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Rozdzia  6

My l i mowa
W tym rozdziale:

 Pomy limy o my leniu.
 W czymy umys owy komputer.
 Przetworzymy idee.
 Zrozumiemy pami .
 Opanujemy proces decyzyjny.
 Dowiemy si  czego  o inteligencji.
 Zrozumiemy j zyk.

anim opowiem o z o onych psychologicznych kwestiach zwi zanych z my leniem,
pozwól, e przedstawi  Ci pewien ma y eksperyment. Na pocz tek wyobra  sobie,

e le ysz w swoim ó ku, dopiero co wybudziwszy si  z dobrego, g bokiego snu.
Wy czasz budzik, wstajesz i idziesz do azienki. W tym momencie zaczyna robi  si
dziwnie. Po dotarciu do azienki zapominasz, co w a ciwie w niej robisz. Teoretycznie
wiadomo, po co kto  tam idzie zaraz po obudzeniu, ale za ó my, e Ty o tym zapomnia e .
Stoisz wi c w rodku i zastanawiasz si , gdzie jeste . Nic nie wygl da znajomo, a wokó
Ciebie znajduje si  mnóstwo dziwnych kszta tów, rzeczy, wiate  i d wi ków. Patrzysz
na jeden z przedmiotów odbijaj cych widok czego , ale nie masz poj cia, co tak
w a ciwie widzisz. Ogarnia Ci  poczucie zagubienia, zmieszania i dezorientacji.
Twój umys  wydaje si  ca kowicie pusty. Nie masz nawet poj cia, jak wezwa  pomoc.
Nie umiesz wyj . Co robisz?

Powy szy przyk ad mo e wydawa  Ci si  nieco dziwaczny albo przynajmniej mocno
abstrakcyjny, ale nie jest tak bez przyczyny. Sytuacja, owszem, by aby bardzo dziwna.
Co by si  sta o, gdyby cz owiek straci  zdolno  my lenia? Sytuacja w azience do
dobrze oddaje ten problem. Nie mo na rozpozna  przedmiotów. Nie da si  ich
w aden sposób nazwa . Nie mo na si  komunikowa . Cz owiek jest wtedy
w powa nych tarapatach, poniewa  nie wie nawet, jak skorzysta  z azienki.

W niniejszym rozdziale opisz  koncepcje my lenia (poznania) i j zyka, a tak e ich
elementów sk adowych, takich jak uwaga, pami , podejmowanie decyzji, inteligencja,
j zyk (obejmuj cy mow  i j zyki niewerbalne, takie jak na przyk ad j zyk migowy)
oraz rozumienie.

Z
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Co masz na my li?
Czym w zasadzie jest my l? W dalszej cz ci rozdzia u poprosz  Ci  o przeanalizowanie
w asnego procesu my lowego, wi c dobrze by oby wcze niej wiedzie , co si  w a ciwie
analizuje. W psychologii my lenie, czy te  procesy my lowe, nazywa si  poznaniem lub
procesami poznawczymi. Zalicza si  do nich umys owe przetwarzanie informacji, takie jak
zapami tywanie, rozumowanie, rozwi zywanie problemów, konceptualizacja i wyobra enia.

Studiowanie my lenia jest do  trudne. Dlaczego? Bo ci ko je zobaczy ! Gdybym
otworzy  Twoj  czaszk  i zajrza  do rodka, czy ujrza bym my lenie? Sk d e! Jedyne,
co bym zobaczy , to pofa dowany, szaroró owy organ (czyli mózg). We wczesnych latach
bada  nad my leniem psychologowie prosili uczestników o introspekcj , czyli
obserwowanie i opisywanie wewn trznych do wiadcze . Ka dy z badanych dostawa  proste
zadanie matematyczne. Podczas rozwi zywania go mia  g o no opowiada . Tego typu
badania mia y na celu uchwycenie poszczególnych kroków procesu my lowego.
Nie zapominaj przy tym, e du a cz  my lenia odbywa si  poza kontrol  wiadomo ci.
W takim przypadku introspekcja nie zda aby si  na wiele.

Spróbuj zrobi  to samodzielnie! We  kartk  papieru i o ówek. Nast pnie rozwi
poni sze zadanie matematyczne. Zapisuj ka dy element procesu liczenia:

47 876 + 23 989

Prawid owa odpowied  to 71 865. Nie przejmuj si , je eli wynik, który uzyska e , jest
inny. wiczenie nie polega bowiem na testowaniu zdolno ci matematycznych. Prawd
mówi c, je eli rezultat jest nieprawid owy, introspekcja mo e pomóc stwierdzi , w którym
miejscu wyst pi  b d. Przejrzyj wi c wszystkie kroki jeszcze raz, aby rozwi za  problem.

W a nie zako czyli my eksperyment psychologiczny. Nic a nic nie bola o, prawda?

Teraz wyobra  sobie, jak trudno by oby wykorzysta  introspekcj  do przeanalizowania
wszystkich my li. W a ciwie to niemo liwe. Psychologowie nie korzystaj  z introspekcji
m.in. dlatego, e jest ona narz dziem zbyt prostym i niepozwalaj cym uchwyci
z o onych procesów poznawczych. Obecnie umys  bada si  za pomoc  modeli
komputerowych i innych skomplikowanych metod. Ich g ównym zadaniem jest
stworzenie systemów, które b d  na ladowa  ludzki sposób my lenia.

Pod cz si  do komputera
Badanie mechanizmów ludzkiego rozumowania interesowa o uczonych ju
od staro ytno ci. Zagadnieniem tym zajmowali si  m.in. Arystoteles i Kartezjusz.
Wielu badaczy próbowa o przedstawi  my lenie za pomoc  ró nych metafor.
Umys  porównywano zatem do silnika parowego, mechanizmu zegarowego, a nawet
do komputera. W niniejszej sekcji przedstawi  wspó czesn  koncepcj . Zgodnie z ni
umys  i my lenie s  traktowane jako przetwarzanie danych, w którym manipulowanie
reprezentacji informacji odbywa si  tak jak w procesie my lowym.
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Przetwarzanie danych
Kiedy na wiecie pojawi y si  pierwsze komputery, psychologowie i inni badacze
zacz li przygl da  si  bli ej metodom dzia ania tych urz dze  w nadziei, e pomo e
to pozna  sposób funkcjonowania ludzkiego mózgu. Pomys  ten okaza  si  strza em
w dziesi tk . Badania pozwoli y na opracowanie tzw. obliczeniowo-reprezentacyjnego
modelu umys u (i my lenia), który jest jednocze nie bardzo prosty i niezwykle przydatny.
Zgodnie z nim umys  i wszystkie jego z o one procesy, takie jak postrzeganie, my lenie
lub rozwi zywanie problemów, s  w rzeczywisto ci elementami sk adowymi jednej
wielkiej „maszyny”. Jej g ówne zadanie polega na przetwarzaniu informacji.

Proces ten sprowadza si  przede wszystkim do manipulowania symbolami zgodnie
z pewnymi ustalonymi regu ami przekszta cania jednych znaków w inne. Za przyk ad
niech pos u y nast puj ce przyporz dkowanie liter , W, S, A i O kolejnym cyfrom:

 = 1

W = 2

S = 3

A = 4

O = 5

W takim uk adzie wyraz „s owa” b dzie reprezentowany przez ci g „31524”, za  „w osa”
— przez ci g „21534”. Przekszta cenie takie jest w a nie przetwarzaniem danych. Mózg,
jako „urz dzenie” dokonuj ce tego typu operacji, zamienia jeden rodzaj informacji
(na przyk ad fale wietlne lub poszczególne litery wyrazu „s owa”) na inne rodzaje
informacji (jak cho by impulsy nerwowe lub ci gi cyfr, jak w przyk adzie powy ej).

Reprezentacja
Przetwarzanie informacji wykonywane jest na reprezentacjach umys owych, które stanowi
pojawiaj cy si  w mózgu symbol konkretnego bod ca (na przyk ad drzewa). Na potrzeby
niniejszej ksi ki b d  stosowa  s owo „symbol” w bardzo potocznym sensie, a wi c
jako co  zast puj ce inn  rzecz. Za przyk ad we my drzewo. Jego widok b dzie
symbolizowany w mózgu przez aktywacj  konkretnych neuronów.

Usi d  wygodnie i przywo aj wizj  ró owej ró y. Wyobra  sobie ten obraz jak
najdok adniej, spróbuj zwizualizowa  zielon  odyg  i li cie, ró owe p atki, kolce
i pozosta e cz ci kwiatu. Postaraj si  o jak najwi ksz  liczb  szczegó ów. Je eli kto
wszed by teraz do pokoju i zapyta , czy znajduje si  w nim ró a, to co by  odpowiedzia ?
Gdyby kwiatu nie by o, odpar by : „Nie”. Ale mimo to ró a tam jest, cho  tylko
w Twoim umy le. Gdybym wi c rozci  Twój mózg, to czy móg bym zobaczy  ów
kwiat? Oczywi cie, e nie! Ró a „istnieje” wy cznie jako symboliczna reprezentacja
w umy le.

My lenie sk ada si  z symboli reprezentuj cych informacje o wiecie i istniej cych
w nim rzeczach oraz z przeprowadzanych na nich operacji mentalnych. Dzia alno
umys owa polega na czeniu, dzieleniu i zmianie symboli w bardziej z o one szeregi,
maj ce okre lone znaczenie. We my jako przyk ad s owo „lampa”. Po przestawieniu tworz cych
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Wyzwanie Turinga
Alan Turing (1912 – 1954), brytyjski matematyk
i informatyk, który ws awi  si  m.in. pomoc  w a-
maniu kodów niemieckiej maszyny szyfruj cej
Enigma w czasie II wojny wiatowej, jest pomy-
s odawc  tzw. testu Turinga. W jego czasach po-
pularna by a gra salonowa polegaj ca na umiesz-
czeniu za zas on  kobiety i m czyzny. Pozostali
uczestnicy zabawy mogli si  z nimi komunikowa  za
pomoc  napisanych na maszynie kartek. Zadaniem
graczy by o odgadni cie, za któr  zas on  znajduje
si  m czyzna, a za któr  kobieta, wy cznie na
podstawie ich odpowiedzi na zadawane pytania.
Turing zmodyfikowa  zasady gry — zamieni  m -
czyzn  i kobiet  na cz owieka i komputer.

Omawiany test zak ada, e je eli ludzie nie b d
w stanie stwierdzi  na podstawie odpowiedzi, czy
rozmawiaj  z cz owiekiem, czy z maszyn , dany
komputer mo na uzna  za inteligentny. Innymi s owy,
urz dzenie by oby w stanie dokona  „reprezenta-
cji” ludzkiego umys u w sposób dla siebie charak-
terystyczny, na przyk ad za po rednictwem archi-
tektury sprz towej b d  j zyka programowania.
Test Turinga obrazuje mechanizm przetwarzania
symboli lub reprezentacji i stanowi analogi  tego,
w jaki sposób mózg cz owieka mo e przetwarza
symbole i tworzy  mentalne reprezentacje otacza-
j cego go wiata.

je liter uzyskamy s owo „palma”, oznaczaj ce inn  rzecz, której reprezentacja jest zupe nie
odmienn  form  my li. Mam nadziej , e uda o Ci si  zauwa y , e nawet tak prosty
system jak alfabet mo e by  podstaw  niemal e niesko czonej liczby symboli czy
reprezentacji o ró norodnych znaczeniach.

Sk d bior  si  wszystkie te symbole? Otó  powstaj  w wyniku obserwacji wiata. Kiedy
widz  ró  i o niej my l , w moim umy le pojawia si  odpowiednia reprezentacja
symboliczna. Na potrzeby niniejszej ksi ki b d  definiowa  my lenie nast puj co:
jest to przetwarzanie informacji rozumianych jako operacje na reprezentacjach
pojawiaj cych w mózgu.

Przetwarzanie informacji
Przetwarzanie informacji w umy le dzieli si  na nast puj ce etapy:

 1. Informacja o bod cu p yn ca z narz dów zmys u dociera do umys u
(po raz pierwszy widzisz ta cz cego Michaela Jacksona).

 2. Analizowane jest znaczenie tej informacji (mózg my li: „Ale odjechany taniec”).

 3. Generowane s  ró ne mo liwe odpowiedzi (umys  stara si  zrozumie ,
w jaki sposób Jackson osi ga taki efekt).

 4. Odpowied  zostaje sformu owana i jest testowana na okoliczno  sprz enia
zwrotnego (zdejmujesz buty i próbujesz powtórzy  taniec na pod odze w kuchni).

Te podstawowe mechanizmy my lenia nazywane s  czasami architektur  my li.
Definiuj  one te  zasady rozumowania i wymagaj  nast puj cych komponentów:

 Informacja wej ciowa — dane sensoryczne odbierane ze wiata lub pochodz ce
prosto z umys u.

 Pami  — system niezb dny do gromadzenia wiedzy. Informacje na temat
wiata s  zgromadzone w umy le i pami ci. Znajduj  si  tam daty urodzin,

nazwiska i inne szczegó y.
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 Operacje — zasady okre laj ce sposób wykorzystywania informacji
zgromadzonych w pami ci (na przyk ad rozumowanie, rozwi zywanie
problemów lub analiza logiczna). Dobrym przyk adem jest liczenie. Je eli mam
w pami ci sto liczb i staj  przed problemem matematycznym, operacje pomagaj
mi go rozwi za .

 Informacje wyj ciowe — „programy” dzia ania. Ich zadaniem jest informowanie
pozosta ej cz ci umys u i cia a, co robi  po zako czeniu operacji my lowych.

Badanie dzia ania umys u
Jerry Fodor (ur. 1935), filozof ameryka ski (jak e to, czy bym zamierza  uwzgl dni
tu opini  kogo , kto nie jest psychologiem? To  to herezja!), zaproponowa  koncepcj
umys u rozumianego jako z o ony system przetwarzania danych, podzielony na ró ne
modu y, które wykonuj  ci le okre lone operacje. Przyk adami mog  by  modu
uwagi lub modu  rozwi zywania problemów. W poni szych sekcjach postaram si
opisa  najwa niejsze operacje zachodz ce w umy le. Nale  do nich uwaga, pami ,
tworzenie koncepcji i rozwi zywanie problemów.

Skupianie uwagi
G upi i g upszy (1994) to jeden z moich ulubionych filmów. Szczególnie podoba mi si
w nim scena, w której Harry (Jeff Daniels) opowiada Lloydowi (Jim Carrey) o tym,
jak w liceum zerwa a z nim dziewczyna.

Mówi mianowicie, e rzuci a go dlatego, e chyba nie zwraca  uwagi na to, co ona ma
mu do powiedzenia, ale nie jest pewien, o co tak naprawd  posz o, bo nie s ucha  jej
zbyt uwa nie.

Uwaga to jeden z najbardziej podstawowych i najwa niejszych procesów umys owych.
wiat jest bowiem wielkim kalejdoskopem kolorów, d wi ków, ruchów, b ysków,

obiektów i innych ustawicznie zmieniaj cych si  elementów. Nie da si  postrzega
wszystkich naraz, wi c musimy w jaki  sposób zaw zi  pole percepcji. Jak jednak
mo emy tego dokona ?

Uwaga, b d ca cz ci  procesu przetwarzania informacji, jest definiowana jako proces
poznawczy polegaj cy na wybieraniu z otoczenia bod ców oraz danych do dalszego
przetwarzania przy jednoczesnym odrzucaniu innych. W naszym otoczeniu znajduje
si  bowiem tak wiele informacji, e skuteczne przetwarzanie ich wymaga uprzedniej
selekcji.

Psychologowie Daniel Simons i Christopher Chabris przeprowadzili znany eksperyment
po wi cony uwadze. Prosili oni mianowicie badanych, aby obejrzeli krótki film
pokazuj cy ludzi rzucaj cych do siebie pi k  do koszykówki. Mieli przy tym liczy
kolejne podania. W po owie nagrania w kadr wchodzi  cz owiek w stroju goryla,
b bni  si  pi ciami w pier , po czym wychodzi . Kiedy badacze zapytali uczestników
eksperymentu o to, czy zauwa yli co  nietypowego, 50% z nich nie mia o poj cia
o tym, e na filmie pojawi  si  niespodziewany go . Jak wida , silne skupienie na jakiej
czynno ci skutecznie utrudnia dostrzeganie zjawisk niezwi zanych z przedmiotem
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koncentracji (zjawisko to czasem nazywa si  lepot  z nieuwagi). Zasada ta le y u podstaw
skutecznych w wi kszo ci pokazów prestidigitatorskich. Có , nie wierz  w to, e David
Copperfield dysponuje mocami magicznymi, ale ceni  jego zdolno  do manipulowania
uwag  widzów!

Istniej  dwa rodzaje procesów uwagi:

 uwaga skupiona – koncentracja na jednym przedmiocie przy ca kowitym
ignorowaniu innych;

 uwaga podzielona – skupienie na dwóch lub trzech czynno ciach jednocze nie.

Psycholog David Broadbent opracowa  poznawczy model uwagi, w którym
scharakteryzowa  j  jako kana  o ograniczonej przepustowo ci, przez który przechodz
wszystkie dostarczane informacje. W pierwszej kolejno ci przetwarzane s  dane
sensoryczne (z o rodków zmys ów), nast pnie za  semantyczne (okre laj ce znaczenie).
Podstaw  modelu Broadbenta by o za o enie, e informacje musz  zosta  przepuszczone
przez filtr uwagi, zanim mo liwe b dzie ich dalsze przetwarzanie.

Model ten nie daje niestety pe nego wyja nienia. Dlatego te  opracowano inne koncepcje
uwagi. Jedno z bada  pozwoli o odkry  tzw. efekt cocktail party, stoj cy w opozycji do
teorii Broadbenta. Polega on na tym, e wi kszo  osób jest w stanie us ysze  swoje
imi  wypowiadane na drugim ko cu pokoju, nawet je eli w danej chwili zajmuje si
rozmow . Obserwacja ta pozwala za o y , e umys  reaguje przede wszystkim na bod ce,
jakie uwa a za istotne.

Eksperymenty psychologów poznawczych pomog y w zdefiniowaniu uwagi jako
procesu dynamicznego, w którym podzia  na elementy zatrzymywane i dopuszczane
do dalszego przetwarzania odbywa si  jednocze nie. Teoria poszukiwania sterowanego
zak ada z kolei dynamiczny model uwagi. A zatem poszukiwanie po danych elementów
jest kierowane nieu wiadamian  informacj  pochodz c  z poprzednich wyszukiwa
b d  z wiadomie przetwarzanych danych. W tym przypadku zak ada si , e proces
selekcji ma charakter bardziej aktywny i wiadomy ni  bierny, jak w teorii Broadbenta.

Pami  — podobno najwa niejsza
My lenie opiera si  na operowaniu symbolami umys owymi przechowywanymi jako
koncepcje, czyli reprezentacje obiektów spotykanych w wiecie zewn trznym. Gdzie s
one gromadzone? Oczywi cie w pami ci!

Dzia anie pami ci mo na dobrze obja ni  na przyk adzie banku. Wyobra  sobie zatem
swój bank. Wi kszo  z nas posiada rachunek rozliczeniowy, ale wiemy te , e istniej
inne rodzaje rachunków, z których ka dy dzia a na nieco innych zasadach. Ogólnie
rzecz bior c, banki przechowuj  i zabezpieczaj  nasze pieni dze, jednocze nie u ywaj c
ich dla swoich celów. Rachunki rozliczeniowe s u  do codziennego korzystania
z posiadanych rodków, za  rachunki oszcz dno ciowe s  wykorzystywane do
oszcz dzania przez d u szy okres. Nasza pami  równie  „magazynuje” informacje
na wiele ró nych sposobów.

Istniej  trzy osobne stadia przechowywania danych w umy le: pami  sensoryczna, pami
krótkotrwa a i pami  d ugotrwa a.
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Pami  sensoryczna
Pami  sensoryczna przechowuje informacje nap ywaj ce bezpo rednio z narz dów
zmys ów. Spróbuj popatrze  przez chwil  na s o ce, a nast pnie zamknij oczy i odwró
wzrok. Obraz s o ca jeszcze przez chwil  istnia  w Twoim umy le. Powidok taki jest
wynikiem dzia ania pami ci ikonicznej (analogiczne zjawisko w odniesieniu do d wi ku
nosi nazw  pami ci echoicznej). Fenomen ten zachodzi na tyle szybko, e bywa uznawany
za element procesu postrzegania (wi cej informacji o postrzeganiu znajdziesz
w rozdziale 5.), ale w rzeczywisto ci stanowi jeden z aspektów dzia ania pami ci.

Pami  krótkotrwa a
Pami  krótkotrwa a (PK) zawiera informacje, które s  w danej chwili dost pne
wiadomo ci. Przyk adami mog  by : wiat o odbijaj ce si  od strony w ksi ce,

czytane s owa, burczenie w brzuchu czy odg osy ulicy za oknem. Informacje
niedost pne wiadomo ci mog  by  umieszczone w pami ci d ugotrwa ej
lub po prostu zosta  zapomniane.

Jak wiele danych jest w stanie pomie ci  PK? Ogólnie uznaje si , e przeci tnie siedem
elementów przy odchyleniu standardowym wynosz cym dwa. Zasada ta zwana jest
czasem „zasad  magicznej siódemki” lub pojemno ci  PK.

Czy to oznacza, e w PK mo na umie ci  wy cznie siedem s ów, siedem liczb czy
siedem innych obiektów? Niekoniecznie. Dzi ki procesowi zwanemu porcjowaniem
jeste my w stanie zapami ta  znacznie wi cej. Klasyczny przyk ad stanowi wykorzystanie
mnemotechniki. Polega ono na rozk adaniu du ych porcji informacji na wiele drobnych
czynników. Dzi ki temu atwiej je zapami ta .

Oto proste narz dzie mnemotechniczne. Je eli masz list  obiektów do zapami tania, u ó
atwe do zapami tania zdanie z pierwszych liter ka dego z nich. Sam ze szko y pami tam

nast puj ce: „Ostro nie, Bycie Astronomem Faktycznie Grozi Kalectwem Mózgu”.
Wiesz, co oznacza to zdanie? Ci, którzy pami taj  co  z zaj  z astronomii, zapewne
zauwa yli, e pierwsze litery wyrazów tworz  ci g zgodny z szeregiem oznacze
jasno ci gwiazdowych (OBAFGKM).

Informacje s  przechowywane w PK oko o 18 sekund. Czas ten mo na wyd u y
wy cznie poprzez utrwalanie wiadomo ci, czyli ci g e powtarzanie (w my lach b d
na g os) tre ci, która nadal znajduje si  w pami ci krótkotrwa ej. To do  skuteczna
metoda, cho  nie tak dobra jak wymagaj ce wi cej wysi ku stosowanie techniki
mnemotechnicznej, na przyk ad opisanej powy ej.

Pami  d ugotrwa a
Je eli informacje w PK b d  powtarzane odpowiednio d ugo, po pewnym czasie trafi
do magazynu pami ci d ugotrwa ej (PD). Taki efekt pozwalaj  osi gn :

 Okazjonalne powtórki. Przenoszenie danych z PK poprzez mechaniczne
powtarzanie do chwili, a  znajd  si  w pami ci d ugotrwa ej.

 Szczegó owe powtórki. Umys owe przetwarzanie i rozwijanie informacji.
W efekcie zostaje ona zintegrowana z danymi przechowywanymi w pami ci.
Du o atwiej przypomnie  sobie informacj , która ma konkretne znaczenie
i wi e si  z czym , co ju  wiemy.
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Im intensywniej przetwarzasz dan  informacj , wi c j  z innymi znanymi sobie
faktami, tym lepiej jeste  w stanie j  zapami ta .

PD dzieli si  na trzy podstawowe rodzaje. Oto one:

 Pami  epizodyczna. Przechowuje informacje o wyj tkowych zjawiskach
i sytuacjach dost pnych wy cznie naszemu do wiadczeniu (urodziny, daty
lubu, uko czenie uczelni, wypadki samochodowe itp.).

 Pami  semantyczna. Zawiera dane dotycz ce faktów — daty wa nych wi t,
imi  i nazwisko obecnego prezydenta czy w asny numer PESEL.

 Pami  proceduralna. Przechowuje takie informacje, jak sposób je d enia
na rowerze, rozwi zywania zada  matematycznych czy sznurowania butów.

Teoretycznie rozmiar i trwa o  PD s  nieograniczone, poniewa  naukowcy nie odkryli
jeszcze sposobu, w który mogliby j  zmierzy . Wystarczy zatem pami ta , e pojemno
jest wystarczaj co du a, by zapami ta  wszystko, co trzeba. To do  dziwne, zwa ywszy
na fakt, ile informacji zapominamy. Je eli wszystko zosta o zachowane, to dlaczego
pewnych rzeczy nie jeste my w stanie sobie przypomnie ?

Zapominanie informacji przechowywanych w PD polega raczej na niemo no ci ich
przywo ania, a nie na faktycznej utracie danych. Istniej  dwa zasadnicze problemy
z dost pem do pami ci. W obu przypadkach przyczyn  jest oddzia ywanie innych danych.

 Interferencja retroaktywna. Polega na k opotach z przypominaniem sobie
starszych informacji, poniewa  wci  pojawiaj  si  nowe.

 Interferencja proaktywna. Polega na trudno ci z przypominaniem sobie nowych
danych, poniewa  na ich drodze pojawiaj  si  te zapami tane wcze niej.

Kiedy wi c przy najbli szej okazji b dziesz ogl da  ulubiony serial, postaraj si
zapami ta  szczegó y pierwszych 10 – 12 minut, rodkowych 10 – 12 minut
i ko cowych 10 – 12 minut. Albo po najbli szym wyk adzie spróbuj przypomnie  sobie,
co wyk adowca mówi  na pocz tku, w rodku i pod koniec wyst pienia. Mo esz wtedy
do wiadczy  czego , co psychologowie nazywaj  efektem pozycyjnym. Polega ona na tym,
e atwiej jest zapami ta  pocz tek i koniec jakiego  zdarzenia ni  jego rodek.

Dlaczego tak si  dzieje?

Zapomnij!
Czy kiedykolwiek kto  Ci mówi , eby o czym  po
prostu zapomnie ? Powiem tak: spróbuj zapomnie
o ó tym serze. Podzia a o? Czy uda o Ci si  zapomnie
albo nie my le  o tym produkcie? Paradoks porady
„zapomnij o…” polega na tym, e dopóki o czym

my limy, nie jeste my w stanie o tym zapomnie .
Zapomnij wi c o tej nieskutecznej radzie. Je eli chcesz
o czym  zapomnie , na pewno nie trzeba Ci o tym
przypomina !
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Efekt pozycyjny spowodowany jest tym, e informacja z pocz tku wyk adu na ogó
zostaje umieszczona w pami ci d ugotrwa ej z racji mijaj cego czasu. Dane z ko ca
zaj  przebywaj  za  w pami ci krótkotrwa ej, poniewa  s  nowe. A informacje ze
rodka? Có , po prostu znik y.

Konceptualizacja
Kiedy ostatni raz zdarzy o Ci si  wyj  gdzie  z przyjació mi, aby po prostu
porozmawia ? Czy poszli cie do kawiarni? Czy rozmawiali cie o ostatnich romansach
i Twoich nieudanych zwi zkach? Czy dyskutowali cie o polityce lub pogodzie? W zasadzie
temat nie ma znaczenia, poniewa  i tak rozmawiali cie o koncepcjach.

Koncepcja to idea lub my l reprezentuj ca zespó  zwi zanych z ni  przemy le .
„Romans” jest koncepcj . „Zwi zek” jest koncepcj . „Polityka” jest koncepcj .
„Pogoda” jest koncepcj . Pami taj, e w procesie przetwarzania systemu my li
koncepcje s  reprezentowane przez symbole. W jaki sposób si  tam dosta y? Uczymy si
ich. Koncepcje s  generowane i formowane. Je li pewne obiekty maj  wspólne cechy,
reprezentuj  identyczn  ide . Niektóre koncepcje s  dobrze zdefiniowane, inne za  gorzej.

Przyjrzyj si  poni szym wyrazom:

ogon, sier , z by, cztery nogi.

Co one opisuj ? Mo e to by  kot, pies, lew lub nied wied . Prawd  mówi c, nie da si  tego
okre li  na podstawie tych czterech s ów. Brakuje pewnych kluczowych szczegó ów,
które jasno i wyra nie definiowa yby koncepcj  i oddziela y j  od innych idei.

Teraz przyjrzyj si  nast puj cym s owom:

ogon, sier , z by, cztery nogi, szczeka.

Jakie zwierz  zosta o opisane? Prawie na pewno chodzi o psa. Czemu? Koty, lwy
i nied wiedzie nie szczekaj . S owo „szczeka” dok adnie identyfikuje koncepcj
„psa”, wi c stanowi jego cech  dystynktywn . Ten element jest niezb dny w zbiorze cech,
aby ten móg  zosta  rozpoznany jako przyk ad konkretnej koncepcji. Popatrz teraz na
poni sze wyra enia:

pióra, dziób, jaja, latanie.

Co opisuj  te s owa? Chwileczk ... Czy nie istniej  dwa gatunki ptaków nielotów, czyli
strusie i pingwiny? Co z nimi? Nie lataj , ale wci  s  ptakami. Z tego powodu zdolno
latania nie stanowi cechy dystynktywnej. Zwierz  nie musi bowiem jej posiada , aby
by  zaliczone w poczet ptaków. To cecha, któr  posiada wi kszo  osobników danej
grupy, ale nie wszystkie. Latanie jest zatem dla ptaków cech  charakterystyczn .
Oznacza to, e posiada j  wi kszo  przedstawicieli grupy, lecz nie wszystkie.

Pomy l teraz o krze le. Spróbuj je sobie wyobrazi , przedstawi . Teraz opisz to wymy lone
krzes o (najlepiej komu , bo widok cz owieka opowiadaj cego samemu sobie
o wyimaginowanym meblu wydaje si  do  niepokoj cy). Najprawdopodobniej jest
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ono drewniane, ma cztery nogi, prostok tne lub kwadratowe siedzisko oraz oparcie
zbudowane z dwóch pionowych elementów, pomi dzy którymi umieszczono kilka
poziomych. Tak wygl da typowe krzes o. Jest powszechne. Prawd  mówi c, mo na
uzna  je za prototyp krzes a. Prototyp to najbardziej typowy przedstawiciel okre lonej
kategorii obiektów b d  zjawisk. Jest kwintesencj  koncepcji przedstawianego elementu.

Na wczesnym etapie rozwoju atrybuty kategorii s  rozbudowywane poprzez stopniowe
do czanie do nich kolejnych prostych cech, które nast pnie cz  si  w wi ksze
jednostki. Dzieje si  tak do momentu, a  koncepcyjna sie  informacji o obiektach w Twoim
wiecie uro nie do gigantycznych rozmiarów. Wszyscy jednak wiemy, e nasze my lenie

bywa bardziej z o one ni  rozumienie poszczególnych s ów. Nied ugo pó niej
zaczynamy wi c czy  koncepcje oparte na s owie w koncepcje zdaniowe, te za  razem
tworz  koncepcje opisywane przez ca e akapity itd. Przyjrzyj si  temu procesowi, który
nieustannie si  rozbudowuje.

Popatrz teraz na poni szy przyk ad procesu, który nadbudowuje kolejne warstwy
przetwarzania:

 Propozycja: „Wojna jest piek em” to przyk ad dwóch koncepcji: „wojny”
i „piek a” oraz ich zwi zku.

 Model umys owy: cz owiek buduje modele umys owe, unifikuj c ró ne propozycje,
aby u atwi  sobie zrozumienie, w jaki sposób poszczególne elementy cz  si
ze sob . Oto przyk ad:

 Wojna jest piek em.

 Druga wojna wiatowa by a wojn .

 Druga wojna wiatowa by a piek em.

 Schemat: Schematy to podstawowe jednostki zrozumienia reprezentuj ce wiat.
Stanowi  wynik organizowania modeli umys owych w wi ksze grupy. Przyk ad
mo e wygl da  nast puj co: „Cz  o nierzy walcz cych podczas drugiej wojny
wiatowej dozna o urazów psychicznych. Niektórzy ludzie wierz , e by o

to wywo ane sam  natur  wojny. Cz  mówi nawet, e wojna jest piek em”.

Innym przyk adem niech b dzie koncepcja „ksi ki”. Po cz j  teraz z inn  ide , tak  jak
czytanie. Nast pnie dodaj do nich jeszcze jedn , na przyk ad bibliotek . W ten sposób
otrzymujesz trzy zwi zane ze sob  koncepcje: ksi ki, czytania i biblioteki. Mog
one pomóc stworzy  propozycj  studiowania (przeciwstawianego czytaniu dla
przyjemno ci). Studiowanie mo e z kolei zosta  w czone w sk ad wi kszych
podzia ów czy schematów, takich jak szko a lub ucz szczanie do szko y.

Koncepcje s  tworzone z cech wyst puj cych wspólnie w danym do wiadczeniu
i reprezentuj  idee we wzajemnych relacjach. Oznacza to, e aby zrozumie , poj  lub
opanowa  znaczenie koncepcji, umys  reprezentatywny musi odwo a  si  do innych
koncepcji.

Ka dy, kto cz sto przebywa z dzie mi, wie, jak ci ko jest wyja ni  pewne koncepcje
lub poj cia maluchom. Nie potrafi  one bowiem odnie  zas yszanych s ów do posiadanej
ju  wiedzy.

Dziecko: Co to jest komputer?
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Rodzic: Komputer to… eee… hmmm… taki telewizor… ale… hm… mo na na nim pisa .

Dziecko: Co to znaczy „pisa ”?

Teraz rozumiesz?

Niektórzy kognitywi ci i psychologowie znale li sposób na wydostanie si  z tej pu apki.
Zasugerowali mianowicie, e wszystkie koncepcje s  wrodzone. Jednym z najciekawszych
i owocnych podej  do tego problemu okaza y si  teorie poznania wrodzonego (PW)
i symulacji wrodzonej (SW).

U podstaw PW i SW le y za o enie mówi ce, e umys  cz owieka rozumie lub pojmuje
koncepcje za spraw  pewnej symulacji. Wykorzystuje ona motoryczne i percepcyjne
elementy mózgu w celu stworzenia reprezentacji do wiadczenia. Symulacja taka
pozwala poj  koncepcj , poniewa  ludzie rozumiej  idee poprzez odniesienie
do zwi zanych z nimi wra e  cielesnych.

Si gasz wy ej, ni  mo esz.

To by o jak wymierzenie policzka.

To do wiadczenie otworzy o mi oczy.

Powy sze wyra enia dobrze oddaj  ide  PW i SW. Ich znaczenie staje si  jasne
w kontek cie tworz cych je do wiadcze  cielesnych, zmys owych i motorycznych.
Je eli zatem chc  poj  co  nowego, korzystam z wymienionych wy ej do wiadcze .
Przyk adowo rozumiem znaczenie stwierdzenia „do wiadczenie otwieraj ce oczy”,
poniewa  nieraz otwiera em oczy i wiem, co si  w takiej chwili dzieje.

Co ciekawe, zwolennicy PW/SW twierdz , e obszary mózgu odpowiedzialne za
faktyczne otwieranie oczu, poruszanie r kami b d  postrzeganie wschodu s o ca s
dok adnie tymi samymi, które pozwalaj  skonceptualizowa  sens wyra e  takich jak
„do wiadczenie otwieraj ce oczy”. Teoria poznania wrodzonego i symulacji wrodzonej
jest wci  m oda, ale wydaje si  bardzo obiecuj ca, dlatego te  interesuje wielu
wspó czesnych badaczy.

Podejmowanie decyzji
Skr ci  w lewo i spó ni  si  pi  minut czy skr ci  w prawo i mie  nadziej , e przyjedzie
si  na czas, chocia  równie dobrze mo na tam trafi  na korek i spó ni  si  20 minut?
Wiele osób staje przed takimi dylematami w drodze do pracy. Ka dego dnia zastanawiamy
si , jak przyby  do niej punktualnie, a jednocze nie skróci  czas podró y do minimum
i prze y  jak najmniej stresu. Jest to zatem problem, który nale y rozwi za . W tym
celu trzeba podj  decyzj . Czasami robimy to w sposób racjonalny, czasami nie.

Ka dego dnia rozwi zujemy wiele problemów, podejmuj c przy tym setki, je li nie
tysi ce decyzji. Istnieje nawet zjawisko nosz ce nazw  „zm czenia decyzyjnego”, które
polega na wyczerpaniu nadmiern  liczb  dokonywanych wyborów w danym czasie.
Niekiedy s  to decyzj  pomi dzy yciem a mierci  i faktycznie, wi  si  z ogromnym
obci eniem. Jednak nawet ma e, codzienne wybory wyczerpuj , je eli jest ich zbyt wiele.
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Podejmowanie decyzji to akt wyboru jednej z dost pnych mo liwo ci dzia ania na
podstawie danych strategii i kryteriów. Badania po wi cone temu zagadnieniu to
szeroka, multidyscyplinarna dziedzina, czerpi ca z ekonomii, politologii, informatyki,
zarz dzania i marketingu. Oczywi cie zawsze mo na te  podejmowa  decyzje za pomoc
rzutu monet . Ja czasami tak robi .

Pracowa em kiedy  w miejscu, gdzie najwa niejszym wyborem dokonywanym przez
pracowników by o wskazywanie lokalu, do którego mieli my pój  na lunch. W tym
celu kr cili my ko em z wypisanymi nazwami restauracji i szli my do lokalu, na jakim
si  ono zatrzyma o. Przynajmniej w teorii. Cz sto bowiem dyskutowali my o wyniku
losowania i ostatecznie decydowali my, e pójdziemy w inne miejsce, gdy  w jednym
by o dla nas za drogo, a w drugim serwowano to, co niektórzy jedli poprzedniego dnia.
Historia ta uwydatnia jeden z podstawowych faktów zwi zanych z dokonywaniem
wyborów: ludzie mog  to robi  na wiele ró nych sposobów, prezentuj c rozmaite
podej cia.

Wybór
Rzut monet  stanowi pewny sposób wyboru jednej z mo liwo ci. Nie jest to jednak
proces poznawczy. Uzale niaj c swoj  decyzj  od rzutu, zdajemy si  na los. De facto
wi c nie dokonujemy wyboru. Ludzie decyduj  si  jednak na ró ne opcje, korzystaj c
z procesów takich jak intuicyjne podejmowanie decyzji. Oznacza ono wybór mo liwo ci
najlepiej znanych, najprostszych b d  w inny sposób preferowanych. Jestem pewien,
e obserwujesz takie zachowanie tak e u siebie, chocia  czasami decydowanie si

na wspomniane opcje to nie najlepsze rozwi zanie. Przypomnij sobie, kiedy ostatni
raz zdarzy o ci si  zje  za du o, co poskutkowa o pewnymi dolegliwo ciami.

Decyzje mo na równie  podejmowa  na podstawie dowodów empirycznych, poprzez
metod  prób i b dów, eksperyment, szacowanie, do wiadczenie b d  konsultacj
z ekspertem. Recenzje w pismach fachowych dostarczaj  danych do wiadczalnych,
które pomagaj  w wyborze sprz tu kuchennego b d  kosmetyków.

Je eli musisz podj  wiele decyzji w krótkim czasie, rozwa  zastosowanie jednej
z heurystyk, czyli swego rodzaju skrótu opartego na pewnych zasadach i stwierdzeniach
opisuj cych otoczenie. Dzia anie etyczne mo na uzna  za heurystyk  powsta  na
podstawie ci le zdefiniowanego systemu etycznego b d  religijnego. U mnie proces
podejmowania decyzji mo e zatem uwzgl dnia  moje przekonania religijne.

Amos Tversky i Daniel Kahneman badali heurystyczne dokonywanie wyborów.
Okre lili ró ne rodzaje takiego modelu decyzyjnego. Poni ej dwa powszechnie
stosowane:

 Heurystyka reprezentacji — dokonywanie wyboru na podstawie sytuacji
podobnej do tej, w której chcemy dokona  wyboru. Przyk adowo kiedy zgubisz
si  w lesie podczas konnej przeja d ki, mo esz zdecydowa , e b dziesz wraca
po w asnych ladach. Zaczynasz zatem rozgl da  si  wokó . Korzystaj c z heurystyki
reprezentacji, decydujesz, e znalezione lady nale  do konia, poniewa  wiesz,
jak one wygl daj . Nie jest jednak dobrze, je eli nie potrafisz rozpozna  odcisków
ap nied wiedzia!

 Heurystyka dost pno ci — podejmowanie decyzji na podstawie powszechnie
dost pnych lub dobrze znanych informacji. Jest to wybór „pierwszej rzeczy,
która przysz a na my l”. Cz sto podejmujemy decyzj , opieraj c si  na ostatnio
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zgromadzonych danych. Kiedy na przyk ad postanawiamy rozpocz  diet ,
wybieramy sposób od ywiania, który jest reklamowany b d  modny i dlatego
cz sto powtarzany w rodkach przekazu lub mi dzy konsumentami. Dlatego
te  istnieje szansa, e zdecydujemy si  na co  popularnego w danej chwili!

Rozumowanie
Aby rozwi za  problem na drodze rozumowania, potrzebne s  dwa poni sze elementy:

 Przes anki — wyra enia dotycz ce pewnych przedmiotów lub zdarze ,
wykorzystywane do poparcia wniosku. Stanowi  one opis ró nego rodzaju
zjawisk, na przyk ad: „Wszystkie wozy stra ackie s  czerwone” czy: „Mój tata
je dzi w pracy wozem stra ackim”.

 Wnioski — stwierdzenia wynikaj ce z przes anek. S  one s uszne jedynie wtedy,
gdy logicznie wynikaj  z przes anek. W powy szym przyk adzie wnioskiem
sformu owanym na podstawie podanych przes anek mo e by : „Mój tata je dzi
w pracy czerwonym samochodem”.

Rozumowanie mo na zdefiniowa  jako proces my lowy polegaj cy na wyci ganiu
wniosków na bazie konkretnych przes anek. Pomaga on okre li , czy konstatacja
jest s uszna i logiczna. Kiedy argumenty s  racjonalne, rozumowanie mo na nazwa
s usznym. Wniosek, e mój tata je dzi w pracy czerwonym wozem stra ackim,
jest logiczny, poniewa  wynika to z przes anek.

Co by si  jednak sta o, gdyby rozumowanie przebiega o nast puj co: „Wszystkie wozy
stra ackie s  czerwone, a mój tata je dzi w pracy czerwonym samochodem, wi c mój
tata je dzi w pracy wozem stra ackim”? To nie jest logiczne! Pierwsza przes anka
informuje bowiem o tym, e czerwone s  wszystkie wozy stra ackie, a nie wszystkie
ci arówki w ogóle. Mój tata móg by zatem równie dobrze je dzi  czerwon  toyot .
Logika jest czym  w rodzaju miarki s u cej do oceny poprawno ci rozumowania.

Istniej  dwa podstawowe rodzaje rozumowania:

 Indukcyjne. Rozpoczyna si  ono od obserwacji (przes anek) w celu pozyskania
faktów maj cych potwierdzi  lub obali  pewien hipotetycznie za o ony wynik
(wniosek). Na przyk ad:

W poniedzia ek pada o.

We wtorek pada o.

Wnioskuj  wi c, e w rod  równie  b dzie pada .

To przyk ad rozumowania indukcyjnego. Obserwacje i stwierdzenia s  w tym
przyk adzie wykorzystywane do wyci gni cia ostatecznego wniosku. Odnosz
wra enie, e telewizyjni meteorologowie pos uguj  si  raczej rozumowaniem
indukcyjnym ni  kosztown  aparatur  pomiarow , o której cz sto wspominaj .

 Dedukcyjne. Wykorzystuje ono przes anki teoretycznie stanowi ce dowody na
potwierdzenie wniosku. Dedukcja jest z definicji s uszna, o ile tylko przes anki
odpowiadaj  prawdzie. Omawiany typ my lenia cz sto rozpoczyna si  na
poziomie uogólnienia, a nast pnie zmierza do konkretów. Poni ej przedstawiam
przyk ad dedukcji:
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Ka dy cz owiek powinien by  wolny.

Jestem cz owiekiem.

Dlatego powinienem by  wolny.

Wniosek wynika logicznie z dwóch przes anek, co jest oczywiste, zwa ywszy
na ich tre . Poni ej przyk ad b dnej dedukcji:

Wszystkie kury sk adaj  jaja.

Mój ptak z o y  jajko.

Dlatego mój ptak jest kur .

Dlaczego to rozumowanie jest nieprawid owe? Otó  dlatego, e pierwsza przes anka
odnosi si  do konkretnej kategorii ptaków (tj. kur), za  wykracza poza t  kategori ,
obejmuj c wszystkie ptaki, wi c dotyczy tak e elementów, które nie nale  do
wspomnianej kategorii (nie ka dy ptak to kura). Je eli odwrócimy t  zale no ,
otrzymamy poprawny sylogizm:

Wszystkie ptaki sk adaj  jaja.

Moja kura z o y a jajo.

Zatem moja kura musi by  ptakiem.

Ludzie czasami podejmuj  decyzje w bardzo dziwaczny sposób. Co si  sta o z racjonalnym,
przemy lanym dokonywaniem wyborów? Có  wymaga ono rozwa enia zysków i strat,
a nast pnie zdecydowania si  na jedn  z dost pnych opcji, której korzy ci przewy szaj
koszty. Nale y przy tym wzi  pod uwag  takie czynniki, jak przydatno , ryzyko,
funkcjonalno  i jako .

Herbert Simon, s ynny psycholog, zaproponowa  koncepcj  ograniczonego rozumowania,
opieraj c  si  na za o eniu, e chocia  ludzie cz sto podejmuj  racjonalne decyzje,
to rozs dek (a raczej zastosowanie) ma swoje granice. Wed ug badacza otoczenie jest
na tyle skomplikowane, e rozwa enie ka dej mo liwej opcji okazuje si  niewykonalne.
Z tego powodu nasze decyzje musz  opiera  si  na ograniczonej ilo ci informacji,
skrótach my lowych i rozs dnych szacunkach. Simon twierdzi przy tym, e to zupe nie
normalne, gdy  tego typu ograniczenia s  naturalne i pozwalaj  dokonywa  dobrych,
przemy lanych wyborów.

W swojej znanej ksi ce Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions
(2008) Dan Ariely odnosi si  do przywo anej wy ej koncepcji ograniczenia rzeczywisto ci.
W eksperymentach badacz ten przedstawi  wiele sytuacji, w których decyzje nie tylko
by y podejmowane na podstawie niekompletnych informacji, ale czasami wykorzystywa y
tak e ca kowicie irracjonalne mechanizmy i w tpliwej jako ci dane. Wynika z tego,
e ludzie czasami dokonuj  nielogicznych wyborów, co nie powinno nikogo dziwi .

Ciekawe jest jednak to, e Ariely’emu uda o si  wykaza , i  nieracjonalne decyzje s
podejmowane w stosunkowo powtarzalny sposób, gdy  opieraj  si  na kilku prostych
mechanizmach. Oto one:

 Wzgl dno . Wybór pomi dzy dwiema mo liwo ciami bywa czasami oparty
na relacji pomi dzy nimi, nie za  na bezwzgl dnej jako ci ka dej z tych opcji.
Przyk adowo w wyborach prezydenckich g osuj cy cz sto nie popieraj  adnego
z kandydatów, lecz wskazuj  tego, który jest „mniej nieodpowiedni”.
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 Darmowo . Darmowe rzeczy s  dobre, prawda? Có , nie zawsze. Czasami
jednak decydujemy si  na pewn  mo liwo , poniewa  wi e si  ona z jakim
gratisem, nawet je eli wcale nie b dzie dla nas lepsza. Nie zawsze warto czeka
w kolejce trzy godziny, aby otrzyma  co  za darmo przy zakupie.

 Emocje. Decyzje podejmowane w chwili pobudzenia emocjonalnego znacz co
ró ni  si  od wyborów dokonywanych w spokoju. Teoretycznie wszyscy wiemy,
e nie powinni my niczego postanawia , gdy jeste my silnie wzburzeni lub

rado ni, ale w praktyce bardzo cz sto o tym zapominamy. Decyzje podejmowane
w stanie pobudzenia bardzo cz sto za  mijaj  si  ze zdrowym rozs dkiem.

Zak ada si , e rozumowanie i zdolno  do rozwi zywania problemów to dwie
podstawowe umiej tno ci odró niaj ce ludzi od zwierz t. Innymi s owy, potrafimy
my le  racjonalnie, zwierz ta — nie. Wiem, e to dyskusyjna kwestia, zw aszcza e
przed chwil  pisa em o nieracjonalno ci niektórych ludzkich decyzji, ale zwró  uwag ,
e pisa em o zdolno ci, nie o wynikach.

Rozwi zywanie problemów
Rozwi zywanie problemów jest do  proste. Ma si  jaki  problem i si  go rozwi zuje.
Pami tasz serial McGyver? Tytu owy bohater by  w stanie rozwi za  dowolny
napotkany problem. Z wyka aczki móg  zrobi  odrzutowiec albo wyrzutni  rakiet.
Zawsze ogl da em ten serial z wielkim podziwem dla McGyvera, a nast pnie
wyjmowa em skrzynk  z narz dziami i próbowa em zmieni  toster w odbiornik
satelitarny tylko po to, by po czterech godzinach sko czy  ze stert  cz ci, za pomoc
których nie da oby si  nawet przygotowa  tosta. Najwyra niej ameryka ski majsterkowicz
lepiej ode mnie zna  si  na radzeniu sobie z k opotami.

Newell i Simon s  uwa ani za ojców psychologii rozwi zywania problemów. Prawie ka de
prowadzone na ten temat badanie powo uje si  na ich eksperymenty. Na podstawie
wyników analiz Newella i Simona (1972) mo na okre li  podstawowe etapy radzenia
sobie z k opotami:

 1. Rozpoznawanie istnienia problemu przypomina za o enie, e cz owiek nie mo e
wyleczy  si  z alkoholizmu, zanim nie przyzna, e faktycznie ma problem z piciem.

 2. Tworzenie reprezentacji problemu zawieraj cej stan pocz tkowy
i ewentualny cel.

 3. Ustalanie i ocenianie potencjalnych rozwi za .

 4. Wybór mo liwej metody.

 5. Wprowadzenie rozwi zania w ycie i okre lenie jego skuteczno ci.

Powy sze kroki skraca si  czasem do akronimu IDEAL (Brandsford i Stein, 1993):

„I” — identyfikacja problemu,

„D” — zdefiniowanie i przedstawienie go,

„E” — badanie mo liwych strategii,

„A” — akcja,

„L” — logiczna implementacja.
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Strategii rozwi zywania problemów jest pewnie tyle samo, co samych problemów,
chocia  wi kszo  z nas wykorzystuje w yciu jedynie kilka z nich. Wiemy, jak
stosowa  metod  prób i b dów. Widzia em ma e dzieci korzystaj ce z tej techniki, kiedy
usi owa y zmie ci  klocki w pasuj ce otwory. Podnosi y element w kszta cie ko a
i próbowa y ze wszystkimi szczelinami do momentu osi gni cia sukcesu. To samo robi y
z pozosta ymi klockami.

Strategia ta jest ma o wydajna, ale czasami okazuje si  jedyn  dost pn  opcj . Metoda
prób i b dów znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy problem nie zosta  nale ycie
zdefiniowany i trzeba rozpozna , co w zasadzie wymaga naprawy.

Poni ej przedstawiam kilka popularnych technik radzenia sobie z k opotami.

 Analiza celów i rodków. Ta strategia opiera si  na rozk adaniu problemu na
mniejsze cz ci i rozwi zywaniu ich po kolei w celu osi gni cia g ównego celu.

 Dzia anie wstecz. Ten sposób rozwi zywania problemów przypomina
roz o enie czego  na cz ci i z o enie z powrotem w celu zrozumienia,
jak dany obiekt zosta  zbudowany.

 Burza mózgów. Technika polegaj ca na tworzeniu jak najwi kszej liczby
rozwi za  bez adnej ingerencji w ten proces. Niezale nie od przydatno ci,
adekwatno ci czy sensu pomys ów umieszcza si  je w puli i rozwa a dopiero po
zamkni ciu listy propozycji, kiedy nikt nie jest w stanie niczego do niej doda .
Nawet mój pomys  z wezwaniem Supermana, który swoim lodowym oddechem
powstrzyma by globalne ocieplenie, nie móg by zosta  zakwestionowany przed
analiz .

 Analogie i metafory. Te strategie zak adaj  wykorzystanie równoleg ego
b d  podobnego problemu, który zosta  ju  rozwi zany, i znalezienie analogii
do istniej cej sytuacji. Kryzys kuba ski by  czym  w rodzaju gry w cykora.
Przegrywa w niej ten, kto spu ci wzrok albo zrobi unik. S dz , e prezydent
Kennedy dobrze umia  gra  w t  gr .

My lisz, e jeste  bystr  osob ?
Inteligentne dzia anie to zwie czenie procesów poznawczych typowych dla ludzkiego
umys u. Jak by nie patrze , dobrze by by o, gdyby wszystkie wysi ki polegaj ce na
gromadzeniu, zapami tywaniu i przetwarzaniu informacji dawa y wymierne korzy ci,
prawda? Dlatego w a nie inteligencj  mo emy traktowa  jako ogólny wynik ludzkiego
poznania, który warunkuje zdolno  do osi gania celów, adaptowania si  do nowych
warunków i funkcjonowania w otoczeniu. Innymi s owy, to umiej tno  inteligentnego
zachowania.

Psychologowie od dawna próbuj  ustali , czym tak naprawd  jest inteligencja. Istnieje
wiele przyk adów na jej brak, jak chocia by g upawe programy po wi cone domowym
filmom wideo. Wystarczy wspomnie  o cz owieku, który zapomina wy czy  pr d przed
wymian  instalacji, albo o kobiecie, która próbowa a nakarmi  bia ego nied wiedzia
i o ma o sama nie sko czy a jako jego danie g ówne. By  mo e ogl danie zarejestrowanych
nieszcz  innych sprawia nam przyjemno , poniewa  my limy, e na pewno nie
zachowaliby my si  a  tak g upio jak nieszcz ni bohaterowie tych przyk adów.
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Mniej kontrowersyjnym wyt umaczeniem naszego upodobania do ledzenia ludzkich
tragedii jest czerpanie zadowolenia z faktu, e to nie nam przypad  w udziale taki los.

Ka dy z nas ma w asne sposoby rozwi zywania problemów, uczenia si , logicznego
my lenia, wykorzystywania j zyka, rozumienia i nabywania koncepcji, my lenia
abstrakcyjnego, integrowania pomys ów i osi gania celów. Ta imponuj ca lista
umiej tno ci reprezentuje inteligencj . A ci lej rzecz bior c, te cechy to w a nie jest
inteligencja. Spróbuj  uj  j  bardziej szczegó owo. Otó  mo na powiedzie , e
inteligencj  da si  zdefiniowa  jako zbiór zdolno ci poznawczych, które pozwalaj
danej osobie uczy  si  na w asnych do wiadczeniach, skutecznie adaptowa  si
do otoczenia i wykracza  poza informacje dost pne bezpo rednio.

Kilka s ów o czynnikach inteligencji
Jak napisa em wcze niej, inteligencja to zbiór zdolno ci poznawczych. Powinna jednak
istnie  pewna struktura cz ca te wszystkie umiej tno ci, która by aby mo liwa do
zmierzenia. Có , psychologowie nie ustaj  w próbach tworzenia takich konstruktów
i metod ich pomiaru. W tym celu opracowuj  ró nego rodzaju testy inteligencji
wykorzystywane w szko ach, na uczelniach, w wojsku oraz na rynku pracy, g ównie
podczas rekrutacji i awansowania personelu. Wyniki tych bada  pozwoli y stworzy
koncepcj  „czynnika g” (czynnika generalnego), który jest g ównym komponentem
mierzalnej inteligencji.

Sk ada si  on z wielu sk adników — czynników s. Oba te elementy stanowi  za
podstaw  dwuczynnikowej teorii inteligencji:

 Czynnik g (ogólny). Niektórzy psychologowie testuj  wiele osób jednym
narz dziem. Nast pnie wynik jest obliczany i u redniany dla ka dej umiej tno ci, co
pozwala na ustalenie poziomu inteligencji ogólnej. Ta z kolei to w a nie czynnik g,
który sk ada si  na inteligencj  zgodnie z teori  dwuczynnikow . Omawiana cecha
opisuje ogóln  inteligencj , definiowan  jako redni wynik rozwi zywania
testów inteligencji.

 Czynnik s (specyficzny). Jest on reprezentowany przez wyniki poszczególnych
podtestów. A zatem to poziom zdolno ci danej osoby w jednej konkretnej
dziedzinie. Po z o eniu wszystkich czynników s otrzymujemy czynnik g.
Powszechnie mierzone czynniki s to na przyk ad: pami , skupienie uwagi,
koncentracja, rozumienie werbalne, zasób s ów, orientacja przestrzenna oraz
rozumowanie abstrakcyjne.

Tak wi c inteligencja w teorii psychometrycznej jest wynikiem testu inteligencji.
Jak to mo liwe? Ka dy z takich testów sk ada si  z zestawu ma ych testów (podtestów).
Osoby dobrze radz ce sobie z jednym z tych podtestów na ogó  nie maj  problemów
z pozosta ymi. Innymi s owy, istnieje zale no  pomi dzy podtestami mierz cymi
poszczególne umiej tno ci a ogóln  koncepcj  inteligencji, na której oparto konstrukcj
tych e testów.

Louis Thurston (1887 – 1955), psycholog i znany badacz inteligencji, zaproponowa
teori  podstawowych zdolno ci umys owych, stanowi cych w gruncie rzeczy rozszerzony
odpowiednik czynnika s. Wed ug tego naukowca inteligencja przejawia si  w wynikach
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testów mierz cych siedem zdolno ci: rozumienie werbalne, p ynno  wys awiania si ,
liczenie, pami , orientacj  przestrzenn , pr dko  postrzegania i rozumowanie.
Niestety, koncepcja Thurstona nie zosta a w aden sposób potwierdzona naukowo.

Przyjrzyjmy si  bli ej
Psychologowie kontynuuj  dzielenie inteligencji ogólnej na czynniki specyficzne.
Teoria Zdolno ci Poznawczych Cattela-Horna-Carrolla (teoria CHC) sugeruje, e czynnik
g to suma sk adaj cych si  na niego zdolno ci poznawczych. Twórcy tej koncepcji,
Raymond Cattell, John Horn i John Carroll, wspólnie wypracowali model inteligencji
ogólnej. Ma ona dziesi  warstw, na które sk adaj  si  poszczególne umiej tno ci:

 inteligencja skrystalizowana — ogó  zgromadzonej wiedzy;

 inteligencja p ynna — zdolno  rozumowania i rozwi zywania problemów;

 rozumowanie ilo ciowe — umiej tno ci zwi zane z liczeniem;

 zdolno  czytania i pisania — czytanie i pisanie;

 pami  krótkotrwa a — pami  ostatnich zdarze ;

 pami  d ugoterminowa i przypominanie — pami  d ugoterminowa;

 przetwarzanie wzrokowe — analiza i wykorzystywanie danych wzrokowych;

 przetwarzanie s uchowe — analiza i wykorzystywanie danych s uchowych;

 szybko  przetwarzania — szybkie i automatyczne my lenie;

 szybko  decyzji i reakcji — szybkie podejmowanie decyzji.

Badacze kontynuuj cy prace nad modelem CHC opracowali programy badawcze
s u ce do analizy opisanych wy ej 10 warstw. Wielu specjalistów wierzy w to, e
umiej tno ci sensoryczne i motoryczne powinny by  szerzej reprezentowane w tej
teorii, co w szczególno ci odnosi si  do takich „niepewnych” elementów, jak zdolno ci
dotykowe, kinestetyczne (ruch), w chowe oraz psychomotoryczne (koordynacja
i szybko  ruchów). Zaraz, zaraz, czy w a nie napisa em, e mo na by  bystrym
w szycielem?

Wielu badaczy uzna o teori  CHC za triumf wiedzy psychologicznej i modelowe
podej cie do koncepcji psychometrycznych dotycz cych inteligencji. Jest to jednak
wci  model roboczy, który, zdaniem licznej grupy naukowców, stanowi solidne
podstawy do dalszych analiz, ale z pewno ci  nie dostarcza odpowiedzi na wszystkie
pytania.

Odrobina sprytu
Robert Sternberg opracowa  swoj  trójdzieln  teori  inteligencji m.in. po to, by wyja ni
kontrowersje zwi zane ze sprytem, polegaj ce na tym, e zdarzaj  si  ludzie bardzo
uzdolnieni w konkretnych dziedzinach, a jednocze nie cz sto post puj cy wbrew
do wiadczeniu i zdrowemu rozs dkowi. Mówi si , e Albert Einstein by  niezwykle
utalentowany matematycznie i fizycznie, ale mia  problemy z wykonywaniem
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najprostszych czynno ci. Nie wiem, czy to prawda, ale Sternberg zdaje si  zgadza
co do tego, e wa nym elementem inteligencji jest posiadanie stosownej ilo ci zdrowego
rozs dku oraz inteligencji praktycznej. Trzy podstawowe sk adowe tej teorii to:

 Inteligencja sk adnikowa. Czynnik ten to w zasadzie te same cechy, które s
mierzone w standardowych testach inteligencji (pami , zasób s ów itd.), czyli
co  w rodzaju inteligencji ksi kowej. Sternberg podkre la , e takie umiej tno ci s
zupe nie niezwi zane z yciem codziennym oraz jego problemami. Einstein
podobno celowa  w a nie w tym rodzaju inteligencji.

 Inteligencja do wiadczeniowa. Wi e si  ona ze zdolno ci  rozwi zywania
dwóch rodzajów problemów: nowych i rutynowych. Inteligencja do wiadczeniowa
wymaga umiej tno ci rozpoznawania nowych k opotów, poszukiwania i tworzenia
metod radzenia sobie z nimi oraz wprowadzania tych sposobów w ycie.

 Inteligencja kontekstualna. Ostatnim komponentem teorii Sternberga jest
pewien rodzaj inteligencji praktycznej. Pozwala on ludziom nie wchodzi  pod ko a
samochodów, nie mówi  policjantom, eby si  odczepili, czy nie doprowadza
do tego, by mieci pi trzy y pod sam sufit. Ten rodzaj inteligencji jest najbli szy
sprytowi, którego wed ug pacjentów cz sto brakuje psychologom.

Inteligencje wielorakie
Czy kiedy  zdarzy o Ci si  zastanawia , czemu Michael Jordan by  tak dobrym
koszykarzem? A co z Mozartem, który komponowa  opery za jednym posiedzeniem
i bez poprawiania? To dopiero imponuj ce! Zgodnie z teori  Howarda Gardnera (1983)
ka dy z tych ludzi posiada  specyficzny rodzaj inteligencji.

Obserwacja wybitnie uzdolnionych osób pozwoli a Gardnerowi stworzy  pogl d znany
jako teoria inteligencji wielorakich. Opisa  siedem rodzajów inteligencji, które na ogó  nie
mieszcz  si  w potocznych definicjach tej cechy. Oto one:

 Zdolno  kinestetyczna. Michael Jordan mia  j  bardzo dobrze rozwini t .
Ludzie o wysokiej zdolno ci motorycznej cechuj  si  dobr  koordynacj  oko - r ka,
wybitnym poczuciem równowagi, a tak e bardzo dobrze znaj  swoje cia o
i kontroluj  je podczas dzia a  fizycznych.

 Zdolno  muzyczna. Je eli potrafisz wybija  rytm jednocze nie stopami
i d o mi, posiadasz nieco muzycznej inteligencji. Ludzie o wysokim poziomie tej
zdolno ci s  w stanie w naturalny sposób czyta  nuty, komponowa  i gra  bardzo
dobr  muzyk .

 Zdolno  orientacji przestrzennej. Czy kiedykolwiek zgubi e  si  we w asnym
ogrodzie? Je eli tak, mo e to oznacza  deficyt inteligencji przestrzennej, na
któr  sk ada si  umiej tno  poruszania si  i znajdowania drogi oraz tworzenia
dok adnych trójwymiarowych wyobra e  wizualnych.

 Zdolno  j zykowa. Jest to klasyczna umiej tno  wyj tkowo dobrego
pisania, czytania i mówienia. Poeci, pisarze i utalentowani mówcy maj  j
wysoko rozwini t .

 Zdolno  matematyczno-logiczna. Ten typ inteligencji odnosi si  do
umiej tno ci rozwi zywania prostych i z o onych zada  matematycznych.
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 Zdolno  interpersonalna. Opinia „urodzonego mówcy” oraz umiej tno ci
skutecznych sprzedawców to dwa przyk ady tego typu zdolno ci. Osoba obdarzona
inteligencj  interpersonaln  doskonale odnajduje si  w konwersacji i wie,
w jaki sposób porozumiewa  si , prowadzi  rozmow  i nawi zywa  kontakty
z innymi lud mi.

 Zdolno  intrapersonalna. Jak dobrze znasz siebie? Inteligencja intrapersonalna
to umiej tno  rozumienia w asnych motywów, emocji oraz innych aspektów
swojej osobowo ci.

Ka dy z nas posiada zdolno ci wymienione przez Gardnera, tyle e na ró nym
poziomie. Mo na by  doskona ym koszykarzem, piewakiem i matematykiem, a przy tym
cz owiekiem, który zgubi si  na prostej drodze, nie umie nawi za  rozmowy czy
potrzebuje sporo czasu, by rozpozna  u siebie najprostsze uczucia.

Ocena zgodnie z rozk adem naturalnym
Psychologowie lubi  dokonywa  pomiarów, zw aszcza je eli wi e si  to z badaniem
ludzkiego zachowania i procesów my lowych takich jak zdolno ci poznawcze.
Mierzenie i dokumentowanie poszczególnych ró nic le y u podstaw psychologii
stosowanej (wi cej informacji na jej temat mo esz znale  w artykule Applying
Psychology For a Better World na stronie www.dummies.com/extras/psychology).

Niezale nie od tego, czy preferujesz teori  CHC, model Sternberga, czy te  ide
inteligencji wielorakich, nie zapominaj o koncepcji redniej. Inteligencja w populacji
generalnej podlega bowiem zjawisku nosz cemu nazw  rozk adu normalnego, który jest
ide  statystyczn  definiuj c  zakres dowolnej cechy (na przyk ad zjawiska psychologicznego)
w danej spo eczno ci.

Poszczególni ludzie ró ni  si  poziomem inteligencji. Rozk ad normalny (rysunek 6.1)
zak ada, e gdyby wszyscy ludzie przeszli test inteligencji, wi kszo  uzyska aby wyniki
rednie, z pewnym odchyleniem w gór  lub w dó . To tzw. krzywa dzwonowa, maj ca

form  krzywej wybrzuszonej w rodku i opadaj cej na brzegach. Oznacza to, e wi kszo
ludzi jest przeci tnie inteligentna, za  osoby o inteligencji znacznie wy szej i znacznie
ni szej ni  przeci tna zdarzaj  si  du o rzadziej.

Rysunek 6.1.
Rozk ad

normalny
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Na jednym ko cu spektrum znajduj  si  ludzie traktowani jako utalentowani
intelektualnie, za  na drugim — osoby upo ledzone umys owo (wi cej informacji na temat
upo ledze  znajdziesz w rozdziale 13.).

B yskotliwy umys
Einstein by  geniuszem, prawda? Co jednak pozwala okre li  jak  osob  takim mianem?

Psychologowie zwykle nazywaj  wyj tkowo inteligentnych ludzi jednostkami
utalentowanymi. Unikaj  u ywania s owa „geniusz”. Nie istnieje jednak adna ustalona
warto , po przekroczeniu której mo na mówi  o wyj tkowych zdolno ciach. redni
wynik standardowego ilorazu inteligencji wynosi 100, za  rezultaty powy ej 120
oznaczaj  inteligencj  wyra nie wy sz  ni  przeci tna. Za szczególnie utalentowane
uwa a si  1 – 3% populacji, zatem w ród losowo wybranych 100 ludzi mo na znale
jedynie jedn , dwie lub maksymalnie trzy uzdolnione osoby.

Wielu psychologów stara si  unika  definiowania talentu intelektualnego wy cznie
na podstawie danych psychometrycznych. Twierdz  oni, e zawsze nale y bra  pod
uwag  normy spo eczne i kulturowe. Czy to oznacza, e osoba uznawana w jednej
kulturze za geniusza w innej mo e uchodzi  za szale ca? Có , ró nice na ogó  nie
s  a  tak drastyczne, ale warto pami ta , e wyj tkowy intelekt jest bardzo z o onym
konstruktem, który trudno odda  jedn  liczb .

Wielu psychologów próbowa o zdefiniowa  talent intelektualny. Robert Sternberg,
znany ameryka ski badacz, zasugerowa , e taki talent przejawia si  w czym  wi cej
ni  tylko w wy szych zdolno ciach przetwarzania i analizowania informacji, gdy
obejmuje tak e ponadprzeci tne zdolno ci czerpania nauki z w asnych do wiadcze
i wykorzystywania jej do radzenia sobie z k opotami w przysz o ci oraz automatycznego
rozwi zywania problemów. Wed ug tego psychologa ludzie o wyj tkowej inteligencji
potrafi  tak e adaptowa  si  do otoczenia i wybiera  optymalne dla siebie rodowiska
w sposób wykraczaj cy poza standardowe przetwarzanie informacji.

Badacze od dawna próbuj  ustali , czym jest talent intelektualny. Chocia  wyniki ich
pracy ró ni  si , wi kszo  psychologów zgodnie twierdzi, e wszyscy ludzie o bardzo
wysokiej inteligencji wykazuj  rozwini te zdolno ci metapoznawcze, definiowane jako wiedza
o w asnych procesach my lowych i umiej tno  ich regulowania. Do powszechnych
strategii metapoznawczych nale :

 kodowanie wybiórcze — dzielenie informacji na istotne i nieistotne;

 kombinacja wybiórcza — czenie pozornie niezwi zanych ze sob  elementów
w celu znalezienia nowego rozwi zania;

 porównywanie wybiórcze — odkrywanie nowych i nieoczywistych powi za
pomi dzy nowymi oraz starymi informacjami.

O co chodzi w j zyku?
Ludzka inteligencja z pewno ci  jest ukoronowaniem procesów poznawczych, poniewa
pozwala wykorzystywa  poszczególne z nich w celu zdobywania i zapami tywania
informacji. Mimo to ograniczenie tej cechy do samego poznania powa nie zaw a jej

Kup książkę Poleć książkę

http:/septem.pl/rt/psyby2
http:/septem.pl/rf/psyby2


108 Cz  III: My lenie, czucie i dzia anie                                                                                

spektrum. Równie skomplikowane procesy towarzysz  bowiem zjawisku znanemu
jako j zyk.

Ludzki umys  jest w stanie tworzy , wykorzystywa  i rozumie  j zyk. To jedna z naszych
najbardziej z o onych i unikalnych zdolno ci. Owszem, inne zwierz ta równie
potrafi  si  komunikowa  i pos uguj  si  czym  w rodzaju j zyka (zw aszcza walenie
i ptaki). Czy jednak delfin opowiedzia  kiedy  jak  histori , a Sus scrofa domestica
( winia domowa) napisa a Romea i Juli ?

J zyk traktowany jako proces poznawczy by  przedmiotem wielu bada  naukowych.
Wci  zreszt  pozostaje w sferze zainteresowa  psychologów poznawczych. Nauka
zajmuj ca si  j zykiem jako takim to lingwistyka, za  psychologiczne badanie j zyka
nazywamy psycholingwistyk .

Wie a Babel
By  mo e jedn  z najbardziej niezwyk ych rzeczy zwi zanych z j zykiem jest to,
e wszyscy mogli my si  go nauczy . Noworodki nie potrafi  mówi  i nabywaj  t

zdolno  z czasem, przyswajaj c d wi ki i s owa. Dopiero pó niej zaczynaj  ich u ywa
do tworzenia zda , wypowiedzi, opowie ci, a nawet ksi ek.

W rozdziale 12. omawiam g ówne kamienie milowe rozwoju cz owieka, aby z grubsza
wyja ni , w jakim wieku dziecko powinno posi  okre lone umiej tno ci. Znajdziesz
tam opis modeli kognitywnych pozwalaj cych na kszta towanie zdolno ci j zykowych.

W lingwistyce i psycholingwistyce obowi zuje wiele modeli j zyka, jednak
najpopularniejsze s  trzy podej cia: natywistyczne, behawiorystyczne i interakcjonistyczne.

Natywistyczne
Noam Chomsky, filozof, lingwista i teoretyk polityczny, znany jest jako g ówny
zwolennik teorii natywistycznej, która zak ada, e j zyk to zdolno  wrodzona, wpisana
w DNA i rozwój mózgu, a nast pnie samorzutnie kszta tuj ca si  w miar  wzrastania.
Dzieje si  to podobnie jak w przypadku w troby, trzustki czy bli ej nieokre lonych
znamion na plecach.

Wrodzone zasady j zyka s  tym, co Chomsky nazywa gramatyk  uniwersaln . Wiedz
o niej dysponuj  wszyscy ludzie pos uguj cy si  mow . Dzieci potrafi  tworzy  w asne
j zyki i argony, korzystaj c z gramatyki uniwersalnej i tzw. narz dzia akwizycji j zyka,
czyli wrodzonego modu u poznawczego, który jest uaktywniany przez j zyk napotkany
w otoczeniu. Nale y przy tym zauwa y , e zdaniem Chomsky’ego bodziec z zewn trz
s u y jedynie do uaktywnienia tego modu u, a wi c nie mo na tu mówi  o przyswajaniu
informacji pochodz cych ze rodowiska.

Behawiorystyczna
Model behawiorystyczny zak ada, e j zyk jest w pe ni wyuczany. Cz owiek mo e
go przyswoi  poprzez obserwowanie innych komunikuj cych si  ludzi na drodze
warunkowania klasycznego b d  instrumentalnego (wi cej informacji na temat
warunkowania znajdziesz w rozdziale 8.). Jednym z czynników mog cych potwierdza
s uszno  tej koncepcji jest fakt, e sprawne przyswojenie j zyka wymaga wielu miesi cy,
a nawet lat wicze . Wed ug behawiorystów poznawanie mowy to zwyk y proces nauki.
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Interakcjonistyczne
Natura czy kultura? Jedno i drugie! J zyk jest systemem wrodzonym i wyuczonym
jednocze nie, przynajmniej zgodnie z tym modelem. Jedno z bardziej znanych podej
interakcjonistycznych to koncepcja interakcjonizmu spo ecznego. Zak ada ona, e rodzice
i inni komunikuj cy si  doro li pomagaj  dzieciom stworzy  swego rodzaju „szkielet”
j zyka, który stanowi podstaw  dla nauki poprzez dalsz  interakcj  spo eczn .

D wi ki, s owa i sylaby
Aby zrozumie , w jaki sposób umys  korzysta z j zyka, badacze podzielili ten system
na mniejsze jednostki. Ca kiem s usznie za o yli bowiem, e da si  go pozna  poprzez
gramatyk , czyli regu y jego stosowania. Sam  gramatyk  mo na za  podzieli  na trzy dzia y:

 fonologi , zajmuj c  si  fonemami, a wi c najmniejszymi jednostkami mowy
okre laj cymi to, w jaki sposób poszczególne d wi ki s  wykorzystywane
do tworzenia wyrazów;

 sk adni , determinuj c  sposób czenia s ów w ca e zdania;

 semantyk , zajmuj c  si  znaczeniem.

Szacuje si , e we wszystkich ludzkich mowach mo na wyró ni  oko o 800 fonemów.
J zyk polski wykorzystuje 39 fonemów, angielski — 52. Istniej  te  takie, które u ywaj
ponad 100. Zastanów si , jak brzmi  inne j zyki. Niektóre wydaj  si  szybkie. Inne
zawieraj  wiele gard owych d wi ków. Jeszcze inne brzmi  lekko i piewnie. Ró ne
j zyki korzystaj  bowiem z rozmaitych d wi ków i fonemów.

Popatrz teraz na nast puj ce zdanie: „poszed  sklep Jan do”. Czy wygl da ono
sensownie? Raczej nie, poniewa  nie spe nia wymogów sk adni okre laj cej sposób,
w jaki wyrazy s  czone w zdania. Co wi cej, nawet subtelne zmiany kolejno ci s ów
mog  powa ne wp yn  na znaczenie ca ej wypowiedzi. Popatrz na dwa poni sze
zdania. Sk adaj  si  one z identycznych wyrazów („gang”, „okrad ” i „bank”), ale
odwrócenie ich kolejno ci spowodowa a diametraln  zmian  znaczenia:

Gang okrad  bank.

Bank okrad  gang.

Te same trzy wyrazy, ale dwa zupe nie odmienne znaczenia, wynik e ze zmiany sk adni.

Podczas prowadzenia testów s ownikowych zauwa y em, e niektóre wyrazy s
rozumiane w niew a ciwy sposób, a b dne definicje cz sto bywaj  bardzo podobne lub
wr cz identyczne. Przyk adowo kiedy pyta em ludzi, czym jest „wczoraj”, odpowiadali,
e oznacza to „wszystko, co robi em wczoraj”. Nie wiem dlaczego, ale definicja taka,

cho  b dna, jest bardzo rozpowszechniona. Dla wielu ludzi s owo „wczoraj” oznacza
bowiem nie konkretny dzie , lecz zbiór wykonywanych wówczas czynno ci. Krótko
mówi c, rozumiej  oni ten wyraz zupe nie inaczej ni  ja.

Kiedy s owa maj  dla mnie odmienn  definicj  ni  dla innych, komunikacja staje si
s absza lub w ogóle niemo liwa. Brak spójno ci oznacza bowiem, e jedna ze stron nie
post puje zgodnie z ogólnie przyj tymi zasadami semantyki, które definiuj  sens s ów
(w tym przypadku „wczoraj”), a co za tym idzie, pozwalaj  na wzajemne zrozumienie.
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Kiedy mówisz: „s o ”, wiem, e masz na my li du e zwierz  z d ug  tr b . Tak samo
dzia aj  j zyki znaków (w tym na przyk ad migowy), które maj  w asn  gramatyk  i s
rozwijane dok adnie tak samo jak j zyki mówione, rzecz jasna, pod warunkiem e
otoczenie nies ysz cego dziecka jest bogate w odpowiednie znaki.
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life-span, 219
pozytywna, 326
self, 166
spo eczna, 199
stosowana, 27
zdrowia, 323

psychologowie
eksperymentalni, 36
kliniczni, 36
praktyczni, 36

psychoneuroimmunologia, 320
psychopatologia, 237
psychoterapia, 271
psychoterapia analityczna, 281
psychotyzm, 173
pytania

hipotetyczne, 194
otwarte, 194
przywo awcze, 194
zamkni te, 194

R
rasizm, 216
rdze

kr gowy, 51
przed u ony, 54

REBT, 296, 297
regresja, 273
relacja, 166

z obiektem, 167
z rówie nikami, 233

relaks, 61
religie, 181
rodzaje

agresji, 209
dyskryminacji, 217
fobii, 250
profilaktyki, 323
przes anek, 189
psychoz, 244
rozszerzonej wiadomo ci, 69
schematów, 225
testów, 266
uprzedze , 216

rodze stwo, 187
rodzice

autorytarni, 186
autorytatywni, 187
permisywni, 187

rodzina, 185
rozk ad normalny, 106
rozproszenie

odpowiedzialno ci, 214
rozszerzona wiadomo , 69

Kup książkę Poleć książkę

http:/septem.pl/rt/psyby2
http:/septem.pl/rf/psyby2


                                                                                                                                Skorowidz  349

rozumowanie, 88, 99
dedukcyjne, 99
indukcyjne, 99

rozumowanie ilo ciowe, 104
rozwijanie umiej tno ci

matematycznych, 230
rozwód, 186
rozwój, 303

mowy, 227
mózgu, 224
pisania, 229
p odowy, 221
poznawczy, 226
psychologiczny, 221
ruchowy, 223
spo eczny, 231
umiej tno ci my lenia, 225

równowaga, 80
ruch, 80

S
samodoskonalenie, 115
samoocena, 181
samopoznanie, 176
samo wiadomo , 176
samowzmocnienie, 169
schematy, 225

mi o ci, 124
spo eczne, 171
w asne, 170

schizofrenia, 242, 262
kryteria diagnostyczne, 241
leczenie, 243
przyczyny, 242
zaburzenia, 242

seks, 154
seksizm, 216
seksualno , 26
selektywne abstrahowanie, 295
senno , 64
serotonina, 56
si a woli, 118
skrypty, 171
s uchanie, 195
s yszenie, 78
smak, 80
smutek, 245
soma, 54

stan
maniakalny, 248
medytacyjny, 69
psychiczny, 261
wiadomo ci, 68

statystyka
opisowa, 41
szacunkowa, 41

strategia
opó nienia, 143
sta ej cz stotliwo ci, 143
zmiennego opó nienia, 144
zmiennej cz stotliwo ci, 143

stres, 243, 257, 273, 316, 321
stresory

powszechne, 318
psychospo eczne, 318
rozwojowe, 318
skrajne, 318

STSD, 319
styl, 179
stymulanty, 329
sugestia, 71
sumienno , 173
superego, 152
sympatia, 123
symulowanie zachowa , 269
synapsa, 56
synestezja, 75
szczegó owe powtórki, 93
szcz cie, 125
szybko

decyzji i reakcji, 104
przetwarzania, 104

cie ki perswazji, 206
pi czka, 64
rodki

cholinergiczne, 329
dopaminergiczne, 329
nootropowe, 329
przeciwpsychotyczne, 60

ródmózgowie, 53
wiadome ja, 178
wiadomo , 63, 152

cia a, 177
ja ni autobiograficznej, 65

ja ni w a ciwej, 65
protoja ni, 65
zwyk a, 64

wiat zewn trzny, 34

T
taksonomia, 239
teoria, 39

Cannona-Barda, 120
cec, 172
CHC, 104
dwuczynnikowa, 121
egoizmu, 212
genetyczna, 212
Jamesa-Langego, 120
koncepcji osobistych, 178
procesu przeciwstawnego, 77
progowa, 81
przywi zania, 246
relacji z obiektem, 246
rozwoju poznawczego, 224
sk onno ci, 116
spo ecznego uczenia si , 286
trójbarwna, 77
wykrywania sygna ów, 82
wymiany spo ecznej, 212

teorie osobowo ci, 151
terapeuci egzystencjalni, 312
terapeuta, 273
terapia, 276, 278, 280

behawioralna, 284–288
biomedyczna, 27
egzystencjalna, 306–310
ekspozycji, 291
kluczowej reakcji, 256
kognitywna, 293
skupiona na kliencie, 302
spowalniania

i wygaszania, 290
stopniowej ekspozycji, 292
uwa no ci, 297
wzmocnie , 289

test ustandaryzowany, 264
testowanie

testowanie umys u, 263
rzeczywisto ci, 303

test-retest, 265
testy, 264
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inteligencji, 268
kliniczne, 266
neuropsychologiczne, 268
osobowo ci, 267
szkolne, 266

TMS, Transcranial Magnetic
Stimulation, 62

ton g osu, 122
to samo , 165

osobista, 178
spo eczna, 179

trans, 68
trans hipnotyczny, 71
transcendencja, 309, 310
trend sekularny, 232
tre

marze  sennych, 68
my li, 262

Turing Alan, 90
tworzenie osoby, 24
ty omózgowie, 54

U
uczenie si , 226, 284
uczucia, 120, 179
udzielanie pomocy, 214
ugodowo , 173
uk ad limbiczny, 53
uk ad nerwowy, 49

parasympatyczny, 51
sympatyczny, 51

umiej tno ci
komunikacyjne, 193
spo eczne, 26

umiej tno
seriacji, 230
zrozumienia, 230

umys , 26, 34
upo ledzenie

interakcji spo ecznych, 255
komunikacji, 255

uprzedzenia, 216
urojenia, 241
uwaga, 91

podzielona, 92
skupiona, 92

uwa no , 297, 299

V
VB, Verbal Behavior, 256

W
warunkowanie

instrumentalne, 137, 285
klasyczne, 132, 134, 285

wewn trzne umiejscowienie
kontroli, 324

White Robert, 163
wiara, 336
Wielka Pi tka, 173
wina, 308
wina neurotyczna, 308
w adza, 181
wnioskowanie arbitralne, 294
wspó czulny uk ad nerwowy, 51
wspó wyst powanie, 135
wybaczanie, 337
wygl d, 178, 181
wyja nianie, 194
wymiana dóbr spo ecznych, 212
wynikanie, 42
wyparcie, 273
wyuczona bezradno , 247
wywiad, 260
wzgórze, 53
wzmocnienia, 138, 289

pierwotne, 140
poznawcze, 328
wtórne, 140

wzorce zachowania, 255
wzrok, 76

Z
zaburzenia, 240

dwubiegunowe, 248, 262
komunikacyjne, 252
l kowe, 250
mózgu, 52
opozycyjno-buntownicze, 253
psychotyczne, 240, 244
rozwojowe chroniczne, 253
umys owe, 252
uwagi, 253

wypró niania, 253
zdolno ci motorycznych, 252
zdolno ci szkolnych, 252

zachowanie, 283
zadurzenie, 123
zako czenia aksonu, 54
zalewanie, 292, 293
zapach, 80
zarz dzanie wzmocnieniem, 142
zasada Yerkesa-Dodsona, 115
zdobywanie wiedzy, 38
zdolno ci, 181

motoryczne, 224
ruchowe, 224
spo eczne, 188

zdolno
czytania i pisania, 104
interpersonalna, 106
intrapersonalna, 106
j zykowa, 105
kinestetyczna, 105
matematyczno-logiczna, 105
muzyczna, 105
orientacji przestrzennej, 105

zdrowie psychiczne, 327,
332–338

zespó
pobudzenia

psychoruchowego, 253
stresu pourazowego, 319

zewn trzne umiejscowienie
kontroli, 324

z udzenia
percepcyjne, 84
gracza, 85

zmiana
kognitywna, 326
my lenia, 283, 295
zachowania, 283

zmieszanie, 64
zmys y, 74
Zoloft, 60
zwroty asertywne, 196

ród a samooceny, 182
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