bodziec

wyró niaj cy si  od pozosta ych, dochodzi do rozbudzenia systemu nerwowego i

trwalszego zakodowania na poziomie neuronów. Transfer negatywny t umacz  ujemnym

wp ywem wyrazu dystynktywnego na trwa  pami ci pozosta ych s ów. Wyniki

neuronalnych bada  nad pami ci  wskazuj  jednak na bardziej skomplikowane zale no ci

(patrz: Fabiani 2006, Michelon i Snyder 2006, Kishiyama i Yonelinas 2006).

W przypadku efektu izolacji dystynktywno  bywa rozumiana jako cecha materia u

lub cecha procesu przetwarzania (Hunt 2006). Bardziej trafne wydaje si  jednak okre lenie

dystynktywno ci jako wskazówki (ang. cue) alternatywnej do innych wskazówek (Nairne

2006). Badania pokaza y, e nie wystarczy, aby okre lony fragment materia u w jaki

sposób ró ni  si  od pozosta ych jego cz ci. Hunt przytacza wyniki bada , w których

informacje o ró nicach mi dzy s owami by y pami tane równie dobrze jak informacje o

podobie stwach. Dystynktywno  definiuje on jako proces przetwarzania informacji o

ró nicach mi dzy s owami w kontek cie poszukiwania podobie stw. Ró nice mi dzy

owami znacznie atwiej znale  w przypadku, gdy s owa dotycz  podobnych poj

(“pies”, “kot”) ni  pomi dzy ró nymi poj ciami (“pies”, “drzewo”). Poniewa  ró nice

mi dzy psem a drzewem dotycz  wielu obiektów, okre lane s  jako ma o diagnostyczne

dla nich samych. Jedn  z informacji o ró nicach mi dzy nimi jest fakt, e “pies” jest

zwierz ciem a “drzewo” ro lin . W przypadku “psa” i “kota”, tak  informacj  jest fakt, e

“pies” szczeka a “kot” miauczy. Informacja odró niaj ca ci le kojarzy si  wi c z

desygnatami tych s ów. Jest wi c dla nich diagnostyczna. W przypadku drugim – bycie

zwierz ciem lub ro lin  dotyczy wielu obiektów i nie jest tak ci le wi zane z “psem” lub

“drzewem”. Wg. Hunta efekt izolacji wymaga spe nienia dwóch warunków. Pierwszy to

utworzenie wymiaru podobie stwa, wokó  którego przetwarzana jest informacja o

ró nicach s owa izolowanego. Drugi to przetwarzanie pozosta ych elementów regu ami

podobie stwa, bez przetwarzania ró nic mi dzy nimi. Dystynktywne przetwarzanie nie

zachodzi wi c, gdy ten sam element jest umieszczony w li cie s ów z jednej kategorii

(homogenicznej) lub s ów nie powi zanych ze sob  (heterogenicznej). W przypadku, gdy

zadanie poznawcze przy uczeniu si  listy wyrazów b dzie polega o na znajdywaniu ró nic

mi dzy poprzednim s owem, efekt izolacji wyst pi równie  je li lista jest homogeniczna

(Hunt 2006).
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Von Restorff w swojej publikacji opisywa a metaforycznie, e do powstania efektu

izolacji niezb dna jest “cisza” (ang. silence). Cisza rozumiana jest jako t o sprawiaj ce, e

izolowany obiekt przywo uje uwag  na poziomie percepcji. Wed ug niej nowy element

budzi niespodziank  i zaskoczenie. Co ciekawe, w swoich badaniach umieszcza a to s owo

na pocz tku listy, by wyeliminowa  sytuacje “gdy s owo staje si  percepcyjnie unikalne”

(Hunt 2006, s. 7). Mo emy wi c zauwa , e w jej badaniach na etapie kodowania

informacji s owo nie by o jeszcze rozpoznawane jako odmienne od pozosta ych s ów. Hunt

przytacza wyniki innych bada  które pokaza y, e efekt izolacji nie jest zwi zany z

pozycj  s owa na li cie. Wyniki te s  zgodne z przytoczon  koncepcj  dystynktywno ci

jako przetwarzania informacji o ró nicach w kontek cie poszukiwania podobie stw.

Teorie t umacz ce pierwszorz dn  dystynktywno  jako wynik odmiennych

procesów w trakcie kodowania informacji maj  ró ne wyja nienia. Jak wcze niej

wspomnia em, ró nice mi dzy s owami mog  prowadzi  do po wi cenia wi kszej ilo ci

uwagi danemu wyrazowi. Uwaga mo e zosta  wykorzystana do szerszego przetwarzenia

owa lub wi kszej elaboracji. Inne procesy maj  miejsce, gdy wyraz wywo a zdziwienie

(ang. expectation violation) – wyst puje wtedy trwalsze zakodowanie kontekstu i silniejsze

powi zanie z pozosta ymi s owami. Teorie t umacz ce drugorz dn  dystynktywno

koncentruj  si  na ró nicach w procesach wydobywania informacji z pami ci. Dla

wyró niaj cych si  kandydatów pami  przechowuje wi cej informacji diagnostycznych.

To mo e prowadzi  do lepszej odró nialno ci s owa od innych kandydatów podsuwanych

przez pami  w trakcie wydobywania. Mo e by  równie  tak, e nietypowe informacje

mog  s  jako wskazówki. Nelson definiuje dystynktywno  jako wynik procesu

nak adania si  na siebie cech informacji w pami ci (ang. feature overlapping). Im bardziej

unikalny jest lad pami ciowy, tym mniej jego cech dzielonych jest z innymi (za: Webster,

Luis i Bartlett 1997).

Craik (2006) zwraca uwag , e zjawiska okre lane mianem dystynktywno ci

nasuwaj  jeszcze wiele pyta . Wspomniane wcze niej efekty pierwszorz dnej i

drugorz dnej dystynktywno ci nie s  jedynymi, jakie by y okre lane tym terminem.

Staraj c si  u ci li  obserwowane zjawiska analizowano ich relacje do takich poj  jak

nowo  (ang. novelty), odmienno  (ang. difference), dziwno  (ang. bizareness) czy

znaczenie dla jednostki (ang. signifficance). Wyniki bada  pokaza y, e ró nice mi dzy

owami nie wystarcz , by efekt wyst pi  (Hunt 2006).

Badania nad dziwno ci , rozumian  jako pami tanie dziwnych lub nietypowych

informacji, pokaza y szereg ciekawych zale no ci. Okaza o si , e s owa których

desygnaty s  mo liwe do wyobra enia, nie s  pami tane lepiej ni  pozosta e s owa. To
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elaboracja, a nie mo liwo  wyobra enia go sobie wp ywa na lepsze pami tanie informacji

(Worthen 2006). Im mniej s ów jest dziwnych, tym lepiej s  one pami tane. Zwi zki te

umaczy si  faktem, e s owa dziwne wymagaj  by po wi ci  im wi cej czasu w trakcie

zakodowania, ni  s owom popularnym. To wyja nienie niesie jednak ze sob  tak e

odwrotne przewidywania. Je li te s owa wymagaj  wi kszej ilo ci zasobów, s  one

bardziej podatne na zniekszta cenia. Badania potwierdzi y te przewidywania, mo na wi c

podejrzewa e w gr  wchodz  inne czynniki. Ciekawe zale no ci pokaza y porównania

procedury swobodnego przywo ania i ukierunkowanego odtwarzania. Okaza o si , e

wp yw dziwno ci wyst puje przy swobodnym przywo ywaniu, a nie wyst puje przy

ukierunkowanym odtwarzaniu w czasie mniejszym ni  5 minut od zapami tania. Wp yw

ten staje si  coraz bardziej wyra ny, im wi cej czasu od zapami tania mija (Wothen 2006).

Dziwno  bywa tak e rozumiana jako mnemotechnika.

Schmidt (1991, 2006) definiuje poj cie emocjonalnej dystynktywno ci jako

szczególny rodzaj pami ci dla bod ców wa nych dla osoby (ang. significant stimuli). Fakt

emocjonalnego adunku zwi zanego z jednym z bod ców umieszczonych w ród innych,

neutralnych mo e t umaczy  jego trwalsze pami tanie. adunek emocjonalny niesie

bowiem ró nice w kontek cie podobie stw pozosta ych bod ców. Czasami jednak emocje

mog  utrudnia  nam przypomnienie sobie informacji. Silny adunek emocjonalny mo e

powodowa , e nie po wi cimy uwagi informacji z nim zwi zanej.

Howe (2006) opisuje zwi zki dystynktywno ci z rozwojem pami ci u dzieci.

Zwraca uwag , e dystynktywno  jest wa nym procesem ju  od pierwszych dni ycia

osoby, kieruj c uwag , percepcj  i kodowaniem informacji. Wed ug niego ju  od

niemowl ctwa odró niaj ce si  informacje pe ni  wa  rol  w efektywno ci pami ci.

Liczba wymiarów, na których dziecko mo e ocenia  odró nialno  jednego elementu od

drugiego znacz co zmienia si  wraz z rozwojem jego wiedzy. Tak e czas, przez który

dziecko potrafi przypomnie  sobie informacj  ro nie wraz z rozwojem procesów

dystynktywno ci. Z drugiej strony autor zwraca on uwag , e dystynktywno  w pewnych

sytuacjach mo e sprawia  dzieciom zbyt wiele trudno ci, by efektywnie radzi  sobie w

zadaniach polegaj cych na poszukiwaniu ró nic.

Autorzy (Howe 2006, Hunt 2006) zwracaj  równie  na zwi zek tego rodzaju

procesów przetwarzania informacji z wieloma znanymi efektami spo ecznymi. Procesy

dystynktywno ci porównywane s  do procesów tworzenia grup spo ecznych i skupiania

uwagi na sobie, jako jedynej jednostce innej od pozosta ych cz onków grupy. Istniej  te

analogie do procesów postrzegania cz onków grupy w asnej jako podobnych do siebie, czy

te  do postrzegania pogl dów innych osób jako zgodnych z naszymi pogl dami.
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Dystynktywno  mo e by  tak e zwi zana z procesami kategoryzacji i tworzenia

stereotypów spo ecznych. Teoria ta nadaje si  nie tylko do t umaczenia efektów

pami ciowych, ale równie  wielu innych efektów psychologicznych. Badania

neurologiczne wskazuj , e procesy dystynktywnego przetwarzania maj  pod e w

procesach neuronalnych i s  jedn  z podstawowych umiej tno ci ludzkiego mózgu.

Przytoczone wy ej teorie nasuwaj  ró nego rodzaju pytania. Jednym z nich jest

pytanie, jakie istniej  zale no ci mi dzy zjawiskiem pierwszorz dnej a drugorz dnej

dystynktywno ci. Teoria wskazywa aby, e znacznie wi ksze znaczenie dla trwalszego

przechowywania wyrazów powinna mie  dystynktywno  drugorz dna. W przypadku

dystynktywno ci pierwszorz dnej oczekiwaliby my, e pami  dla danego s owa

stawa aby si  coraz gorsza w czasie.
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4. Badania trwa ci/dost pno ci reprezentacji pami ciowej
wyrazów

Omawianie bada  zwi zanych z pami taniem s ów wymaga dokonania

rozró nienia trzech ró nych poj  jakimi s : materia  semantyczny, pami  semantyczna

oraz pami  s ów. Materia  semantyczny to zestaw informacji, z ony ze s ów w

okre lonym j zyku. Mog  to by  listy s ów, pe ne zdania lub te  d sze teksty sk adaj ce

si  z wielu zda . Kontrowersyjne wydaje si  by  zaliczanie do materia u semantycznego

równie  sylab bezsensownych u ywanych np. w badaniach Ebbinghausa. Jednak je li

we miemy pod uwag  jezyk chi ski, w którym s owa w wersji pisanej nie sk adaj  si  z

czonych ze sob  zg osek a z figur, mo emy doj  do wniosku e materia  stosowany

przez Ebbinghausa jest pewnego rodzaju odmian  materia u semantycznego. Sytuacja

zapami tywania sylab bezsensownych mo e by  porównywania do nauki s ów w obcym

zyku - nie dostrzegamy sensu w prezentowanym nam materiale, jednak mo emy

doszukiwa  si  pewnych znajomych regu  leksykalnych.

Pami  semantyczna jest poj ciem wprowadzonym przez Quilliana i rozwini tym

przez Tulvinga (za: N cka i inni 2006). Rozumiana jest jako swego rodzaju umys owy

ownik, zorganizowana wiedza o symbolach werbalnych, ich znaczeniu i relacjach mi dzy

nimi, jak równie  o regu ach manipulacji mi dzy symbolami, poj ciami i relacjami. W

koncepcji Tulvinga zosta a ona przeciwstawiona pami ci epizodycznej, definiowanej jako

zbiór wiedzy zwi zanej ze wspomnieniami i prze yciami osobistymi. Tulving oba systemy

pami ci zdefiniowa  jako rodzaje pami ci trwa ej, funkcjonuj ce obok pami ci

proceduralnej. System semantyczny rejestruje znaczenie zdarze  i faktów oraz znaczenie

zykowe. O organizacji pami ci semantycznej decyduje system poj . Jednostki

organizacji informacji w tym systemie przez ró nych autorów okre lane s  ró nymi

terminami, takimi jak: poj cia, idee, fakty, s dy, regu y, skrypty (za: Kurcz 1992). Zadanie

polegaj ce na zapami taniu okre lonej listy s ów jest tylko pewnym epizodem w yciu

osoby badanej. Nie wi e si  ono z definiowaniem nowych s ów, poj  czy zwi zków.

Ocena, czy s owo x wyst pi o na li cie wymaga poszukiwa  w obr bie pami ci

epizodycznej. W przypadku takiego zadania b dzie dochodzi o równie  do wykorzystania

danych z pami ci semantycznej, jednak regu y dzia ania pami ci semantycznej sprawdzane

 w innego rodzaju zadaniach. Niektórzy badacze (Bahrick i Karis 1982 za: Kurcz 1992)

dz , e rozró nienie pami ci semantycznej i epizodycznej powinno by  okre lane jako

kontinuum. Wg. nich to pami  semantyczna wy ania si  z epizodycznej, b c
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rednionym do wiadczeniem z cz sto powtarzanych jednostkowych do wiadcze .

Wprowadzaj  oni dodatkowy wymiar porz dkuj cy do wiadczenia pami ciowe, a

mianowicie podzia  na informacje b ce w asno ci  indywidualn  podmiotu oraz

informacje powszechnie dost pne. Pami  s ów jest wi c poj ciem nieco w szym,

zwi zanym zarówno z pami ci  semantyczn  jak i epizodyczn .

Materia  s owny mo e by  odbierany w dwojaki sposób – poprzez czytanie

informacji zapisanych na ró nego rodzaju no nikach lub poprzez s uchanie informacji

odczytywanych przez lektora. Mo emy mówi  o atrybutach specyficznych dla tego

materia u, takich jak na przyk ad d ugo  u ytych s ów, poprawno  gramatyczna,

sensowno  czy cz sto  u ywania w j zyku. Mo emy równie  wyró ni  atrybuty

specyficzne dla sposobu prezentacji (lub konkretnego zmys u odbieraj cego informacj ).

W przypadku materia u pisanego b dzie to przyk adowo wielko  i rodzaj czcionki, kolor,

rozmieszczenie i widoczno . W przypadku materia u mówionego b dzie to ton i barwa

osu, g no , szybko  wymawiania, wyra no  jak równie  dykcja. Tomaszewski

(1984) zwraca uwag  na odró nianie wiadomo ci wyra onych w j zyku potocznym od

tych wyra onych w j zyku naukowym. Wyró ni  on mow  obrazow  i symboliczn ,

graficzn  i zmatematyzowan . Podaje równie  cechy logiczne wiadomo ci takie jak

poziom ogólno ci lub konkretno ci, stopie  prawdziwo ci lub prawdopodobie stwa,

banalno ci i oryginalno ci oraz poziom spoisto ci. Grup  atrybutów zwi zanych ze

sposobem prezentacji materia u (pisanego b  mówionego) okre lam w tej pracy mianem

atrybutów sensorycznych.

Mimo, e powy sza lista nie jest kompletna, wida  jak wiele czynników powinno

podlega  kontroli w badaniach, w których stosuje si  materia  s owny. Mo na do nich

zaliczy  równie  grup  czynników, zwi zanych z cechami osób badanych. S  to:

sprawno  i dok adno  zmys ów bior cych udzia  w odbiorze tre ci (s uchu lub wzroku),

znajomo  j zyka, bogactwo s ownictwa, znajomo  alfabetu i poszczególnych g osek

ywanych w tym j zyku, czy równie  wspomniane wcze niej prefencje dotycz ce

odbioru okre lonym zmys em. S  to czynniki determinuj ce ró nice indywidualne

pomi dzy osobami.

Pami  s ów stanowi a przedmiot bada  ju  w pocz tkach psychologii

eksperymentalnej. Jednym z pierwszych badaczy zajmuj cych si  tym tematem by

Herman Ebbinghaus. By wykluczy  wp yw wiedzy zdobytej na wyniki, osoby badane

uczy y si  ci gów bezsensownych s ów, sk adaj cych si  z trzech losowych liter. Na

podstawie liczby zapami tywanych wyrazów wyznaczano krzywe zapominania.

Zaobserwowano, e najwi cej informacji jest zapominanych w pierwszej godzinie uczenia
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si  i coraz mniej w pó niejszym okresie. Krytycy twierdz , e wniosków z bada  nad

materia em bezsensownym nie mo na przek ada  na uczenie si  materia u sensownego.

Obecnie wiadomo, e materia  sensowny jest znacznie trwalej pami tany ni  bezsensowny.

Jednak ze wzgl du na budow  s ów interesuj ce by oby porównanie trwa ci pami ci list

ów sensownych i sylab bezsensownych w d szym okresie czasu, przy uwzgl dnieniu

ró nej liczby liter. Teoria poziomów przetwarzania wskazuje, e s owa o konkretnych

desygnatach b  pami tane d ej, poniewa  mog  zosta  przetworzone na g bszy

poziom. Z drugiej strony, zak adaj c e tracimy tylko dost pno  do ladu, listy sylab

bezsensownych nie b  mylone z wiedz  pochodz  z innych do wiadcze  osoby.

Anderson (1998) przytacza badania, w których porównywano pami  informacji

sensownych i bezsensownych. Stwierdzono, e w przypadku ma ej liczby informacji, lady

informacji bezsensownych s  równie trwa e co sensownych. Przy du ych ilo ciach

dochodzi do interferencji i du ej liczby b dów.

Badania pami ci s ów cz sto s  krytykowane za nieekologiczno , tj. za u ywanie

materia u innego, ni  materia  najcz ciej zapami tywany w yciu codziennym.

Argumenty te nie dotycz  bada  nad pami ci  nazwisk. Kurcz (1992) przytacza wyniki

bada , w których sprawdzano jak d ugo od uko czenia studiów studenci pami taj

nazwiska swoich kolegów, oraz jak d ugo pami taj  je wyk adowcy. W przypadku

studentów, spadek liczby pami tanych nazwisk pojawia si  po prawie dwóch latach, przez

kolejne 25 lat ulega niewielkim zmianom, by pó niej znacz co male . W przypadku

wyk adowców gwa towne zmiany zaczynaj  si  ju  po roku. Ró nice mi dzy

wyk adowcami a studentami t umaczy si  liczb  kontaktów z posiadaczami nazwisk, a

wi c swego rodzaju liczb  powtórze  materia u. Wyk adowcom rzadziej zdarza si

rozmawia  ze studentami ni  studenci ze sob  nawzajem. Wynik ten pokazuje, e równie

owa nie nios ce ze sob adnej informacji, jednak w jakim  celu wielokrotnie

powtarzane i u ywane do identyfikacji obiektów, mog  by  pami tane bardzo d ugo.

Kolers i inni (1985) badali wp yw wielko ci czcionki w jakiej wydrukowane

zosta y s owa na trwa  reprezentacji pami ciowej s ow oraz wp yw wielko ci

prezentowanego obrazu na trwa  jego reprezentacji pami ciowej. Ich badanie pokaza o

na cis y zwi zek mi dzy wielko ci  obrazu a trwa ci ladu pami ciowego. Nie

stwierdzono takiego zwi zku w przypadku materia u s ownego. Wi ksza czcionka nie

wp ywa na trwalsze pami tanie s ów. T umaczono to faktem, e wi ksza czcionka nie

nios a za sob adnego znaczenia ani nie u atwia a zapami tywania wi kszej ilo ci

szczegó ów.

cka (2006) przytacza wyniki bada , w których porównywano pami  obrazów i
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ów. Okaza o si , e wyniki zale y od mo liwej kolejno ci odtworzenia. W przypadku

swobodnego przypominania, obrazy by y pami tane lepiej ni  s owa, natomiast gdy

przypominanie mia o zachodzi  w ustalonej kolejno ci, lepiej by y pami tane s owa. Na tej

podstawie sformu owano wniosek, e zale nie od przewidywanego sposobu

przypominania powinni my kodowa  u ywaj c systemu s ownego lub obrazowego.

Wniosek ten wykorzystywany jest w obrazowych technikach wspomagania pami ci, gdzie

owa kojarzone s  z obrazami.

Light i Berger (1976) przytaczaj  wyniki bada  zwi zanych z pami ci  atrybutów

sensorycznych zapami tywanych informacji. Wynika z nich, e osoby s  w stanie

pami ta  czy s owo by o pisane du ymi lub ma ymi literami (ang. uppercase or lowercase

type), rodzaj u ytej czcionki, jej kolor lub orientacje w ponie lub poziomie, nawet gdy ich

zadanie polega o na zapami taniu jedynie tre ci s ów prezentowanych wizualnie. W

przypadku materia u czytanego przez lektora, pami tano czy s owa by y wypowiadane

skim czy kobiecym g osem. Mo liwo  pami tania tego typu informacji wyja niaj

dwoma hipotezami autorstwa Hintzman, Block i Inskeep (1972). Pierwsza z hipotez

zak ada, e osoba staraj c si  zapami ta  czytany wyraz wytwarza sobie w umy le

wirtualny obraz zawieraj cy szczegó y percepcyjnego do wiadczenia. Druga hipoteza

mówi, e w trakcie czytania s owa wszystkie niesemantyczne atrybuty s ów s

zapami tywane jako informacje abstrakcyjne, skojarzone ze znaczeniem s owa. Badania

pokaza y, e informacje o atrybutach niesemantycznych s  przechowywane tylko wtedy,

gdy osoba oczekuje, e b  przydatne pó niej. Trwa  informacji o atrybutach

sensorycznych w pami ci jest w du ym stopniu zale na od tego, czy nast pi skupienie na

nich uwagi. Autorzy t umacz  to faktem, e podobnie jak w przypadku robienia zdj

aparatem fotograficznym, zapami tywanie obrazów nie mo e odbywa  si  w sposób

ci y, wymaga po wi cenia uwagi procesowi ustawiania ostro ci i adowania filmu do

aparatu. Przedstawione hipotezy przewiduj  ró ne wyniki dla zadania polegaj cego na

zapami taniu informacji o dwóch atrybutach sensorycznych. Hipoteza pierwsza

przewiduje, e zadanie to b dzie dla osoby równie atwe, co zadanie polegaj ce na

zapami taniu informacji o jednym atrybucie. Hipoteza druga mówi, e zapami tanie

informacji o drugim atrybucie b dzie wymaga o po wi cenia wi cej uwagi

prezentowanemu materia owi. W badaniu Light i Berger potwierdzi y si  za enia

hipotezy drugiej. A wi c w przypadku zadania polegaj cego na zapami taniu s ów i

skojarzonych z nimi atrybutów, ka dy z atrybutów jest przechowywany jako osobna,

abstrakcyjna informacja.

Na zwi zki pami ci atrybutów sensorycznych wyrazu z procesami poznawczymi
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wskazuj  równie  badania nad interfejsem komputerów. Praca Signh (2000) dostarcza nam

informacji o pewnych prawid owo ciach zwi zanych ze sposobem prezentacji materia u

ownego. Du e litery (ang. uppercase) s  pomocne w przypadku poszukiwania tekstu na

ekranie, za  ma e litery (ang. lowercase) dobrze wp ywaj  na ci e czytanie tekstu.

Równie  odpowiednia kombinacja du ych i ma ych liter sprzyja czytaniu d szego tekstu.

Zmienna wysoko  czcionki pomaga w szybszym czytaniu bardziej ni  sta a wysoko .

Podobnie zwi kszanie odst pu mi dzy liniami i zmniejszanie odst pu mi dzy wyrazami

jak równie  zmienne odst py mi dzy liniami pozytywnie wp ywaj  na szybko  czytania.

Przenoszenie wyrazów mi dzy liniami spowalnia czytanie. Ciemne litery na jasnym tle

wydaj  si  pomaga  w czytaniu i zmniejszaj  zm czenie. Równie  wi ksze ekrany mog

przyspiesza  przetwarzanie informacji. Rozja nianie niektórych s ów czasami pomaga, za

czasami przeszkadza. Autor zwraca równie  uwag  na rol  akcentu w przypadku tekstu

czytanego, którego nie prezentuje si  w materiale pisanym. Badania przytoczone przez

tego autora wskazuj  raczej na zwi zki atrybutów z procesami poznawczymi, ni  na ich

zwi zki z pami ci  s ów, jednak nie ulega w tpliwo ci e ich wyniki mog  by ród em

nowych hipotez zwi zanych z pami ci  informacji o atrybutach sensorycznych.

Informacji o procesach pami ciowych zwi zanych z materia em s ownym

dostarczaj  nam równie  badania nad niezamierzonym i zamierzonym zapami tywaniem

materia u semantycznego. Hanka a (2001) przytacza wyniki bada  dotycz cych czytania

tekstów. Wynika z nich, e informacje o j zykowej strukturze materia u s  zazwyczaj

przechowywane do zako czenia czytania. Nast pnie je li zostan  uznane za niewa ne,

ulegaj  szybkiej utracie. Lepiej zapami tywane s  jednostki znaczeniowe o ró nym

poziomie ogólno ci. Najlepiej pami tane s  informacje dotycz ce g ównych my li oraz

zwi zków przyczynowo-skutkowych. Wielu informacji o zapami tywaniu

niezamierzonym s ów, zda  i tekstów dostarczaj  wyniki bada  Szewczuka (1977), które

dotyczy y zamierzonego i niezamierzonego uczenia si . Sprawdza  on zale no ci

wyst puj ce w ró nych formach materia u werbalnego. Doszed  on do wniosku, e

zapami tanie przez osobnika uk adu bod ców mo liwe jest tylko wtedy, gdy uk ad ten

zostanie w czony w jego dzia anie. W przypadku, gdy osoba napotyka na ró nego rodzaju

bod ce, które nie nios  ze sob adnych informacji dla niej znacz cych, nie koduje tych

informacji w pami ci trwa ej. Wyniki bada  wskazywa y na podobne mechanizmy

rz dz ce pami ci  s ów, niezale nie od rodzaju materia u. W przypadku materia u

tekstowego badani dobrze zapami tywali nie tyle pojedy cze zdania czy wyrazy, co ich

rozumienie ca ego tekstu. Materia  tego rodzaju jest tym lepiej pami tany, im bardziej jest

zrozumia y. D sze teksty dzielone s  na mniejsze grupy zda , z których ka da niesie ze
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sob  pewne znaczenie. Sens wy aniaj cy si  z jednej grupy mo e wchodzi  w zwi zki z

zapami tanym sensem innych grup. Je li za  jaka  cz  tekstu nie niesie ze sob  nowych

informacji, prawdopodobnie zostanie s abo zapami tana. W przypadku materia u

sk adaj cego si  z pojedy czych zda  zauwa ono ró nice mi dzy zapami tywaniem

zamierzonym a niezamierzonym, polegaj ce na lepszym pami taniu zda  podobnych w

przypadku zapami tywania zamierzonego. Wtedy to osoba traktuje ka de ze zda  jako

osobn  cz stk  i lepiej zapami tuje informacje specyficzne dla niego. W przypadku

zapami tywania samorzutnego, zapami tanie jednego ze zda  os abia pami tanie drugiego.

Pami  pojedy czego s owa w zdaniu wyra nie wzrasta, je li wi e si  ono z zasadnicz

tre ci  zdania. W badaniach nad pami ci  s ow Szewczuk zauwa , e “aktywne

czanie izolowanych przedmiotów w mniej lub bardziej sensowne zwi zki i stosunki,

wp ywa na wi ksz  skuteczno  zapami tania zamierzonego” (Szewczuk 1977, str. 125).

Równie  w badaniach zg osek bezsensownych stwierdzono popraw  pami ci elementów w

przypadku zapami tywania zamierzonego.

W badaniach, których przedmiotem jest zapami tywanie s ów wa nym czynnikiem

jest prawdopodobie stwo wyst powania s owa w j zyku. Dziedzin  nauki, która zajmuje

si  tym aspektem jest statystyka leksykalna. Cz sto  wyst powania s owa w j zyku

okre la si  mianem frekwencyjno ci i dzieli na dwa rodzaje: obiektywn  i subiektywn .

Cz sto , z jak  pojawiaj  si  w j zyku poszczególne wyrazy stanowi wielko

obiektywn , która jest konkretn  cech  wyrazu. Warto  tej cechy badacze staraj  si  w

pewnym stopniu przybli  obliczaj c prawdopodobie stwo u ycia s owa w ró nych

formach komunikacji werbalnej. Autorzy zwracaj  uwag , e badane próbki materia ów

nie s  wystarczaj ce by dok adnie okre li  frekwencyjno  obiektywn  wyrazów. Mianem

frekwencyjno ci subiektywnej okre la si  subiektywny odbiór cz sto ci wyst powania

owa w j zyku przez osoby u ywaj ce tego j zyka. Badania frekwencyjno ci

subiektywnej zajmuj  si  badaniem zwi zków mi dzy konkretnymi wyrazami a

szybko ci  ich identyfikacji. Okaza o si , e s owa cz sto wyst puj ce s  na ogó

atwiejsze do rozpoznania i charakteryzuj  si  ni szym progiem zrozumia ci ni  s owa

rzadkie. Zagadnienie progu zrozumia ci, czyli czasu po którym s owo jest rozumiane,

jest zwi zane z czasem reakcji na zaprezentowany bodziec s owny w percepcji wzrokowej

i s uchowej (Imio czyk 1987). Je li zatem niektóre bod ce s  d ej rozpoznawane ni

inne, mo e to mie  ogromny wp yw na obserwowane efekty pami ciowe. Aby wykluczy

wp yw tych czynników wykorzystuje si  s owniki freekwencyjno ci danego j zyka.

ownik jest wynikiem bada  nad j zykiem i przybli a w pewnym stopniu warto ci

frekwencyjno ci ró nych wyrazów.
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Mimo wielu lat bada  nad pami ci  s ów, zdobyta wiedza wydaje si  by  wci

fragmentaryczna. W naukowych publikacjach brak jest pe nego opisu materia u

badawczego. W wielu przypadkach nie ma nawet pewno ci czy s owa s  badanym czytane

czy te  prezentowane na ekranie monitora (por. Brainerd, Reyna i Kneer 1995). Brak

kontroli nad wieloma wymienionymi w tym rozdziale czynnikami t umaczy si  tym, e na

poziomie populacji ich wp yw powinien by  zniwelowany. Jednak cz sto badania pami ci

nie s  prowadzone na reprezentatywnej próbie populacji, a na w skiej grupie osób o

wysokiej inteligencji – studentach. Wiedza o zwi zkach ró nego rodzaju atrybutów

sensorycznych z trwa ci  pami ci wydaje si  by  przydatna nie tylko przy

konstruowaniu nowych bada  pami ci, lecz równie  w dydaktyce. Tak e osoby zajmuj ce

si  nowymi technologiami, takimi jak komputerowe systemy gromadzenia wiedzy czy

osoby badaj ce ergonomi  i u yteczno  systemów (ang. usability, human-computer

interaction) sygnalizuj  niewielk  wiedz  w tym zakresie a du e znaczenie praktyczne.
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5. Metodologia bada  w asnych

5.1 Uzasadnienie podj cia bada  oraz cel pracy

Przytoczony za W odarskim podzia  w ciwo ci pami ci na cztery niezale ne od

siebie cechy wydaje si  by  interesuj cy. Szczególnie interesuj ce wydaje si  by

porównanie trwa ci informacji w pami ci w zale no ci od czynników zwi zanych z

rodzajem materia u. Wnioski z porówna  trwa ci ró nych informacji mog  znale

zastosowanie w wielu dziedzinach praktycznych, takich jak projektowanie systemów

informatycznych czy ergonomia. Niestety wspó czesne prace psychologiczne nie

po wi caj  uwagi temu tematowi. Badania nad pami ci  s ów pokaza y, e na trwa

informacji w pami ci mog  wp ywa  nie tylko atrybuty j zykowe s owa, ale równie

sposób prezentacji. Dotychczasowe teorie pami ci, takie jak koncepcja poziomów

przetwarzania czy teoria rozmytych ladów zak adaj , e informacje o atrybutach

sensorycznych maj  niewielk  trwa . Teorie dystynktywno ci wskazuj  na mo liwy

wp yw cech odró niaj cych elementy od siebie na ich trwa . Wyniki bada  wskazuj ,

e trwalsze pami tanie informacji wyró niaj cych si  z ca ci materia u nie musi wi za

si  z procesami uwagi czy odr bnym procesem kodowania. Potwierdzono hipotezy

zak adaj ce, e dystynktywno  wynika raczej z procesów wydobywania. Prowadzi nas to

do sprzeczno ci – jedne teorie zak adaj , e informacje o atrybutach sensorycznych

powinny zosta  szybko zapomniane, inne wskazuj e mog  one mie  znacz cy wp yw na

wydobywanie. Celem tej pracy jest sprawdzenie, czy trwa  reprezentacji pami ciowych

ów wyró nionych sensorycznie jest wi ksza od trwa ci reprezentacji pami ciowych

ów nie wyró nionych. Drugim celem pracy jest sprawdzenie, czy subiektywna

frekwencyjno  wyrazów jest czynnikiem moderuj cym ten wp yw. Ostatnim celem pracy

jest sprawdzenie, czy informacje o atrybutach sensorycznych s ów wyró nionych mog

by  pami tane mimo tego, e nie pami tamy tych s ów.

5.2 Pytania i hipotezy badawcze

Postawiono nast puj ce pytania badawcze:

1) Czy warto  atrybutu sensorycznego wyrazu (czcionka normalna vs. czcionka

pogrubiona) wp ywa na trwa  – dost pno  pami ciow  wyrazu?

2) Czy subiektywna frekwencyjno  wyrazu wp ywa modyfikuj co na zale no

pomi dzy warto ci  atrybutu sensorycznego wyrazu a trwa ci  – dost pno ci

pami ciow  wyrazu?
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3) Czy mo e zosta  zachowany dost p do informacji o warto ci atrybutu

sensorycznego wyrazu (pogrubieniu czcionki) pomimo braku dost pu do pe nej

reprezentacji pami ciowej wyrazu?

5.3 Metodyka bada

5.3.1 Zmienne i wska niki

Zmienne niezale ne:

- atrybut sensoryczny wyrazów (czcionka normalna vs. czcionka pogrubiona)

- atrybut j zykowy wyrazów (ma a lub du a subiektywna frekwencyjno )

Zmienne zale ne:

- trwa  wyrazów

- trwa  informacji o atrybutach sensorycznych

Dokonano dwóch pomiarów zmiennej zale nej: bezpo rednio i po okresie odroczenia

wynosz cym 10 minut. Wska niki zmiennych zale nych obliczano dwoma metodami. W

metodzie pierwszej jako wska nik trwa ci obrano liczb  informacji w pomiarze

odroczonym, które by y przywo ane równie  w pomiarze bezpo rednim. W drugiej

metodzie obliczenia oparto na relacji mi dzy zakresami w obu pomiarach.

5.3.2 Schemat i procedura badania

Badanie przeprowadzono w schemacie z powtarzanymi pomiarami. Sk ada o si  z

trzech etapów: 1) prezentacji materia u, 2) testu bezpo rednio po zako czeniu prezentacji

oraz 3) testu po okresie odroczenia.

Badani byli poinstruowani, e uczestnicz  w badaniu pami ci. Ich zadaniem b dzie

zapami tanie szesnastu par wyrazów. Ka da para b dzie im pokazana przez 5 sekund.

Nast pnie otrzymaj  kwestionariusz, w którym ich zadaniem b dzie przypomnie  sobie

drugie s owo z pary. Po upewnieniu si , e badani rozumiej  ich zadanie, przestawione

zosta y im pary s ów.

Po prezentacji uczestnicy otrzymali pierwsz  wersj  kwestionariusza. Przekazano

im informacj , e maj  w kwestionariuszu oznaczy , czy s owo by o pogrubione.

Pogrubienie mog  oznaczy  tak e wtedy, gdy nie pami taj  tego s owa ale pami taj

wyró nienie. Po 10 minutach od zako czenia prezentacji list s ów zosta  im odebrany

pierwszy kwestionariusz i wr czony drugi. Zostali poinformowani, e maj  jeszcze raz

przypomnie  sobie wszystkie s owa i wpisa  je w kwestionariuszu.

Relacje mi dzy zmiennymi pokazuj  schematy 1 i 2. SWN1 oznacza liczb  wyrazów
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pisanych normaln  czcionk  poprawnie przywo anych przez badanych w pomiarze

bezpo rednim. SWNW1 oznacza liczb  wyrazów pisanych normaln  czcionk ,

cechuj cych si  wysok  subiektywn  frekwencyjno ci , które zosta y poprawnie

przywo ane w pomiarze bezpo rednim.

Schemat 1. Relacje mi dzy zmiennymi wykorzystywanymi do oblicze  wska ników
hipotezy pierwszej.
                         Czas odroczenia

testu

Atrybuty

Pomiar bezpo redni Pomiar odroczony

Normalna SWN1 SWN2Sensoryczne

(pogrubienie) Pogrubiona SWP1 SWP2

Schemat 2. Relacje mi dzy zmiennymi wykorzystywanymi do oblicze  wska ników
hipotezy drugiej.
                         Czas odroczenia

testu

Atrybuty
Pomiar bezpo redni Pomiar odroczony

Normalna

Wysoka
SWNW1 SWNW2

Pogrubiona

Wysoka
SWPW1 SWPW2

Normalna

Niska
SWNN1 SWNN2

Sensoryczne

(pogrubienie)

i

zykowe

(frekwencyjno )

Pogrubiona

Niska
SWPN1 SWPN2

5.3.3 Charakterystyka osób badanych

Osobami badanymi byli uczniowie liceów i techników w Tychach w wieku 17-

20 lat. Przebadano cznie 150 osób. Odrzucono wyniki badanych, którzy w pierwszym

pomiarze przywo ali poprawnie mniej ni  5 s ów (21 osób). Analizy przeprowadzono na

wynikach 129 osób: 63 kobiet i 66 m czyzn.
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5.3.4 Opis materia u badawczego

W badaniu u yto procedury ukierunkowanego odtwarzania (cued recall).

Materia  sk ada  si  z listy 16 par s ów oraz dwóch kwestionariuszy. S owa spe nia y

nast puj ce kryteria: osiem s ów o niskiej, osiem o wysokiej cz stotliwo  wyst powania

w j zyku, liczba znaków w s owie wskazówce – od czterech do o miu, liczba znaków w

owie do odgadni cia – od pi ciu do sze ciu. Cz sto  wyst powania w j zyku okre lono

na podstawie s ownika frekwencyjno ci subiektywnej (Jassem i Gembiak, 1980). Niektóre

spo ród s ów do przypomnienia wyró niono pogrubieniem: po cztery s owa o niskiej i

cztery o wysokiej frekwencyjno ci. Pary s ów by y wydrukowane na kartkach formatu A4,

czcionk  Courier New wielko ci 210pkt. Kartki by y zlepione ze sob  tak, by wyrazy

znajdowa y si  obok siebie.

Oba kwestionariusze zawiera y te same 16 s ów wskazówek u onych w

losowej kolejno ci, innej ni  kolejno  podczas prezentacji par s ów w fazie

zapami tywania. Obok ka dego ze s ów by o miejsce na wpisanie drugiego s owa, pole

wyboru “czy wyraz by  pogrubiony” (tak/nie) oraz pole wyboru “czy jeste  pewny

pogrubienia” (tak/raczej tak/nie). Kwestionariusz zawiera  tak e pytania o p  i wiek

osoby badanej.

5.3.5 Metody oblicze  statystycznych

Do weryfikacji hipotez pierszej i drugiej u yto testu t-studenta dla par

pomiarów. Porównywano rednie wska niki trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów

pogrubionych ze rednimi wska nikami trwa ci reprezentacji s ów niepogrubionych,

oraz rednie wska niki trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów o niskiej i wysokiej

frekwencyjno ci subiektywnej. Do weryfikacji hipotezy trzeciej porównywano redni

liczb  s ów, których atrybut sensoryczny zosta  poprawnie przywo any mimo braku

pami ci s owa.
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6. Analiza wyników

Ze wzgl du na u ycie dwóch metod obliczania wska ników zmiennych

zale nych poni ej prezentuj  wyniki analiz dla ka dej z tych metod.

6.1 Metoda uwzgl dniaj ca tylko s owa przywo ane w obu pomiarach

Jako wska nik trwa ci w tej metodzie obrano liczb  tych wyrazów, które

zosta y przywo ane w obu pomiarach. Relacje mi dzy zmiennymi obrazuje schemat 3.

Wyniki przedstawiono w Tabeli 1.

Schemat 3. Relacje mi dzy wska nikami u ytymi w pierwszej metodzie oblicze .
                           Czcionka

Frekwencyjno
Normalna Pogrubiona

Wysoka
SWNW dla których

Pomiar bezp = Pomiar odr

SWPW dla których

Pomiar bezp = Pomiar odr

Niska
SWNN dla których

Pomiar bezp = Pomiar odr

SWPN dla których

Pomiar bezp = Pomiar odr

cznie
SWN dla których

Pomiar bezp = Pomiar odr

SWP dla których

Pomiar bezp = Pomiar odr

Legenda:

SWNW – liczba wyrazów o wysokiej frekwencyjno ci, pisanych czcionk  normaln

SWPW – liczba wyrazów o wysokiej frekwencyjno ci, pisanych czcionk  pogrubion

SWNN – liczba wyrazów o niskiej frekwencyjno ci, pisanych czcionk  normaln

SWPN – liczba wyrazów o niskiej frekwencyjno ci, pisanych czcionk  pogrubion

SWN – liczba wyrazów pisanych czcionk  normaln

SWP – liczba wyrazów pisanych czcionk  pogrubion
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Tab. 1 Wyniki dla pierwszej metody oblicze .
                  Czcionka

Frekwencyjno
Normalna Pogrubiona t P

Wysoka 2,37 2,56 1,65 0,10

Niska 0,83 1,04 2,03 0,04*

cznie 3,21 3,59 2,62 0,01*

rednia liczba wyrazów pogrubionych przywo anych w obu pomiarach

wynios a 3,59, rednia liczba wyrazów niepogrubionych przywo anych w obu pomiarach

wynios a 3,21. Ró nica by a statystycznie istotna (t = 2,62; p = 0,01). Wykresy 1 i 2

obrazuj  rozk ad wyników w próbie.

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Liczba poprawnie przywo anych wyrazów niepogrubionych

0

10

20

30

Li
cz

ba
 o

só
b

Wykres 1. Rozk ad liczby wyrazów niepogrubionych przywo anych w obu pomiarach
ród osób badanych.
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Liczba poprawnie przywo anych wyrazów pogrubionych
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Wykres 2. Rozk ad liczby wyrazów pogrubionych przywo anych w obu pomiarach
ród osób badanych.

Pomi dzy wyrazami o wysokiej frekwencyjno ci subiektywnej rednia liczba

wyrazów pogrubionych przywo anych w obu pomiarach wynios a 2,56, a rednia liczba

wyrazów niepogrubionych wynios a 2,37. Ró nica nie by a statystycznie istotna (t = 1,65;

p = 0,1).

ród wyrazów o niskiej frekwencyjno ci subiektywnej rednia liczba

wyrazów pogrubionych przywo anych w obu pomiarach wynios a 1,04, rednia liczba

wyrazów niepogrubionych 0,83. Ró nica by a statystycznie istotna (t = 2,03, p = 0,04).

Analiza wyników dla hipotezy trzeciej pokaza a, e liczba s ów dla których

poprawnie przywo ano atrybut sensoryczny mimo, e nie pami tano s owa, nie

przekracza a progu zgadywania zarówno w pomiarze bezpo rednim jak równie  w

pomiarze odroczonym. W grupie wyrazów, których nie pami tano w pomiarze

bezpo rednim, rednia liczba wyrazów, dla których poprawnie przywo ano atrybut

wynios a 0,24. Z tego powodu nie przeprowadzano g bszych analiz dla hipotezy trzeciej.

6.2 Metoda porówna  zakresów w obu pomiarach

W tej metodzie jako podstaw  do wyznaczenia wska nika trwa ci

reprezentacji pami ciowych wyrazów obrano relacj  mi dzy zakresami w  pomiarze

bezpo rednim i odroczonym. Obliczenia wykonano stosuj c niezale nie od siebie dwa
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wzory na trwa :

Trwa  = Pomiar bezp - Pomiar odrocz     oraz   Trwa  =
bezp

odrocz

Pomiar
Pomiar

Relacje mi dzy zmiennymi obrazuj  schematy 2 i 3. Nazwy zmiennych obja niono na

stronie 44. Cyfra jeden lub dwa w nazwie zmiennej oznacza, e zmienna dotyczy

odpowiednio pomiaru bezpo redniego lub odroczonego.

Wska nik pierwszy oparty jest na ró nicy zakresów w obu pomiarach. Warto

wska nika jest proporcjonalna do liczby s ów, do których osoba utraci a dost p mi dzy

pomiarem bezpo rednim, a odroczonym. Wska nik drugi oparty jest na proporcji zakresów

w obu pomiarach. Warto  wska nika jest odwrotnie proporcjonalna do procenta s ów, do

których utracono dost p mi dzy pomiarem bezpo rednim, a odroczonym.

Schemat 4. Relacje mi dzy wska nikami trwa ci u ytymi w drugiej metodzie
oblicze  w przypadku wzoru opartego o ró nic  mi dzy zakresami.
                             Czcionka

Frekwencyjno
Normalna Pogrubiona

Wysoka SWNW1 – SWNW2 SWPW1 – SWPW2

Niska SWNN1 – SWNN2 SWPN1 – SWPN2

cznie SWN1 – SWN2 SWP1 – SWP2

Schemat 5. Relacje mi dzy wska nikami trwa ci u ytymi w drugiej metodzie
oblicze  w przypadku wzoru opartego o iloraz zakresów.
                             Czcionka

Frekwencyjno
Normalna Pogrubiona

Wysoka
1
2

SWNW
SWNW

1
2

SWPW
SWPW

Niska
1
2

SWNN
SWNN

1
2

SWPN
SWPN

cznie
1
2

SWN
SWN

1
2

SWP
SWP
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Tab. 2 Wyniki dla wska nika trwa ci obliczanego jako ró nica mi dzy zakresami.
                  Czcionka

Frekwencyjno
Normalna Pogrubiona T P

Wysoka 0,28 0,27 -0,128 0,89

Niska 0,30 0,50 2,830 0,04*

cznie 0,58 0,77 2,074 0,04*

Poni ej wyniki testu t-studenta dla kolejnych hipotez przy wykorzystaniu

wska nika opartego na ró nicy mi dzy zakresami.

redni wspó czynnik trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów pogrubionych

wyniós  0,77, a redni wspó czynnik trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów

niepogrubionych wyniós  0,58. Ró nica by a statystycznie istotna (t = 2,074, df = 128, p =

0,04).

ród wyrazów o wysokiej frekwencyjno ci redni wspó czynnik trwa ci

reprezentacji pami ciowych s ów pogrubionych wyniós  0,27, a redni wspó czynnik

trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów niepogrubionych wyniós  0,28. Ró nica by a

statystycznie nieistotna (t = -0,128, df = 128, p = 0,89).

ród wyrazów o niskiej frekwencyjno ci redni wspó czynnik trwa ci

reprezentacji pami ciowych s ów pogrubionych wyniós  0,50, a redni wspó czynnik

trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów niepogrubionych wyniós  0,30. Ró nica by a

statystycznie istotna (t = 2,83, df = 128, p < 0,05).

Tab. 3 Wyniki dla wska nika trwa ci obliczanego jako iloraz zakresów.
                  Czcionka

Frekwencyjno
Normalna Pogrubiona T P

Wysoka 1,103 1,102 -0,53 0,91

Niska 0,64 0,86 2,05 0,04*

cznie 0,95 0,94 -0,37 0,71

Poni ej wyniki testu t-studenta dla kolejnych hipotez, przy wykorzystaniu

wska nika trwa ci opartego o iloraz zakresów.

redni wspó czynnik trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów pogrubionych

wyniós  0,94, a redni wspó czynnik trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów
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niepogrubionych wyniós  0,95. Ró nica by a statystycznie nieistotna (t = -0,37, df = 128, p

= 0,71).

ród wyrazów o wysokiej frekwencyjno ci redni wspó czynnik trwa ci

reprezentacji pami ciowych s ów pogrubionych wyniós  1,102, a redni wspó czynnik

trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów nie pogrubionych wyniós  1,103. Ró nica by a

statystycznie nieistotna (t = -0,53, df = 128, p = 0,91).

ród wyrazów o niskiej frekwencyjno ci redni wspó czynnik trwa ci

reprezentacji pami ciowych s ów pogrubionych wyniós  0,86, a redni wspó czynnik

trwa ci reprezentacji pami ciowych s ów niepogrubionych wyniós  0,64. Ró nica by a

statystycznie istotna (t = 2,05, df = 128, p < 0,05).

Uwagi wymaga interpretacja wska ników u ytych w tym podrozdziale.

Wska niki oparte na ró nicy mi dzy zakresami s  odwrotnie proporcjonalne do

wska ników opartych o iloraz zakresów. Ró nica mi dzy wska nikami w pierwszym

przypadku wskazuje, e utracono dost p do istotnie wi kszej liczby reprezentacji

pami ciowych wyrazów pogrubionych ni  niepogrubionych. Ró nica mi dzy wska nikami

w drugim przypadku wskazuje, e utracono dost p do istotnie mniejszej cz ci

reprezentacji pami ciowych wyrazów pogrubionych ni  niepogrubionych.

Analiza wyników dla hipotezy trzeciej pokaza a, e liczba s ów dla których

osoby badane poprawnie przywo ywa y atrybut sensoryczny mimo, e nie pami tano

owa by a mniejsza od progu zgadywania. W grupie wyrazów, których nie pami tano

poprawnie przywo ano atrybut rednio dla jednego s owa w pomiarze bezpo rednim oraz

rednio mniej ni  jednego s owa w pomiarze odroczonym

6.3 Analizy jako ciowe trwa ci/dost pno ci reprezentacji
pami ciowych poszczególnych wyrazów

Wykres 3 pokazuje na zale no ci mi dzy pozycj  s owa na li cie do

zapami tania a wska nikiem odtworze  s owa. Wynika z niego, e na wyniki badania

wp yw mia y zarówno efekt pierwsze stwa jak równie  efekt wie ci. Pierwsze s owa s

lepiej pami tane ni  s owa ostatnie. S owa nisko frekwencyjne wyst puj ce w pierwszej

cz ci listy s  lepiej pami tane ni  s owa z drugiej cz ci. Efekt wie ci okaza  si

jednak znacznie mniejszy dla s ów nisko frekwencyjnych w pomiarze odroczonym, co

wida  po rozbie no ci mi dzy pomiarem bezpo rednim a odroczonym na pozycji 16.
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Wykres 3. Wska nik odtworze  w zale no ci od  pozycji s owa na li cie do
zapami tania

Tabela 4. Liczba osób, które przywo y dane s owo w pomiarze bezpo rednim i
odroczonym.

owo Pomiar
bezpo redni

Pomiar
odroczony

Ró nica

Radio 93 101 8
Fuzja 42 43 1
Praca 111 106 -5

osy 111 108 -3
Zakwas 69 67 -2

roda 120 111 -9
Mleko 69 80 11
Su tan 56 50 -6

Rozejm 42 41 -1
Liczba 74 67 -7
Bu ka 67 59 -8
Sonda 32 21 -11
Impet 21 14 -7

Harpun 17 15 -2
ka 62 59 -3

Rejent 67 35 -32

Dane w tabeli 3 pokazuj , jakie s owa by y najcz ciej przywo ywane.

Najlepiej zapami tane zosta y wyrazy: „ roda”, „praca” i „w osy”, najgorzej za : „harpun”,

„impet”, „fuzja” i „rozejm”. Bior c pod uwag  profil osób badanych mo na wyci gn

wniosek, e najlepiej zapami ta y one s owa, które w najwi kszym stopniu s  dla nich

wa ne, a najgorzej te, z którymi najrzadziej si  spotykaj . Zaobserwowano wzrost

wyników w drugim pomiarze dla s ów „radio”, „mleko”, „fuzja”. Najmniej trwa a by a

pami  s ów: „rejent” i „sonda”.
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Zaobserwowano zró nicowanie trwa ci reprezentacji pami ciowych

niektórych s ów w zale no ci od p ci. Najwi ksze ró nice zaobserwowano w przypadku

ów takich jak „harpun”, „impet”, „sonda”, „rozejm” (pami ta o je znacznie wi cej

czyzn ni  kobiet) oraz „rejent”, „bu ka”, „mleko”, „ ka” (pami ta o je znacznie

wi cej kobiet ni  m czyzn). M czy ni osi gali lepsze wyniki w s owach nisko

frekwencyjnych. Ró nica ta by a znaczna zarówno w pomiarze bezpo rednim jak równie

w pomiarze odroczonym. Przewaga kobiet w s owach wysoko frekwencyjnych by a

mniejsza w pomiarze odroczonym.



55

7. Wnioski i dyskusja

Na podstawie uzyskanych wyników sformu owano nast puj ce wnioski:

1) Warto  atrybutu sensorycznego wp ywa na trwa  – dost pno  reprezentacji

pami ciowej wyrazu. Wyrazy napisane czcionk  pogrubion  by y pami tane istotnie

trwalej ni  wyrazy napisane czcionk  normaln .

2) Subiektywna frekwencyjno  wyrazów wp ywa modyfikuj co na zale no  pomi dzy

warto ci  atrybutu sensorycznego wyrazu a trwa ci  – dost pno ci  reprezentacji

pami ciowej wyrazu. Wskazana zale no  jest istotna statystycznie tylko w przypadku

wyrazów o niskiej subiektywnej frekwencyjno ci.

3) Nie uzyskano danych wskazuj cych na to, e dost p do informacji o warto ci atrybutu

sensorycznego wyrazu mo e zosta  zachowany pomimo braku dost pu do pe nej

reprezentacji pami ciowej wyrazu.

Hipoteza o wi kszej trwa ci reprezentacji pami ciowych informacji

wyró nionych sensorycznie od trwa ci reprezentacji pami ciowych informacji nie

wyró nionych znalaz a potwierdzenie w wynikach. Pierwsza metoda oblicze ,

sprawdzaj ca ile informacji przywo anych w pomiarze pierwszym zosta o przywo anych

równie  w pomiarze drugim pokaza a zwi zek zgodny z przewidywaniami. Pami tano

istotnie wi cej s ów pogrubionych ni  s ów niepogrubionych. Druga metoda oblicze ,

porównuj ca zakresy w obu pomiarach nie wykaza a jednoznacznych zale no ci.

Hipoteza wskazuj ca na moderuj cy charakter czynnika subiektywnej

frekwencyjno ci znalaz a potwierdzenie w wynikach. Okaza o si , e zale no ci

zaobserwowane w analizach wyników dla pierwszej hipotezy nie znajduj  potwierdzenia w

grupie wyrazów o wysokiej subiektywnej frekwencyjno ci, znajduj  za  potwierdzenie w

grupie wyrazów o niskiej subiektywnej frekwencyjno ci. Zale no ci te potwierdzi y si  w

obu metodach oblicze . Metoda pierwsza wskazuje, e trwale pami tano znacznie wi cej

ów pogrubionych ni  s ów niepogrubionych. Metoda druga wskazuje, e istotnie

mniejszy procent informacji pogrubionych zosta  zapomniany mi dzy pomiarami, ni

informacji nie pogrubionych. Jednak rednia liczba wyrazów, do których utracono dost p

mi dzy pomiarami jest znacznie wi ksza w przypadku wyrazów pogrubionych.

Hipoteza o mo liwo ci zachowania dost pu do informacji o atrybucie

sensorycznym s owa mimo utraty dost pu do reprezentacji pami ciowej s owa nie znalaz a

potwierdzenia w wynikach. rednia liczba s ów, których atrybut poprawnie rozpoznano w

obu pomiarach by a mniejsza od progu zgadywania, niezale nie od metody oblicze .
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Analizy jako ciowe u ytego materia u zwracaj  uwag  na du y wp yw efektów

pierwsze stwa i wie ci na wyniki. Efekty te mog y mie  wp yw na efekt g ówny

obserwowany w badaniu. Aby wp yw ten wykluczy , nale oby przygotowa  dwie listy

ów, w których te same s owa by yby u one w odmiennej kolejno ci. Analizy wskazuj

równie  na odmienn  trwa  niektórych wyrazów u ró nych p ci. Niektóre s owa by y

pami tane lepiej przez m czyzn, inne lepiej przez kobiety.

Wyniki uzyskane w tym badaniu mo na wyja nia  na wiele sposobów.

Zwolennicy koncepcji poziomów przetwarzania t umaczyliby ten efekt procesami

zachodz cymi na etapie kodowania materia u. Pogrubienie mo e zosta  zakodowane w

taki sposób, e osoba traktuje s owa wyró nione tym atrybutem jako wa niejsze od

pozosta ych. Teoria ta nie przewiduje, by zale no  mia a odmienny charakter dla s ów o

niskiej i wysokiej subiektywnej frekwencyjno ci.

Teoria monitorowania ród a zak ada, e informacje o atrybutach

sensorycznych materia u s  „ ród em informacji” i przechowywane s  w pami ci

niezale nie od reprezentacji pami ciowych s ów. Teoria ta nie przewiduje wp ywu

informacji o ródle na trwa  reprezentacji pami ciowej s owa. Dobrze wi c t umaczy

brak zale no ci zaobserwowany w analizach s ów o wysokiej frekwencyjno ci. Teoria ta

przewiduje jednak, e mimo przechowywania oddzielnie informacji o ródle i informacji o

reprezentacji pami ciowej s owa, ród o mo e by  wydobyte niezale nie od s owa. Wyniki

zwi zane z trzeci  hipotez  wskazuj  jednak, e informacja o atrybucie sensorycznym nie

by a mo liwa do wydobycia bez dotarcia do reprezentacji pami ciowej s owa.

Teoria rozmytych ladów niestety nie wskazuje jasno, które informacje

mo emy zaliczy  do reprezentacji szczegó owych. Intuicja podpowiada, e informacj

szczegó ow  by a informacja o wyró nieniu s owa atrybutem sensorycznym a informacj

uogólnion  - reprezentacja pami ciowa s owa. W wi kszo ci bada  zwi zanych z t  teori

reprezentacj  uogólnion  by y s owa skojarzone z zapami tanymi s owami, jednak nie

wyst puj ce na li cie. Klasyfikacja informacji u ytych w tym badaniu podpowiadana przez

intuicj  jest wi c niezgodna z klasyfikacj  danych spotykan  najcz ciej w publikacjach.

Mimo tego mo emy spróbowa  wyja ni  uzyskany efekt u ywaj c tej teorii. Wyniki

uzyskane w przypadku hipotezy drugiej mo emy t umaczy , jako wynik powi zania ze

sob  obu ladów. Je li reprezentacja pami ciowa ka dego s owa jest w trakcie procesów

kodowania informacji wi zana z istniej  wiedz , mo emy przypuszcza e wyrazy o

wysokiej subiektywnej frekwencyjno ci, jako informacje dobrze znane osobie, b

powi zane z du  liczb  istniej cych w pami ci elementów. Informacje o atrybutach

sensorycznych b  tylko jedn  z takich informacji. W przypadku wyrazów o niskiej
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frekwencyjno ci liczba po cze  z istniej  wiedz  b dzie niewielka. St d wynika, e

informacja o atrybucie sensorycznym mo e by  jedn  z nielicznych informacji

powi zanych z tym s owem. Mo na przyj , e im wi cej dany lad ma po cze  z innymi

ladami, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo jego wydobycia z pami ci. Informacja o

atrybucie sensorycznym mo e wi c w du ym stopniu wp ywa  na dost pno  reprezentacji

pami ciowej s owa, którego ona dotyczy.

Jedne z pierwszych teorii dystynktywno ci, takie jak teoria von Restorff,

pozwalaj  interpretowa  uzyskane wyniki jako wynik odmiennych procesów kodowania

zwi zanych z wyró niaj cymi si  wyrazami. Przytoczone wcze niej badania Hunta (2006)

pokaza y jednak, e to nie procesy uwagi s  przyczyn  tego efektu. Nowe teorie

dystynktywno ci wskazuj  na ró nice w procesach wydobywania z pami ci. S owa

dystynktywne mog  dawa  osobie wi cej informacji diagnostycznych do wydobycia.

Nietypowe informacje, takie jak pogrubienie, mog  u atwi  do nich dost p. Wyrazy

odró niaj ce si  na wielu wymiarach od pozosta ych mog  by atwiej odró niane od

innych kandydatów podsuwanych przez pami . Koncepcja dystynktywno ci jako

wskazówki alternatywnej do innych wskazówek dobrze t umaczy uzyskan  w tym badaniu

zale no . W przypadku metody ukierunkowanego odtwarzania wskazówka jak  by o

pierwsze s owo z pary by a wystarczaj ca dla s ów o wysokiej frekwencyjno ci

subiektywnej. Poniewa  wskazówk  dla s owa o niskiej frekwencyjno ci subiektywnej

by o równie  s owo o niskiej frekwencyjno ci, wskazówka ta mog a nie by  wystarczaj co

dobrze zapami tana. Pogrubienie mog o by  wi c dodatkow  wskazówk  u atwiaj

dotarcie do ladu pami ciowego s owa.

Wyniki s  zgodne równie  z przytoczonymi badaniami nad pami ci

atrybutów sensorycznych s ów. Z bada  tych p yn  wniosek, e g ównym wyznacznikiem

trwa ci informacji o atrybutach jest istnienie sensownych zwi zków mi dzy s owami a

atrybutami. Je li osoba nie widzi takich zwi zków i jej zdaniem informacja o atrybucie nie

dzie jej w przysz ci potrzebna, nie przechowa tej informacji w pami ci trwa ej.

Wyja nienia wymaga równie  rozbie no  mi dzy wynikami przy

zastosowaniu drugiej metody oblicze  wska nika trwa ci. Obliczaj c ró nic  mi dzy

pomiarem bezpo rednim a odroczonym uzyskujemy informacj  o tym, do jak wielu

informacji utracono dost p mi dzy pomiarem bezpo rednim a odroczonym. Wynik

oznaczaj cy najwi ksz  trwa  mia y osoby, które nie utraci y dost pu do adnego s owa

przywo anego w pomiarze bezpo rednim. Wad  tego wska nika jest fakt, e przybiera on

takie same warto ci dla osób, które w pomiarze bezpo rednim przywo y pi  co dziesi

wyrazów. Oczywi cie liczba wyrazów przywo anych w pomiarze bezpo rednim to
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wska nik zakresu pami ci bezpo redniej, nie za  trwa ci informacji w pami ci. Jednak

fakt, e osoba tu  po prezentacji nie pami ta a ju  ponad po owy wyrazów mo e by

interpretowany jako niewielka trwa  ich reprezentacji pami ciowych. W przypadku,

gdyby dokonano trzech pomiarów, interpretacja tego wska nika by a by bardziej

jednoznaczna, poniewa  wska nik obrazowa by utrat  dost pno ci do informacji mi dzy

kolejnymi pomiarami. Wska niki oparte o iloraz zakresów nie posiadaj  tej wady. Mówi

one jaka cz  informacji przywo anych w pierwszym pomiarze zosta a przywo ana

równie  w pomiarze odroczonym. Niestety w tej metodzie uwzgl dnione zosta y równie

owa, które zosta y przywo ane w pomiarze odroczonym a nie by y przywo ane w

pomiarze bezpo rednim. Mimo tej wady wska nik ten moim zdaniem najlepiej oddaje on

charakter relacji utraty dost pu do reprezentacji pami ciowych s ów mi dzy dwoma

kolejnymi pomiarami.

Analizy jako ciowe wyników badania zwracaj  uwag  na ró nice mi dzy

reprezentantami obu p ci w trwa ci pami ci niektórych s ów. M czy ni lepiej pami tali

od kobiet wyrazy takie jak „harpun” czy „sonda”. Znajomo  tych s ów mo e by

zwi zana z zainteresowaniami bardziej specyficznymi dla m czyzn. Uzyskana zale no

mo e by  interpretowana jako wada u ytego w tym badaniu materia u.

Trudno ci w interpretacji sprawia równie  u yta proporcja s ów wyró nionych

do s ów niewyró nionych. W wi kszo ci bada  zwi zanych z efektami dystynktywno ci

owa wyró nione stanowi y niewielki procent ca ej listy s ów. W tym badaniu stanowi y

po ow  listy. Mo emy wi c twierdzi , e niektóre osoby mog y odbiera  s owa pogrubione

jako wyró nione, inne osoby za  mog y traktowa  brak pogrubienia jako wyró nienie.

Tak e subiektywna frekwencyjno  s ów mog a by  traktowana jako element odró niaj cy

owa od siebie. Uzyskany wynik mo na interpretowa  jako efekt izolacji dla s ów

rzadkich, wyra nie widoczny w przypadku s ów pogrubionych. Problem ten jest niestety

nierozstrzygalny na poziomie tej pracy i wymaga kolejnych bada .

Niezale nie od u ytej metody oblicze  i wad materia u badawczego, uzyskane

wyniki mo emy interpretowa  jako wynik odmiennych procesów pami ciowych

zachodz cych w przypadku s ów o niskiej subiektywnej frekwencyjno ci. W przypadku

takich s ów atrybut sensoryczny jakim jest pogrubienie okaza  si  mie  istotny wp yw na

trwa  pami tanych informacji.
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