
Elementy logiki i metodologii nauk, zadanie dodatkowe nr 3

Imię i nazwisko:

Pseudonim operacyjny:

Rozwiązane zadania należy dostarczyć do kolejnych zajęć (czyli 8.01).

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej z materiałami do konwersatorium, dlatego jeśli ktoś nie chce występować pod własnym
imieniem i nazwiskiem może podać swój (dowolny, byle publikowalny) „pseudonim operacyjny”.

Wybierz jeden z poniższych opisów eksperymentów, określ, wedle którego spośród kanonów indukcji eliminacyjnej
przebiega prowadzone w nim rozumowanie i uzasadnij odpowiedź [2 pkt]:

1. Paradygmat przełączania się między zadaniami
Jersild (1927) prezentował osobom badanym długie kolumny dwucyfrowych liczb. Zadanie polegało na wyko-
nywaniu operacji matematycznych: dodawaniu liczby 6 lub odejmowaniu liczby 3 od każdego kolejno prezento-
wanego elementu kolumny. Jersild porównywał czas, potrzebny do wykonania dwóch wersji zadania. W jednej
wersji trzeba było naprzemiennie dodawać 6 lub odejmować 3; była to wersja mieszana, wymagająca przerzut-
ności uwagi. W drugiej wersji trzeba było dokonywać tylko jeden rodzaj przekształcenia, czyli albo dodawać 6,
albo odejmować 3, dopóty, dopóki nie skończy się cała kolumna liczb; była to zatem wersja jednorodna, wy-
magająca koncentracji na jednym zadaniu. W badaniach prowadzonych według tego paradygmatu stwierdza się
zwykle występowanie różnic, jeśli chodzi o czas potrzebny do wykonania każdej wersji zadania. Dłuższy czas,
konieczny do ukończenia wersji mieszanej, odzwierciedla koszty związane z koniecznością przełączania uwagi
między zadaniami. [por. Nęcka i in., Psychologia poznawcza, s. 185]

2. Procedura odtwarzania częściowego wg Sperlinga
Sperling (1960), badając pojemność pamięci ikonicznej, eksponował osobom badanym matrycę złożoną z 9 liter
(trzy rzędy po trzy litery), których liczba przekraczała pojemność pamięci krótkotrwałej. Prezentacja standardowo
trwała 50 ms, po czym następowała przerwa, w której wyświetlano pustą planszę. Długość tej przerwy podlegała
manipulacji eksperymentalnej. Następnie pojawiała się wskazówka akustyczna (ton o łatwej do zróżnicowania
wysokości) albo wizualna (strzałka), która informowała osobę badaną o tym, który z rzędów niewidocznej już
matrycy należy odtworzyć. Jeśli przerwa między ekspozycją matrycy liter a wskazówką mieściła się w przedziale
100 – 500 ms, badani byli w stanie odtworzyć dowolny ze wskazanych im rzędów z niemal stuprocentową
dokładnością; przy przerwach dłuższych niż 500 ms dokładność malała. Oznacza to, że do momentu uzyskania
wskazówki przechowywali obraz całej matrycy, ale tylko jeśli przerwa była bardzo krótka. Nie było istotnych
różnic w uzyskanych wynikach, gdy zwiększono wielkość matrycy do 12 liter (trzy rzędy po cztery bodźce). [por.
Nęcka i in., Psychologia poznawcza, s. 341]

3. Prymowanie negatywne
Egner i Hirsch (2005) analizowali aktywność mózgu w warunkach negatywnego poprzedzania w zadaniu Stroopa,
wykorzystując metodę rezonansu magnetycznego (fMRI). W krytycznych próbach testowych zaobserwowano
większą niż w warunkach kontrolnych aktywność w grzbietowo-bocznym obszarze przedczołowym prawej półkuli,
wiązanym z wydobywaniem informacji epizodycznej. Wystąpił też marginalnie istotny efekt silniejszego niż
w próbach kontrolnych pobudzenia przyśrodkowych obszarów przedczołowych. [Kowalczyk „Priming negatywny
a procesy hamowania”, w druku]

4. Pamięć fałszywych wspomnień
Typowe zadanie w badaniach Deese’a (1959) polega na prezentacji listy, zawierającej słowa powiązane znacze-
niowo z pewnym pojęciem krytycznym. To ostatnie nie jest jednak obecne na liście. [np. lista: łóżko, odpoczynek,
budzić się, zmęczony, marzenie senne, budzić się, drzemka, koc, chrapać, ziewać, senny; pojęcie krytyczne: sen].
Po zapoznaniu się z listą, osoby badane wykonywały test swobodnego odtwarzania. Liczba intruzji, czyli przy-
padków błędnego włączenia słowa krytycznego do wyników testu swobodnego odtwarzania, wahała się od 0%
do 44% w zależności od stopnia jego powiązania z wyrazami z listy. Im większe było powiązanie listy ze słowem
krytycznym, tym większe prawdopodobieństwo intruzji. [por. Nęcka i in., Psychologia poznawcza, s. 412]


