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Streszczenie 

Zasadniczym celem przeprowadzonego badania była próba potwierdzenia istnienia związku 

przyczynowo-skutkowego, między nastrojem neutralnym lub pozytywnym, wzbudzonym 

odpowiednio seriami mniej lub bardziej śmiesznych historyjek, a sposobem przetwarzania 

informacji. Przebadano 100 osób, z czego przeanalizowano wyniki 80 osób – w tym 41 

mężczyzn, 39 kobiet – studentów dwóch warszawskich uczelni ekonomicznych. Wyniki 

potwierdziły hipotezę mówiącą, że nastrój pozytywny będzie sprzyjał bardziej 

heurystycznemu przetwarzaniu informacji, niż wzbudzony chwilowy nastrój neutralny, który 

to będzie skutkował uruchomieniem bardziej sekwencyjnego przetwarzania informacji. Druga 

z postawionych hipotez, mówiąca o zwiększeniu nastawienia emocjonalnego pod wpływem 

koloru, nie potwierdziła się. Zaobserwowano jednak ciekawą zależność polegającą na tym, że 

przy białym tle zachodzi efekt opisywany w pierwszej hipotezie badawczej.  
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Wstęp teoretyczny 

Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzenie czy pozytywny nastrój wywoła 

heurystyczne przetwarzanie informacji, a neutralny nastrój spowoduje uruchomienie 

analitycznego sposobu przetwarzania. Po zapoznaniu się z szeroką literaturą na ten temat, 

autorzy mają podstawy do zakładania, że wzbudzony chwilowy nastrój neutralny sprzyja 

bardziej systematycznemu (analitycznemu) myśleniu, a wzbudzony chwilowy nastrój 

pozytywny wyzwala bardziej heurystyczne (kategorialne) przetwarzanie danych. Sposób 

przetwarzania danych badany był procentowym wskaźnikiem ustosunkowania się do 

charakterystyki osoby, spod właściwego jej znaku zodiaku. Sam fakt wykorzystania takiej 

metody pomiaru wnosi do kontekstu badania problemy związane z rolą, jaką odgrywają 

horoskopy i towarzyszące im charakterystyki osób spod danego znaku zodiaku, co może 

przyczynić się do głębszej refleksji nad związkami i interakcjami zachodzącymi w tej materii. 

Dodatkowo, zbadano również to, czy obecność barwnego tła towarzyszącego materiałowi 

(charakterystyce), który miał być w badaniu przetwarzany, jest w jakimś stopniu 

moderatorem związku, o którym wspomniano na wstępie. 

Autorzy wybrali następujący temat na badanie, ponieważ w literaturze przedmiotu nie 

spotkali się jeszcze z tego typu eksperymentem, a odkryte zależności oraz konsekwencje 

znajomości tych związków mogą okazać się ważne dla pogłębienia wiedzy oraz refleksji nad  

kauzalnością przetwarzania informacji od nastroju oraz nad moderatorami tych związków, a 

także pewnymi specyficznymi kontekstami i warunkami, w których te zjawiska mogą 

zachodzić. 

Próbując wskazać obszary teoretyczno-empiryczne psychologii, których badanie 

dotyka, można powiedzieć, że umiejscowione jest ono na styku psychologii poznawczej i 

psychologii emocji, chociaż osadzone jest bardziej w kontekście psychologii poznawczej, 

ponieważ ostatecznie najważniejszą zmienną badaną – zmienną zależną, jest sposób 
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przetwarzania informacji, a pozostałe zmienne mają na celu wywołanie lub zmodyfikowanie 

(wzmocnienie, osłabienie) badanego efektu. Ponadto, w badaniu znajdują się odwołania do 

innych badań dotyczących wpływu barw na psychikę oraz analizowany jest znany w 

literaturze i badaniach psychologicznych efekt horoskopowy, w kontekście badanego sposobu 

przetwarzania informacji. 

 Pierwszym i kluczowym konstruktem teoretycznym wymagającym w tym miejscu 

zdefiniowania jest przetwarzanie informacji, bądź inaczej proces przetwarzania informacji. 

Posiłkując się definicją zawartą u Reberów (2005, s. 282-283) można powiedzieć, że pojęcie 

przetwarzania informacji (i związanych z nim procesów) „oznacza organizowanie, 

interpretowanie i odpowiadanie na nadchodzącą stymulację (tj. informację). […]. Na ogół 

modele przetwarzania informacji przedstawiały ten proces jako ciąg operacji obejmujących 

kolejne etapy lub kroki, np. wejście, kodowanie, przechowywanie, wydobywanie, 

dekodowanie, wyjście […]”. Inną definicję zaproponował Neisser (1967; za: Nęcka, 

Orzechowski i Szymura, 2007, s. 25) który pisze, że na „procesy przetwarzania informacji 

składają się wszystkie operacje, dzięki którym odbierane przez jednostkę bodźce są 

transformowane, przekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane 

lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób”. Autorzy niniejszego badania traktują 

procesy przetwarzania i ich dwa badane rodzaje w wąski sposób, jako dotyczące głównie 

etapu obróbki i przekształcania informacji, dlatego zdaniem autorów,  druga z przytoczonych 

definicji lepiej odnosi się do zjawiska badanego i obserwowanego w wartościach 

przyjmowanych przez zmienną zależną. 

Kolejną definicją, która precyzuje drugi istotny element badania – nastrój, jest 

definicja podana przez Oatleya i Jenkins (2003, s. 125-126), według których „termin nastrój 

odnosi się do stanu emocjonalnego, który trwa zwykle przez godziny, dni lub tygodnie, 

czasem jako tło o niskiej intensywności. Może być niejasne, kiedy się zaczyna i kończy. O ile 
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epizody emocji mają zazwyczaj swój przedmiot, o tyle nastroje są często bezprzedmiotowe, 

nieukierunkowane”. Przytoczona definicja mówi o pewnym długotrwałym stanie 

emocjonalnym, można dodać – o charakterze bardziej pozytywnym lub negatywnym
1
, który 

jest raczej trudny do wywołania za pomocą eksperymentu, dlatego, podobnie jak większość 

badań empirycznych, przeprowadzone przez autorów badanie opiera się na znanym w 

literaturze psychologicznej pojęciu nastroju chwilowego. Diener i Lucas (2005) odwołują się 

do tego pojęcia omawiając badania na temat tego, jak zmienią się emocje u ludzi w czasie i 

dokonują rozróżnienia między nastrojem chwilowym – bardziej wynikającym z tego, co się 

aktualnie dzieje w życiu danej osoby, a nastrojem długotrwałym, który jest, jak już 

wspomniano uśrednieniem tego, co się dzieje przez dłuższy czas w życiu człowieka.  

Z licznych badań i opracowań, które podsumowują związek między nastrojem i 

przetwarzaniem informacji wynika, że w tym kontekście możemy wyróżnić zasadniczo dwa 

sposoby przetwarzania informacji. Pierwszym z nich jest heurystyczny sposób przetwarzania 

informacji, który polega na wykorzystywaniu w myśleniu pewnych skrótów, przetwarzaniu 

bardziej pobieżnym, kategorialnym, całościowym i mniej dokładnym. Wykorzystywana jest 

wówczas w większym stopniu intuicja
2
 i w takim myśleniu powstaje więcej zniekształceń. 

Drugim sposobem przetwarzania informacji jest przetwarzanie analityczne, systematyczne, 

sekwencyjne, bardziej uważne i dokładne. Osoby które, charakteryzują się takim sposobem 

przetwarzania dokonują trafniejszych i bardziej precyzyjnych ocen, koncentrują się na 

większej liczbie szczegółów, przez co mniejsze jest prawdopodobieństwo popełnienia przez 

nich błędów w takim procesie myślowym (Clore, 1999; Lewicka, 1993). 

Według Lewickiej (1993) badania nad wpływem nastroju na przetwarzanie informacji 

reprezentowane są w psychologii przez dużą i zróżnicowaną w zakresie wykorzystywanych 

                                                 
1
 Nastroje zwykle w literaturze uważane są za swojego rodzaju wypadkowy, uogólniony stan emocjonalny lub 

wypadkową walencję - sumę znaków tych stanów, która mogłaby odpowiadać uogólnionemu stanowi, jakim jest 

nastrój. 
2
 Nie zgłębiamy tego czym jest intuicja i opieramy się w tym wypadku na potocznym, łatwo dostępnym 

poznawczo rozumieniu. 
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metod liczbę podejść do tego zagadnienia. Nie ma również jednej i zaaprobowanej przez 

wszystkich psychologów badaczy metody wzbudzania określonego chwilowego nastroju. 

Przegląd opracowań dotyczących przedmiotu badań skłania do wniosku, że w zasadzie tylko 

jedna technika wydaje się być zaaprobowana przez większą część psychologów badaczy, a 

mianowicie procedura wzbudzania nastroju (ang. mood induction procedure) Veltena, 

polegająca na prezentowaniu badanym list zdań o charakterze optymistycznym lub 

depresyjnym – w zależność od tego, jaki nastrój ma być wywołany – pozytywny czy 

negatywny.  

Teorią, która w dużym stopniu porządkuje przyjęty przez autorów punkt widzenia na 

przetwarzanie informacji jest teoria Kuhla (1983; za: Lewicka, 1993) w której przyjmuje się 

istnienie dwóch trybów przetwarzania informacji „sekwencyjno-analitycznego” oraz 

„intuicyjno-holistycznego”. Jak pisze Lewicka (1993, s. 255-256): „Pierwszy ilustruje 

hierarchicznie zorganizowany program komputerowy, który przetwarza informacje krok po 

kroku. Drugi przypomina pole magnetyczne zorganizowane na sposób dynamiczny, gdzie 

informacje przetwarzane są w sposób paralelny”. Przytoczone metafory mogą stanowić 

dobrze przybliżenie tego, co jest najbardziej charakterystyczne i zarazem istotne dla tych 

dwóch omawianych trybów przetwarzania. U Lewickiej (1993) znajdziemy również trop 

prowadzący do zrozumienia przyczyn wybierania przez człowieka jednego z tych dwóch 

trybów, a mianowicie według wspomnianego przez nią teoretyka Kuhla, stany emocjonalne 

informują, iż środowisko jest bezpieczne, zaś emocje negatywne, że sytuacja może być 

zagrażająca. Jako analizatory stanów otoczenia, emocje angażują odpowiedni tryb 

przetwarzania informacji: emocje pozytywne tryb „intuicyjno-globalny”, natomiast emocje 

negatywne – bardziej ostrożny tryb „seryjnego przetwarzania informacji”.  

Patrząc z ewolucyjnej perspektywy na ww. uwarunkowania można rozwinąć 

przytoczony wyżej trop i spróbować sformułować przyczyny. Raczej nie ulega wątpliwości, 
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że większe prawdopodobieństwo występowania konkretnych trybów przetwarzania w 

określonych warunkach, z filogenetycznej perspektywy, było w większości sytuacji 

adaptacyjne. Być może bardziej szczegółowe przetwarzanie informacji zwiększa szanse na 

przeżycie w warunkach zagrożenia, ponieważ np. umożliwia zrobienie z dostrzeżonych 

szczegółów użytku w celu rozwiązania problemowej sytuacji. Bardziej „psychologicznie” i 

współcześnie rozumując, zakładając, że można szerzej rozumieć przejawianie się ewolucyjnej 

adaptacji, można uogólnić to na wiele innych zagrażających warunków, a więc np. na 

wychodzenie „z twarzą” z przykrych, zagrażających JA sytuacji. Z drugiej strony, gdy 

sytuacja nie jest zagrażająca, organizm może pozwolić sobie na obniżenie zużycia energii w 

celu zachowania jej na czas, w którym znowu potrzebne będzie poradzenie sobie z jakąś 

zagrażającą sytuacją. W zaprezentowanym wcześniej rozróżnieniu, mowa jest o stanie 

emocjonalnym negatywnym bądź pozytywnym – można więc, raczej bez większych 

nieporozumień i utraty sensowności dalszych rozumowań,  przyjąć w ramach badania 

autorów, że jest to synonim nastroju chwilowego
3
. 

Innym ważnym aspektem badania, na który należy zwrócić uwagę jest kwestia sieci 

skojarzeniowej (semantycznej) i tego, jakie jej fragmenty są aktywizowane u badanych 

podczas badania oraz to, czy dana aktywizacja wpływa na utożsamianie się z charakterystyką. 

Zdaniem autorów, tylko wtedy można będzie mówić w kontekście badania o zakłócającym 

wpływie zjawisk związanych ze zgodnym z nastrojem wydobywaniem informacji z sieci 

skojarzeniowej, gdy określone treści charakterystyki będą u wszystkich badanych w jakiś 

sposób związane z określonym nastrojem np. gdy w danej kulturze lub wspólnym wszystkim 

badanym kontekście środowiskowym, dany nastrój spotyka się z określonym informacjami 

zwrotnymi dotyczącym określonych cech, które osoba w tym nastroju posiada. Autorzy 

jednak w tym przypadku zakładają niewielkie prawdopodobieństwo tego, że badani mogą w 

                                                 
3
 Syntetyczne i twórcze przemyślenia wynikające z wiedzy autorów zdobytej na studiach. 
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istotny sposób być podobni do siebie pod tym względem, w związku z różnicami 

indywidualnymi w zakresie osobowości, doświadczeniami jednostkowymi czy środowiskami. 

Próbując zrozumieć dlaczego emocjom o różnej walencji towarzyszą różne strategie 

przetwarzania informacji, można spojrzeć na problem z perspektywy psychologii poznawczej, 

a ściślej mówiąc przez pryzmat sieci skojarzeniowych. Można tutaj zastanowić się, czy efekty 

zjawisk z nimi związanych nie będą się przejawiać w jeszcze inny sposób, a mianowicie 

poprzez bardziej uniwersalny efekt, jakim może być to, że osoby w neutralnym nastroju po 

zetknięciu się z charakterystyką, będą krytyczniej oceniać siebie ze względu na to, że większa 

jest liczba dostępnych i zaktywizowanych informacji na swój temat (przy założeniu, że 

nastrój neutralny daje dostęp do fragmentów sieci skojarzeniowej związanych zarówno z 

nastrojem pozytywnym, jak i negatywnym). Osoby w pozytywnym nastroju natomiast będą 

miały dostęp głównie do pozytywnych informacji na swój temat i dlatego bardziej będą się 

utożsamiały z charakterystyką. Jeżeli do takiego efektu nawet dojdzie, to wyżej 

zaprezentowane rozumowanie może stanowić jedno z możliwych wyjaśnień badanego przez 

autorów efektu wpływu nastroju na przetwarzanie, przynajmniej w zakresie analizy 

pozytywnego przekazu perswazyjnego odnoszącego się do JA
4
. 

Główną wskazówką do przyjęcia postawionej przez autorów hipotezy, w której 

zakłada się, że różnica pomiędzy grupami eksperymentalnymi ze wzbudzonym chwilowym 

nastrojem pozytywnym i neutralnym będzie wystarczająca, by wywołać w obu warunkach 

odmienne, przedstawione wcześniej strategie przetwarzania informacji, były badania 

przytoczone przez Isen i Daubmanna (1984; Isen, 1987; za: Lewicka, 1993, s. 259), z których 

wynika, że „w zadaniach kategoryzacyjnych nastrój pozytywny zwiększa tendencję do 

tworzenia szerszych kategorii (clustering) w porównaniu z nastrojem […] neutralnym”. 

                                                 
4
 Syntetyczne i twórcze przemyślenia wynikające z wiedzy autorów zdobytej na studiach. 
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Kolejną kwestią związaną z badaniem jest to, że charakterystyka czytana przez 

badanych jest zarazem swojego rodzaju komunikatem perswazyjnym, w związku z czym 

warto przywołać to, jak w literaturze psychologicznej traktuje się związki nastroju z 

przetwarzaniem komunikatów perswazyjnych. Badacze z kręgów psychologii społecznej w 

analizach tego, jak przetwarzane są komunikaty perswazyjne stosują teorię dwóch torów 

przetwarzania tych komunikatów (centralny vs peryferyjny, peryferyczny), sformułowaną 

przez Richarda Petty’ego i Johna Cacioppo. Wojciszke (2006) mówi o centralnym torze 

perswazji, który bazuje na starannym i przemyślanym przetwarzaniu informacji zawartej w 

przekazie, a konstytutywną przesłanką skuteczności przekazu jest jego potencjał do 

wywoływania przychylnych reakcji poznawczych (myśli i opinii) odbiorcy. Im więcej reakcji 

przychylnych, niż nieprzychylnych, tym większa szansa na zmianę postawy w pożądanym 

kierunku. Natomiast peryferyjny tor perswazji opiera się na pobieżnym zidentyfikowaniu 

jakiegoś sygnału, sugerującego pozytywny lub negatywny stosunek do stanowiska zgodnego 

z przekazem.  

Lewicka (1993) w swoim podsumowującym i agregującym wyniki wielu badań 

opracowaniu powołuje się na wiele z nich, z których wynika, że wzbudzony nastrój 

pozytywny związany jest z tendencją do korzystania w większym stopniu z peryferycznych 

dróg perswazji. Przytoczenie tych dwóch sposobów przetwarzania komunikatów 

perswazyjnych oraz emocji, jakim towarzyszą jest ważne ze względu na to, że w badaniu 

przeprowadzonym przez autorów wskaźnikiem zmiennej zależnej była ocena właśnie 

komunikatu perswazyjnego, a nie materiału neutralnego, dlatego też autorzy muszą się liczyć 

z tym, że automatyczny wybór jednej z  opisanych w niniejszym akapicie strategii 

przetwarzania takich komunikatów będzie jedną z przyczyn takiej a nie innej wartości 

wskaźnika tej zmiennej, a nie tylko niejako „czysty” sposób przetwarzania informacji 
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towarzyszący emocjom o danej walencji. Celem niniejszego badania jest również po części 

sprawdzenie, jak taki komunikat będzie przetwarzany w warunkach nastroju neutralnego.  

Jeszcze inną grupą zjawisk, które zostały ujęte w jeden model teoretyczny jest model 

infuzji afektu (Affect Infusion Model – AIM). Jak piszą Forgas i Vargas (2005) infuzja afektu 

jest to proces, w którym informacja naładowana emocjonalnie wywiera wpływ na procesy 

poznawcze oraz oceniające i zostaje przez nie pochłonięta, przeformułowując przemyślenia 

danej osoby i modulując ich wynik końcowy. Zasadniczo model ten zakłada cztery sytuacje 

związane z przetwarzaniem informacji – po dwie zarówno dla sytuacji ze wzbudzoną silną 

infuzją, jak i sytuacji ze słabą infuzją. Model ten w przypadku wystąpienia silnej infuzji 

zakłada dwie strategie przetwarzania informacji – heurystyczną i rzeczową, których definicje 

w zasadzie nie różnią się od tych już przytoczonych w niniejszym tekście. Natomiast w 

ramach tego modelu istotną rzeczą, która rzuca kolejne światło na problem badawczy 

sformułowany przez autorów są warunki, w jakich najczęściej dochodzi do heurystycznego 

przetwarzania informacji. Zgodnie z „metadefinicją” przytoczoną przez Forgasa i Vargasa
5
 

(Griffitt, 1970; Clore i in., 1994; Schwartz i Clore, 1988; za: Forgas i Vargas, 2005) 

przetwarzanie to pojawia się najczęściej, gdy przedmiot oceny jest prosty albo bardzo 

typowy, osobiste zaangażowanie jest niewielkie, nie ma motywacji, możliwości poznawcze są 

ograniczone i/lub sytuacja nie wymaga dużej prawidłowości wyników. Oceny heurystyczne 

mogą się opierać na nieprzemyślanych skojarzeniach, bądź na niepoprawnych wnioskach 

wyciąganych na podstawie przeważającego stanu afektywnego. W świetle powyższego trudno 

powiedzieć, czy przetwarzanie heurystyczne nie dominowało w badaniu, ponieważ zadanie 

(dopasowanie charakterystyki) było bardzo proste, gdyż zdania w charakterystyce były bardzo 

typowe i ogólnikowe, a sam nastrój nie mógł z istotną siłą wyzwalać innego sposobu 

przetwarzania informacji na swój temat. Jeśli jednak potraktować opisane czynniki jako 

                                                 
5
 Wspomniani autorzy wyekstrahowali ogólną definicję z kilku przytaczanych w nawiasie pozycji, dlatego 

została ona określona przez badaczy umownie jako „metadefinicja”. 
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jedynie moderatory wpływu nastroju na przetwarzanie informacji, to różnice między grupami 

o różnym nastroju mogą okazać się istotne, natomiast zjawisko to może tłumaczyć 

niedostateczne zróżnicowanie między grupami. 

Za podsumowanie niniejszej części związanej z omówieniem teorii i odnoszących się 

do nich badań dotyczących wpływu nastroju na przetwarzanie informacji oraz moderatorów 

tego wpływu może posłużyć bardzo ciekawe, syntetyczne ujęcie wpływu nastroju na 

przetwarzanie informacji przedstawione przez Clore’a (1999). Badacz doszedł do wniosku, iż 

w zależności od zabarwienia emocjonalnego, uruchamiane są inne sposoby przetwarzania 

informacji. Afekt pozytywny skutkuje zwykle bardziej pobieżnym, heurystycznym 

przetwarzaniem informacji – posługiwanie się skryptami, stereotypami. Natomiast afekt 

negatywny wywołuje bardziej systematyczne i analityczne przetwarzanie danych, połączone z 

większym uwzględnieniem szczegółów. 

Kolejnym elementem badania, którego podłoże teoretyczne należałoby wskazać jest 

kwestia wpływu barw na nastrój i przetwarzanie informacji. Kolory i zjawiska barwne 

stanowią istotny składnik oddziaływania świata na psychikę ludzką. Wpływ barw na sferę 

emocjonalną człowieka jest procesem pierwotnym. Wynika z tego, iż postrzeganie kolorów 

wyprzedza percepcję intelektualną, uaktywniając bezpośrednio sferę emocjonalną. Barwa jest 

wystarczająco aktywna, aby człowiek postrzegając ją, nie musiał skupiać na niej swojej 

uwagi; może biernie doświadczać kolorów, bez swojej świadomej aktywności. Taką 

gotowość reagowania afektywnego organizmu na bodźce barwne nazywamy „pobudliwością 

afektu” (Schachtel, 1943, za: Popek, 2008).      

 Zjawiska barwne są siłą sprawczą przeżyć emocjnalnych (stanów afektywnych i 

nastrojów), jak również je podtrzymują. Pojedynczy kolor wywiera jednak mniejsze działanie 

emocjonalne, niż zjawisko barwne, tj. relacja przynajmniej dwóch kolorów położonych obok 

siebie. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na ustalenie względnie stałych efektów 
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emocjonalnych niektórych barw, dlatego w naszym badaniu postanowiliśmy wykorzystać 

zjawisko barwne kolorów pomarańczowego i żółtego, w kontraście do białego – obojętnego, 

neutralnego tła. Barwa żółta przez swoją wartość aktywną działa ożywczo, nastraja na 

poszukiwanie kontaktów, wywołuje również uczucie ciepła, lekkości i rozluźnienia. Kolor 

pomarańczowy niesie ze sobą podobne odczucia: nastraja wesoło, emocjonalnie i aktywnie. 

Jej działanie syntetyczne to ciepło, suchość, poczucie odprężenia i przyjemności. Kolor biały 

natomiast jest kolorem neutralnym, nie wywołuje żadnych emocji (Popek, 2008). 

W niniejszym eksperymencie kluczowym zjawiskiem jest przetwarzanie informacji, 

jednak w ludzkie spostrzeganie rzeczywistości wpisane są błędy poznawcze, dlatego warto 

opisać jeszcze efekt horoskopowy, efekt Forera lub inaczej efekt Barnuma. Jest to tendencja 

do oceniania opisów osób lub zdarzeń jako precyzyjne, które w rzeczywistości są dostatecznie 

ogólne, żeby móc odnosić je do wielu osób, bądź zdarzeń. Zjawisko to nawiązuje do postaci 

Phineasa Taylora Barnuma, słynnego XIX-wiecznego amerykańskiego showmana, słynącego 

z nietuzinkowych pomysłów reklamowych. Ten amerykański przedsiębiorca kierował się 

sentencją, iż na świecie zawsze byli i będą łatwowierni i naiwni ludzie.  

Zjawisko opisane m.in. przez Forera (1949) polega na obserwacji, iż ludzie akceptują 

określone charakterystyki osobowości jako trafne w odniesieniu do siebie, podczas, gdy w 

rzeczywistości są to opisy ogólne, niejednoznaczne, ale powiązane z cechami społecznie 

pożądanymi. Efekt ten nasila się, gdy osoba badana jest przekonana, że analizy zostały 

przygotowane specjalnie dla niej, ich źródłem jest autorytet oraz gdy podkreślane są głównie 

pozytywne cechy. Takie wieloznaczne określenia często wykorzystywane są w horoskopach, 

stąd także określenie efekt horoskopowy. Oto przykłady tego typu zdań, które w swoim 

eksperymencie zastosował Forrer:  

„Chciałbyś, aby inni ludzie lubili cię i podziwiali. Masz tendencję do bycia samokrytycznym. 
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Masz pewne słabości, ale potrafisz je kompensować tym, co jest w tobie dobre. Czasem 

bywasz osobą otwartą na ludzi, przystępną i towarzyską, a innym razem zamkniętą, ostrożną i 

zdystansowaną”. 

Mając na uwadze powyższe przesłanki, autorzy postawili następujące hipotezy 

badawcze: 

1. Wzbudzony chwilowy nastrój pozytywny będzie sprzyjał bardziej 

heurystycznemu przetwarzaniu informacji w postaci komunikatu 

perswazyjnego, niż wzbudzony chwilowy nastrój neutralny, który to będzie 

sprzyjał bardziej sekwencyjnemu, rzeczowemu przetwarzaniu informacji w 

postaci komunikatu perswazyjnego. 

2. Zjawisko barwne w tle „horoskopu” zwiększy emocjonalne nastawienie 

badanego, co przełoży się na większe kontrasty w wynikach wskaźnika 

dopasowania do charakterystyki.  

 

 

Metoda badawcza 

 

Uczestnicy badania 

Uczestnikami badania byli studenci Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Ekologii i 

Zarządzania w Warszawie, na swoich macierzystych uczelniach. Przebadano 80 osób, w tym 

41 mężczyzn i 39 kobiet, w wieku ok. 20-30 lat. Badanie miało miejsce w pierwszych dwóch 

tygodniach stycznia 2010 roku. Odbywało się ono w godzinach między 12:00 a 18:00. 

Zmienne i wskaźniki 

W badaniu zostały przyjęte następujące zmienne: 

Zmienne niezależne: 

1. Wzbudzony chwilowy nastrój pozytywny lub neutralny. 
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2. Obecność barwnego żółto-pomarańczowego lub białego tła podczas przetwarzania 

informacji
6
. 

Zmienna zależna: Sposób przetwarzania informacji (heurystyczne vs sekwencyjne). 

Wskaźnik zmiennej zależnej: Procent zdań, które wg osoby badanej dobrze określają jej 

cechy osobowości (zakres utożsamiania się z charakterystyką).  

 

Tabela 1 

 Grupy eksperymentalne 

    Rodzaj serii  

     obrazków 

 

Rodzaj tła pod  

charakterystyką 

Śmieszne (A) Nieśmieszne (B) 

Białe tło 

(1) 

Grupa I (A1) Grupa II (B1) 

Kolorowe (żółto-

pomarańczowe) tło  

(2) 

Grupa III (A2) Grupa IV (B2) 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
6 W badaniu nie jest rozstrzygana kwestia, czy barwa modyfikuje nastrój i to sam nastrój wpływa na przetwarzanie 

informacji, czy też sama barwa ma wpływ na przetwarzanie informacji. Gdyby autorzy badania mieli przesłanki z literatury 

świadczące o tym, że rodzaj tła wpływa na nastrój i jednocześnie w ogóle nie wpływa na przetwarzanie informacji, to byłaby 

wówczas podstawa, by potraktować tę zmienną jako element metody modyfikujący efekt związany z nastrojem, który w 

dalszej kolejności wpływa na procesy przetwarzania informacji. Ponieważ jednak w ramach badania zachodzi jednocześnie 

wiele zjawisk, toteż autorzy zachowali ostrożność w zakresie interpretacji omawianej zmiennej, by nie wprowadzać ukrytych 

założeń. Rozwinięciem niniejszego rozumowania będzie analiza efektów interakcyjnych nastroju oraz barwy w części 

poświęconej dyskusji wyników. Pewnikiem w tym wypadku jest jednak fakt, że obecność barwnego tła jest zjawiskiem 

fizycznym i niezależnie od tego, w jaki sposób wpływa na procesy przetwarzania informacji, to owa zmienna będzie tożsama 

z jej operacjonalizacją i nie zakładamy, że może być jedynie wskaźnikiem dla bardziej złożonego zjawiska już o charakterze 

psychologicznym. 
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Materiały badawcze 

Sprzęt: laptop  

Prezentacje w programie Microsoft PowerPoint 

Manipulacja pierwszą zmienną niezależną – nastrojem przez „zabawność” serii obrazków 

(Załącznik nr 1) – prezentacje: 

Dwie prezentacje, gdzie:  

 Pierwsza z nich dla grup (2 grupy eksperymentalne - grupy I i III z tabeli 1) z serią 

śmiesznych obrazków (seria 1, 15 obrazków w serii, każdy z nich na zielonym tle). 

 Druga z nich dla grup (2 grupy eksperymentalne – grupy II i IV) z serią nieśmiesznych 

obrazków (seria 2, 15 obrazków w serii, obrazki są zmodyfikowanymi obrazkami śmiesznymi 

z serii 1 w taki sposób by były mniej śmieszne, każdy z nich na zielonym tle). 

Obrazki do 15-elementowej serii 1 i 2 wybierane były parami z grupy 30 par obrazków (po 30 

dla każdej serii), na podstawie pilotażu. Kryterium do wyboru 15 par obrazków (seria 1 i 2) 

była istotna statystycznie dla p<0,05 różnica średnich ocen z dwóch niezależnych grup 

pilotażowych, z których każda licząca 25 osób oceniała jedną z dwóch 30-elementowych 

serii. 

 

Pilotaż 

Badanie pilotażowe przeprowadzone było w dniach 11 i 14 grudnia 2009 roku, w Szkole 

Wyższej Psychologii Społecznej. Przebadanych zostało 50 osób w wieku ok. 21-25 lat, po 25 

osób każdej z płci. Badanie polegało na przedstawieniu 30 obrazków w każdej z grup, w celu 

określenia które obrazki wywołują najbardziej pozytywne a które najmniej pozytywne 

emocje. Eksperymentatorka wyświetlała obrazki w formie prezentacji Power Point, a badani, 

którzy otrzymali kartki mieli za zadanie określić jak bardzo śmieszą ich wyświetlane obrazki 

w skali 1-8 (gdzie 1 oznaczało, że nie śmieszą, a 8 – śmieszą bardzo). 
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Manipulacja drugą zmienną niezależną – kolorowe tło pod charakterystyką (Załącznik nr 2) 

lub brak takiego tła – prezentacje: 

24 prezentacje, gdzie: 

12 z nich dla grup, którzy czytali charakterystykę na kolorowym (żółto-pomarańczowym) 

tle – grupy III i IV z tabeli 1). Każdy z 12 plików prezentacji miał inną nazwę odpowiadającą 

jednemu ze znaków zodiaku. 

kolejne 12 z nich dla grup, którzy czytali charakterystykę na białym tle – grupy I i II z 

tabeli 1). Każdy z 12 plików prezentacji miał inną nazwę odpowiadającą jednemu ze znaków 

zodiaku. 

Na wszystkich 24 prezentacjach treść charakterystyki była taka sama. Jedynie nazwy 

poszczególnych prezentacji odnosiły się do znaku zodiaku badanego, co miało na celu 

wywołać przekonanie, że charakterystyka („horoskop”) dotyczy tylko tego znaku zodiaku. 

Tak było w obu wariantach manipulacji kolorem (tło białe vs kolorowe). 

Podczas wyświetlania prezentacji, badani oceniali na arkuszach odpowiedzi, na ile 

charakterystyka przedstawiona na prezentacji pasuje do nich. 

Procedura 

Eksperymentatorka podchodziła do losowo wybranej osoby, przedstawiała się i prosiła o 

udział w badaniu na temat przetwarzania informacji. Gdy osoba wyraziła zgodę, 

eksperymentatorka pytała o znak zodiaku osoby badanej, a następnie pokazywała osobie 

badanej odpowiednią prezentację w programie PowerPoint z serią zabawnych, bądź mniej 

zabawnych obrazków. Po ich obejrzeniu badany proszony był o ustosunkowanie się do 

stwierdzeń odpowiadających jego znakowi zodiaku, które w rzeczywistości były identyczne 

dla wszystkich badanych. Osoba badana miała określić, ile ze zdań zawartych w horoskopie 

względnie dobrze ją określa. Po zakończeniu, eksperymentatorka dziękowała za udział w 
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badaniu, wyjaśniała jego prawdziwy cel oraz zainteresowanym osobom obiecywała przesłać 

wyniki eksperymentu. 

 

Wyniki 

Przebadano łącznie 100 osób, z czego 20 przed świętami Bożego Narodzenia 

(wszystkie z warunku białe tło i śmieszne historyjki), oraz 80 po świętach (wszystkie 

warunki, grupy „pełnoliczne” tzn. po 20 osób – zgodnie z założeniami). Dla upewnienia się, 

czy okres, w którym przeprowadzano badanie mógł mieć wpływ na nasilenie tendencji 

obserwowanych w całym badaniu lub wprowadzał istotne różnice w średnich uzyskiwanych 

w takich samych warunkach eksperymentalnych, porównano średnią wyników wszystkich 

osób z grupy I (białe tło i śmieszne historyjki) z okresu przed świętami ze średnią z takiej 

samej co do warunków grupy z okresu po świętach. Różnice między średnimi (MBŚ_PRZED = 

0,78; SDBŚ_PRZED = 0,14 oraz MBŚ_PO = 0,85; SDBŚ_PO = 0,11) okazały się nieistotne, ale na 

poziomie tendencji statystycznej - t(38) = -1,91; p < 0,06. dlatego warto mieć na uwadze, że 

okres badania może mieć wpływ na wielkość zróżnicowania, a tym samym istotność 

badanych zjawisk.  

Potencjalną zmienną zakłócającą, która czasem w badaniach różnicuje wyniki 

wewnątrz grup eksperymentalnych jest płeć. W eksperymencie przeprowadzonym przez 

autorów jednak nie okazała się ona istotna, jeżeli chodzi o wpływ na wyniki w 

poszczególnych warunkach. Pokazują to testy t-Studenta na istotność różnic między 

wynikami mężczyzn i kobiet w poszczególnych warunkach eksperymentalnych, które 

przedstawiają się następująco: dla grupy I – t(18) = -0,41; ni., dla grupy II – t(18) = 0,16; ni., 

dla grupy III – t(18) = 1,01; ni. i dla grupy IV – t(18) = 1,25; ni. 

Badacze nie odnotowali żadnych innych potencjalnie istotnych zmiennych ubocznych 

w badaniu. 
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Ostatecznie w analizie wykorzystano tylko wyniki uzyskane po świętach, żeby nie 

włączać do badania zmienności związanej ze wspomnianą wcześniej zmienną potencjalnie 

uboczną – okresu badania, która, choć nie okazała się istotna dla jednego z warunków 

eksperymentalnych, to mogła by mieć jednak istotny wpływ na wyniki testów statystycznych 

wykorzystywanych w dalszej analizie. Ponadto, tylko jedna grupa została przebadana przed 

świętami, więc uwzględnienie wyników przedświątecznych uniemożliwiłoby spełnienie 

założenia OML o równoliczności grup.  

Podsumowując, przeanalizowano wyniki 80 osób z 4 warunków eksperymentalnych po 20 

osób w każdej grupie, bez podziału wyników ze względu na płeć, której wpływ w obrębie 

grup okazał się nieistotny statystycznie.      

 Podstawą analizy był plan zaawansowany w schemacie 2 (kolor tła – białe vs 

kolorowe) x 2 (śmieszność historyjek – śmieszne vs mniej śmieszne) między osobami. 

Hipotezy badawcze na podstawie wyników z przeprowadzonych ankiet w różnych grupach 

eksperymentalnych testowane były za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji ogólnym 

modelem liniowym w programie SPSS. Zmienną zależną była miara procentowa określająca 

procent zdań, które według osoby badanej dobrze określały jej cechy osobowości. 

W pierwszej kolejności testowane były wszystkie założenia ogólnego modelu 

liniowego. Na podstawie testów Kołmogorowa-Smirnowa określających, czy odchylenie 

badanego rozkładu w grupie odbiega istotnie od wzorcowego rozkładu normalnego, badacze 

ustalili, że we wszystkich grupach eksperymentalnych odchylenia te nie były istotne 

statystycznie, zatem zakłada się normalność rozkładów wyników we wszystkich czterech 

grupach eksperymentalnych. Wartości statystyk testujących normalność rozkładów dla 

poszczególnych warunków przedstawiają się następująco: grupa I (białe tło + śmieszne 

historyjki) – Z = 0,95; ni., grupa II (białe tło + mniej śmieszne historyjki) – Z = 0,70; ni., 
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grupa III (kolorowe tło + śmieszne historyjki) – Z = 1,32; ni., grupa IV (kolorowe tło + mniej 

śmieszne historyjki) – Z = 0,94; ni. 

Kolejnym założeniem dla OML jest równoliczność grup. Nie było konieczności 

wykonywania testów, ponieważ grupy były równoliczne – w każdej po 20 osób. 

Ostatnie założenie to homogeniczność wariancji. Na podstawie przeprowadzonego 

testu Levene’a F(3, 76) = 3,15; p < 0,05 należy stwierdzić, że założenie o jednorodności 

wariacji nie zostało spełnione, ponieważ wariancja między poszczególnymi grupami różniła 

się w sposób istotny statystycznie. 

Wyniki testów dla poszczególnych założeń każą zachować ostrożność przy dalszej 

analizie efektów głównych, interakcyjnego i prostych, ponieważ nie spełnione zostało jedno z 

założeń – jednorodność wariancji, które jest bardzo ważne w branym pod uwagę modelu, 

ponieważ bazuje on właśnie na różnicach w wariancji i niejednorodności wariancji. 

Podstawowymi narzędziami weryfikacji hipotez badawczych była analiza efektów głównych i 

interakcyjnego, które ilustrują rysunki 1 i 2.  
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Rysunek 1.  Wykres przedstawiający średnie brzegowe zmiennej zależnej dla różnych 

warunków eksperymentalnych (widoczny efekt interakcyjny) 
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Pierwszym efektem głównym w analizie wariancji odzwierciedlającym pierwszą z 

hipotez badawczych, która mówi o tym, że „wzbudzony chwilowy nastrój pozytywny będzie 

sprzyjał bardziej heurystycznemu niż analitycznemu przetwarzaniu informacji w postaci 

komunikatu perswazyjnego, a wzbudzony chwilowy nastrój neutralny będzie sprzyjał bardziej 

sekwencyjnemu, rzeczowemu przetwarzaniu informacji w postaci komunikatu 

perswazyjnego” jest efekt śmieszności (śmieszne historyjki vs mniej śmieszne). Wyniki 

statystyk testujących ten efekt przedstawiają się następująco – F(1, 76) = 4,65; p < 0 ,05; η
2 

= 

0,06. Można zauważyć, że efekt ten okazał się istotny, jednak miara η
2
 wskazuje na to, że 

bardzo niewielka cześć wariancji została wyjaśniona przez czynnik związany z tym efektem. 

Ze względu na niespełnione założenie OML o homogeniczności wariancji, zweryfikowano 

hipotezy również testem t-Studenta dla prób niezależnych. Osoby badane, którym 

pokazywano śmieszne historyjki, w większym stopniu utożsamiały się z charakterystyką (MŚ 

= 0,80; SDŚ = 0,12), niż osoby, którym pokazywano mniej śmieszne historyjki (MMŚ = 0,73; 

SDMŚ = 0,17). Różnice te okazały się istotne statystycznie – t(78) = 2,05; p < 0,05. 

Drugim efektem głównym w przeprowadzonej analizie, któremu odpowiada druga 

hipoteza badawcza postulująca, że „zjawisko barwne w tle „horoskopu” zwiększy 

emocjonalne nastawienie badanego, co przełoży się na większe kontrasty w wynikach 

wskaźnika dopasowania do charakterystyki, natomiast biała kartka, jako tło „horoskopu” nie 

będzie wzmacniać nastawienia emocjonalnego, co nie zmodyfikuje efektu zadania 

poprzedzającego” jest efekt koloru (białe tło vs kolorowe). Wyniki statystyk – F(1, 76) = 

0,12; ni. wskazują na to, że wpływ badanego czynnika okazał się nieistotny statystycznie, a 

nawet gdyby przyjąć inny poziom istotności, to i tak nie wyjaśniałby w najmniejszym nawet 

stopniu zmienności zmiennej zależnej, ze względu na zerowe η
2
. Ponieważ analiza wariancji 

wykazała nieistotny wpływ czynnika koloru, a założenie o homogeniczności wariancji dla 

OML nie zostało spełnione, to dla potwierdzenia tego wyniku sprawdzono powyższy efekt 
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główny czynnika koloru za pomocą testu t-Studenta dla prób niezależnych. Gdyby wynik 

drugiego efektu głównego okazał się istotny, to można byłoby powiedzieć, że uczestnicy 

badania, którzy wypełniali kwestionariusz z białym tłem utożsamiali się z charakterystyką w 

większym stopniu (MB = 0,77; SDB = 0,18),  niż ci, którzy wypełniali tą ankietę na 

kolorowym tle (MK = 0,76; SDK = 0,12). Wyniki te jednak okazały się, podobnie jak w 

analizie wariancji, nieistotne statystycznie – t(66,09) = 0,32; ni., dlatego też nic istotnego de 

facto nie możemy o tych różnicach powiedzieć. 

Ciekawym wynikiem, który zaobserwowano jest również efekt interakcyjny, który 

okazał się istotny – F(1, 76) = 10,10; p < 0,01; η
2 

= 0,12. Na Rysunku nr 1 widzimy ciekawą 

zależność polegającą na tym, że dla białego tła zachodzi zjawisko opisane w pierwszej 

hipotezie badawczej. Osoby nastawione bardziej analitycznie niż heurystycznie pod wpływem 

mniej śmiesznych historyjek mniej utożsamiają się z przekazem perswazyjnym, natomiast w 

przypadku kolorowego tła mamy zależność odwrotną. Jest to jednak jedynie pewien trop, 

który należałoby w dalszych badaniach zweryfikować, ponieważ efekt koloru okazał się 

nieistotny. 

Podsumowując zasadniczą część analizy wyników, można z pewnym uproszczeniem 

powiedzieć, że potwierdziła się pierwsza hipoteza badawcza, natomiast druga w przyszłych 

badaniach powinna być inaczej skonstruowana, ponieważ zaobserwowano jako efekt 

interakcyjny zjawisko, które polega na tym, że kolor nie wzmacnia efektu, ale go odwraca. 

Jak się to jednak dalej okaże przy okazji omawiania efektów prostych, również przy 

potwierdzaniu i uzasadnianiu pierwszej hipotezy należy pamiętać o tym, że interakcja dotyczy 

także związanego z nią efektu i jeżeli nawet ją przyjmiemy również na podstawie przesłanek 

płynących z literatury, to nie można zapomnieć o zastrzeżeniu wynikającym z interakcji. 
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Rysunek 2. Wykres przedstawiający średnie wyniki dla poszczególnych grup 

 

Na koniec można przyjrzeć się jeszcze efektom prostym, ponieważ wystąpiła istotna 

statystycznie interakcja czynników, a trzy z czterech tych efektów również okazały się istotne 

statystycznie. 
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Rysunek 3.  Graficzne przedstawienie poszczególnych efektów prostych 
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Na rysunku 3 strzałkami 1-4 przedstawiono w formie graficznej poszczególne efekty 

proste. Strzałka 1 ilustruje różnicę między średnimi stanowiącą efekt koloru dla wariantu 

śmiesznego czynnika śmieszności, strzałka 2 pokazuje różnicę między średnimi odnoszącą się 

do efektu koloru dla mniej śmiesznego wariantu czynnika śmieszności. Strzałka 3 dotyczy 

efektu śmieszności dla kolorowego wariantu czynnika koloru tła, natomiast strzałka 4 

związana jest z efektem śmieszności dla białego wariantu czynnika koloru tła.  

 

Rysunek 4 dodatkowo obrazuje, które z efektów prostych charakteryzowały się 

największą różnicą w średnich, a więc miały największy wpływ, jeżeli chodzi o zmianę 

potencjalnego wyniku w zakresie utożsamiania się z charakterystyką. 

 

 

Rysunek 4.  Wykres efektów prostych (różnice między średnimi) 

 

Pierwszy efekt prosty – efekt koloru dla wariantu śmiesznego czynnika śmieszności 

pokazuje, że spośród osób, które wypełniały kwestionariusz po obejrzeniu śmiesznych 

historyjek, te które wypełniały go na białym tle w większym stopniu utożsamiały się z 
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charakterystyką (MBŚ = 0,85; SEBŚ
7
 = 0,03), niż te, które to robiły na tle kolorowym (MKŚ = 

0,74 ; SEKŚ = 0,03). Różnica ta oraz związany z nią efekt prosty okazały się istotne 

statystycznie – F(1, 76) = 6,187; p < 0,05; η
2 

= 0,08. 

Kolejny – drugi efekt prosty – efekt koloru dla mniej śmiesznego wariantu czynnika 

śmieszności wskazuje na to, że osoby, które wypełniały ankietę po zaprezentowaniu im mniej 

śmiesznych historyjek, w większym stopniu utożsamiały się z charakterystyką, gdy 

wypełniały ją na kolorowym tle (MKMŚ = 0,78; SEKMŚ = 0,03), niż, gdy robiły to na tle białym 

(MBMŚ = 0,69; SEBMŚ = 0,03). Różnica ta oraz związany z nią efekt prosty okazały się istotne 

statystycznie – F(1, 76) = 4,02; p < 0,05; η
2 

= 0,05. 

Trzeci efekt prosty – efekt śmieszności dla kolorowego wariantu czynnika koloru, 

gdyby okazał się istotny, to oznaczałoby to, że osoby wypełniające ankietę na kolorowym 

(żółto-pomarańczowym) tle, bardziej utożsamiały się z charakterystyką, gdy uprzednio 

zaprezentowano im mniej śmieszne historyjki (MKMŚ = 0,78; SEKMŚ = 0,03), niż w sytuacji, 

gdy były to historyjki śmieszne (MKŚ = 0,74 ; SEKŚ = 0,03). Różnica ta oraz związany z nią 

efekt prosty okazały się jednak nieistotne statystycznie – F(1, 76) = 0,47; ni., dlatego nie 

możemy przyjąć takiego sformułowania jako wyniku analizy. 

Ostatni, czwarty efekt prosty – efekt śmieszności dla białego wariantu czynnika koloru 

wskazuje na to, że osoby wypełniające ankietę na białym tle, bardziej utożsamiały się z 

charakterystyką, gdy uprzednio zaprezentowano im śmieszne historyjki (MBŚ = 0,85; SEBŚ = 

0,03), niż w sytuacji, gdy były to historyjki mniej śmieszne (MBMŚ = 0,69; SEBMŚ = 0,03). 

Różnica ta oraz związany z nią efekt prosty okazały się istotne statystycznie – F(1, 76) = 

14,22; p < 0,01; η
2 

= 0,16. Ten efekt prosty okazał się najsilniejszy, jeżeli chodzi o procent 

wariancji, która jest przez niego wyjaśniana, patrząc na miarę η
2
. Mamy tu również do 

czynienia ze znacznie większą różnicą średnich niż w przypadku trzeciego efektu prostego. 

                                                 
7
 SE – to wg APA oznaczenie błędu standardowego, który jest tj. odchyleniem standardowym, ale liczonym nie 

od poszczególnych obserwacji w próbie, ale od średnich z próby. 
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Podsumowując analizę efektów 1 i 2 można powiedzieć, że pokazywanie uprzednio 

śmiesznych bądź mniej śmiesznych historyjek miało inny wpływ na utożsamianie się z 

charakterystyką w zależności od tego, jakie tło miał kwestionariusz. Inne było więc działanie 

efektu koloru dla obu tych sytuacji – podobne co do siły zmian efektu drugiej zmiennej 

niezależnej, ale odwrotne zestawiając oba warianty – śmieszny i mniej śmieszny. 

Pokazywanie śmiesznych historyjek wiązało się z działaniem czynnika koloru odwrotnym do 

zakładanego w hipotezie, ponieważ białe tło zwiększało, a nie zmniejszało, heurystyczne 

przetwarzanie informacji, natomiast pokazywanie mniej śmiesznych historyjek sprawiało, że 

spełniona była hipoteza dotycząca koloru, ponieważ w tym wypadku kolorowe tło zwiększało 

utożsamianie się z charakterystyką w porównaniu z tłem białym. Ponieważ oba te efekty są 

istotne, to można powiedzieć, że druga hipoteza jest częściowo prawdziwa, ponieważ efekt 

koloru istnieje w tym sensie, że zmienia wielkość dopasowania do charakterystyki, jednak 

tylko dla wariantu mniej śmiesznego wzmacnia utożsamianie się z charakterystyką. Można 

więc powiedzieć w skrócie, że druga hipoteza spełniona jest warunkowo – tylko dla wariantu 

z mniej śmiesznymi historyjkami. 

Czysto statystycznie patrząc, wniosek, jaki płynie z analizy efektów prostych 3 i 4 jest 

taki, że utożsamianie się z charakterystyką było bardziej wrażliwe na śmieszność w 

przypadku tła białego i ten wpływ śmieszności był zgodny z pierwszą hipotezą, natomiast w 

przypadku tła kolorowego mieliśmy do czynienia z osłabieniem wpływu śmieszności na 

utożsamianie się z charakterystyką, przy jednoczesnym odwróceniu tego wpływu tak, że był 

on odwrotny do zakładanego w pierwszej hipotezie. Ponieważ jednak 3 efekt prosty jest 

nieistotny statystycznie, zatem możemy mówić jedynie o kierunku przyszłych badań, które 

mogłyby potwierdzić zaobserwowaną w niniejszym badaniu tendencję, o czym mowa będzie 

w dalszej części niniejszej pracy. 
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Tło białe zatem jednocześnie umożliwia zajście efektu śmieszności, natomiast wariant 

mniej śmieszny umożliwia zajście efektu koloru. 

Dodatkowo w załączniku nr 3 zamieszczono histogramy dla poszczególnych grup 

eksperymentalnych I-IV, które mogą pomóc dodatkowo przy wyciąganiu wniosków z 

wyników badania, gdyż nie jest spełnione założenie o homogeniczności wariancji.  

 

Dyskusja wyników 

Przedstawione powyżej wyniki potwierdzają hipotezę, która mówi, że nastrój 

pozytywny będzie sprzyjał bardziej heurystycznemu przetwarzaniu informacji, niż nastrój 

neutralny, który to wywoła sekwencyjne przetwarzanie. Osoby, które zapoznawały się z 

bardziej śmiesznymi obrazkami, istotnie częściej utożsamiały się ze stwierdzeniami 

dotyczącymi ich znaku horoskopu niż osoby, które oglądały obrazki mniej śmieszne.  

Zgodnie z przewidywaniami autorów, śmieszne obrazki wprowadzały badanych w 

stan pozytywnego nastroju, co pociągało za sobą uruchomienie przetwarzania 

heurystycznego, czyli stosunkowo pobieżnego i mało precyzyjnego. W wyniku zadziałania 

tego mechanizmu, osoby badane mniej dokładnie analizowały serię dowcipów, niż osoby z 

grupy zapoznającej się z mniej śmiesznymi obrazkami i w konsekwencji istotnie częściej 

zgadzali się danym stwierdzeniem.  

W przypadku grupy, której prezentowano mało śmieszne rysunki, nie wytwarzające 

ani pozytywnego, ani negatywnego nastawienia, celem było zapewnienie osobom badanym 

nastroju neutralnego. Z nastrojem neutralnym wiąże się natomiast przetwarzanie analityczne, 

które jest bardziej precyzyjne i trafne, niż heurystyki. Osoby, u których pojawiło się 

przetwarzanie sekwencyjne, bardziej wnikliwie zapoznawały się z kolejnymi stwierdzeniami i 

częściej je negowały niż osoby, u których występowało przetwarzanie kategorialne.  
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Wyniki te są zgodne z tendencjami opisywanymi w literaturze przedmiotu 

mówiącymi, że pozytywne i negatywne emocje, wywołują odmienne sposoby przetwarzania 

informacji. Aktualnie intensywnie rozwijany jest temat poznawczych czynników związanych 

ze wzbudzaniem emocji, jednak zainteresowanie problemem poznawczych konsekwencji 

nastroju, dopiero się rozwija. 

Ze współczesnych badań jasno wynika, że osoby będące w dobrym nastroju lepiej niż 

grupa kontrolna przypominają sobie informacje zgodne ze stereotypami i schematami (Clore, 

1999), co jest charakterystyczne dla przetwarzania heurystycznego. Dowiedziono również, że 

pozytywny afekt zaburza systematyczne przetwarzanie (Forgas i Vargas, 2005). Osoby 

smutne natomiast stają się bardziej uważne – mniej niż osoby w nastroju pozytywnym ulegają 

heurystykom i stereotypom (Bless, 2001, za: Wojciszke 2006) oraz lepiej rozwiązują 

sylogizmy niż osoby w dobrym nastroju (Melton, 1999, za: Forgas i Vargas, 2005). Powyższe 

badania sugerują, że nastrój jest czynnikiem decydującym, czy przetwarzanie informacji ma 

charakter pobieżny i heurystyczny, czy też głęboki, dokładny i przemyślany. 

Jako rozwinięcie niniejszego badania warto byłoby zbadać czy nastrój neutralny 

wpływa na głębsze przetwarzanie informacji, jednocześnie sprawdzając, czy wydłuża on czas 

potrzebny do udzielania odpowiedzi przy założeniu, że przetwarzanie analityczne zachodzi na 

głębszym poziomie, zabiera więc więcej czasu, niż „płytkie” przetwarzanie heurystyczne. Już 

sama definicja heurystyki – „uproszczona reguła myślenia pozwalająca na formułowanie 

sądów bez analizy większości informacji, na których sąd ten powinien się opierać” 

(Wojciszke, 2006, s. 81) – stanowi dobrą przesłankę, do postawienia hipotezy o szybszym i 

jednocześnie mniej poprawnym charakterze przetwarzania heurystycznego. Heurystyki są 

nieświadomie stosowanymi „drogami na skróty” w przetwarzaniu informacji, skracającymi 

czas podejmowania decyzji oraz umożliwiającymi działanie w warunkach natłoku informacji 

(Aronson, Wilson i Akert, 2006). 



 28 

Dodatkowo w tymże eksperymencie mógł zadziałać efekt Forrera, który mówi o tym, 

że opisy ogólne, stereotypowe, niejasne i banalne mogą być ocenione, jako indywidualnie 

dopasowane do jednostki, a tymczasem pasują do każdego. Niniejszy eksperyment w dużym 

stopniu przypominał oryginalne badania, jakie przeprowadził Forrer (1949). Badanym 

stworzono sytuację, w której byli oni przeświadczeni, że czytają indywidualną 

charakterystykę przygotowaną dla znaku zodiaku, spod którego pochodzą. W rzeczywistości 

wszyscy badani otrzymali ten sam zestaw stwierdzeń, w których dodatkowo podkreślane były 

głównie pozytywne cechy.  

Ponadto warto wspomnieć, iż u wszystkich badanych mogła wystąpić w dość dużym 

nasileniu skłonność do wybierania preferowanego w danej kulturze profilu osobowości.  

Ludzie żyjący w różnych kulturach mają bardzo niejednorodne konstrukty dotyczące ich 

własnego ja. Konstrukty te mogą wpływać na naturę indywidualnych doświadczeń, ich 

aspekty poznawcze, emocjonalne i motywacyjne, często mogą je wręcz determinować. JA 

współzależne jest charakterystyczne dla kultur kolektywistycznych, gdzie główny nacisk 

kładzie się na związek jednostki z innymi ludźmi, podkreśla się wrażliwość na potrzeby 

innych, dopasowywanie się do innych i harmonijne współżycie z ludźmi. Natomiast JA 

niezależne charakteryzuje kultury indywidualistyczne, w których jednostka stara się 

podkreślać swoją niezależność i autonomię poprzez skupianie się na sobie, na odkrywaniu i 

ukazywaniu niepowtarzalnych cech własnej osobowości (Markus i Kitayama, 1991).  

Społeczeństwo polskie uważane jest za kulturę indywidualistyczną (Price i Crapo, 2003), w 

której cenione są takie wartości, jak bycie unikalną, niepowtarzalną jednostką, niezależność, 

realizowanie własnych celów i wartości. Dlatego w niniejszym eksperymencie zastosowane 

zostały stwierdzenia, które odpowiadają profilowi osobowości o JA niezależnym oraz 

podkreślają cechy charakterystyczne i pożądane w kulturze indywidualistycznej. Przykładem 

takich stwierdzeń są zdania: „Jesteś osobą niezależną i rzadko podążasz razem z tłumem, 
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choć nie stronisz od towarzystwa.”, „Raczej nie lubisz kiedy Twoje decyzje są podważane, 

gdy są one dla Ciebie ważne.”         

 Druga z naszych hipotez, mówiąca, iż zjawisko barwne w tle horoskopu zwiększy 

emocjonalne nastawienie badanego, co w konsekwencji przełoży się na większe kontrasty w 

wynikach wskaźnika dopasowania do charakterystyki, nie została potwierdzona. Wpływ 

efektu koloru okazał się nieistotny statystycznie. 

Przesłanką przemawiającą za tym, że kolorowe tło zwiększy częstość identyfikacji 

osoby badanej z danym stwierdzeniem, była teoria pobudliwości afektu Schachtela (1943, za: 

Popek, 2008), która mówi, że kolory bezpośrednio uaktywniają sferę emocjonalną. Barwa na 

tyle silnie oddziałuje na człowieka, że nie musi się on na niej koncentrować, by jej 

doświadczać, dlatego zjawisko to nazywane też jest gotowością reaktywności na bodźce 

barwne. Liczne badania dotyczące percepcji barwy pozwalają wnioskować, że odmienność 

reakcji na kolor wynika z różnic osobowościowych. Nastrój pogodny zwiększa wrażliwość na 

kolor, a tylko osoba nadmiernie przygnębiona, nie wykazuje natychmiastowej podatności na 

barwy. 

Hipoteza dotycząca koloru w tle horoskopu nie została potwierdzona, jednak istotny 

okazał się efekt prosty, dotyczący koloru dla mniej śmiesznego wariantu czynnika 

śmieszności, który to wykazał, że osoby wypełniające ankietę po zaprezentowaniu im mniej 

śmiesznych historyjek, w większym stopniu utożsamiały się z charakterystyką, gdy 

wypełniały ją na kolorowym tle, niż na tle białym. Można to tłumaczyć w ten sposób, że 

osobom będącym w nastroju neutralnym pokazano mało zabawne obrazki, które nie wpłynęły 

na ich stan emocjonalny, natomiast zjawisko barwne w tle charakterystyk podniosło nastrój 

osób badanych, co przełożyło się na częstsze utożsamianie się z podanymi stwierdzeniami w 

grupie z tłem kolorowym, niż białym.  
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Jedną z teorii mogących wyjaśnić wyżej opisany rozkład wyników jest zjawisko samej 

ekspozycji, inaczej nazywane efektem czystej ekspozycji (Zajonc, 1985, za: Wojciszke i 

Doliński, 2008), które odpowiada za to, że im częściej mamy do czynienia z danym bodźcem, 

tym wzbudza on w nas więcej pozytywnych emocji i bardziej go lubimy. W klasycznych 

badaniach nad efektem samej ekspozycji prezentowano badanym długie serie obiektów – 

bezsensowne słowa, twarze ludzkie, figury geometryczne. Niektóre z nich prezentowane były 

jednokrotnie, inne dwa, cztery, osiem i więcej razy. Następnie przedstawione wcześniej 

obiekty mieszano z obiektami zupełnie nowymi i proszono badanych o ocenę, jak bardzo 

lubią każdy z nich. Wyniki ponad dwustu badań potwierdziły, że im częściej dany obiekt był 

prezentowany, tym otrzymywał wyższe wyniki na skali lubienia (Bornstein, 1989, za: 

Wojciszke, 2006). 

To, że lubimy obiekt, który często spotykamy ma swoje źródło w dobrej jego 

znajomości (Bornstein, 1989, za: Wojciszke i Doliński, 2008) – możemy być pewni, że ze 

strony tego obiektu nic nam nie zagraża, co daje poczucie bezpieczeństwa i swego rodzaju 

komfort psychiczny: Znam ten obiekt, nigdy nie wyrządził mi żadnej krzywdy, więc nie muszę 

na niego uważać. Zjawisko czystej ekspozycji może tłumaczyć dlaczego, osoby które po 

obejrzeniu śmiesznych historyjek zapoznawały się ze stwierdzeniami prezentowanymi na 

białym tle (Grupa A1), w większym stopniu utożsamiały się z charakterystykami, niż przy 

zastosowaniu tła kolorowego (Grupa A2). Z białym kolorem mamy do czynienia znacznie 

częściej, niż ze zjawiskiem barwnym pomarańczowo-żółtym. Jesteśmy przyzwyczajeni do 

czytania książek, które napisane są czarnym atramentem na białym tle. Tło to jest neutralne i 

nie wywołuje żadnych emocji. Zeszyty, książki, prasa – wszystko to drukowane jest na 

białym tle, jest to więc element, z którym mamy do czynienia dość często, a skoro tak, 

bardziej je lubimy od innych kolorów.  
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U osób z Grupy A1 seria zabawnych historyjek wywołała nastrój pozytywny, a 

następnie białe tło, na którym prezentowane były charakterystyki, z racji swojej neutralności 

podtrzymało pozytywny nastrój, co w konsekwencji przełożyło się na wyższe wyniki 

utożsamiania się z charakterystykami. Natomiast w Grupie A2 seria zabawnych historyjek 

wywołała nastrój pozytywny, ale następnie zaprezentowane zostały charakterystyki na rzadko 

spotykanym tle pomarańczowo-żółtym, co mogło wywołać u osób badanych niepokój 

związany z jego nietypowością, a w konsekwencji nastrój pozytywny spadł do poziomu co 

najmniej neutralnego. Rezultatem tego mogło być pojawienie się przetwarzania 

sekwencyjnego, a co za tym idzie, bardziej krytyczne podejście do podanych charakterystyk. 

U osób badanych mógł pojawić się niepokój związany z rzadko spotykanym zjawiskiem 

barwnym pomarańczowo-żółtym.  

Konsekwencją świadomości brania udziału w badaniach psychologicznych może być 

większa czujność osób badanych. Badani niejednokrotnie usiłowali zgadywać cel badania i 

próbowali dowiedzieć się, na co mają zwracać uwagę. Mogło to również wpłynąć na ich 

podejście do dowcipu - zamiast koncentrować się na jego istocie, skupiali się na tym, żeby 

zapamiętać jak najwięcej szczegółów danego obrazka, pomijając w całości jego 

humorystyczny aspekt. W badaniu właściwym nie mierzono, jak bardzo dany obrazek 

śmieszy, bądź nie daną osobę, nie da się więc zweryfikować tej hipotezy, ale może to być 

wskazówką dla przyszłych badań. 

Jest wiele technik, którymi można manipulować by, wywołać odpowiedni nastrój u 

osób badanych. Poza techniką Veltena opisaną powyżej warto również wymienić naturalne 

wahania nastroju związane z pogodą (badania prowadzone w dni słoneczne vs. deszczowe) 

lub naturalne zróżnicowanie nastroju po dopiero co obejrzanym filmie (wesołym lub 

smutnym) (Lewicka, 1993). W przyszłych badaniach być może warto byłoby zastosować 
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bardziej wystandaryzowaną i o potwierdzonej skuteczności technikę do manipulacji nastrojem 

osób badanych. 

Należy również wspomnieć o tym, że wśród osób badanych mogły być osoby, które za 

wszelką cenę chciały pomóc i podczas analizowania zdań dotyczących ich znaków horoskopu 

zgadzały się ze wszystkim. Z drugiej strony mogły być osoby, które chciały pokazać, że nie 

wierzą w horoskopy i niezależnie od treści zdań, nie zgadzały się z żadnym ze stwierdzeń. 

Takie zachowanie mogłoby spowodować, że w naszych wynikach wyglądałyby na osoby 

bardzo analityczne. 

Warto w tym momencie zastanowić się czy wynik badania byłby inny, gdyby 

przeprowadzone było ono w wakacje. Sądzimy, że ładniejsza pogoda i fakt, że studenci 

byliby po letniej sesji egzaminacyjnej, mógłby wpłynąć na to, że osoby badane częściej 

zgadzałyby się ze stwierdzeniami dotyczącymi ich znaku horoskopu.  

Kolejnym ważnym punktem jest kwestia tego, czy miejsce przeprowadzenia badania 

ma wpływ na wyniki. Spekulujemy, iż Szkoła Główna Handlowa i Wyższa Szkoła Ekologii i 

Zarządzania, jako uczelnie ekonomiczne, o bardziej ścisłych kierunkach, wpłynęły na to, iż 

studenci tych szkół analizowali zdania dotyczących ich znaku zodiaku bardziej analitycznie, 

niż heurystycznie; dokładnie zastanawiali się czy te zdania ich opisują. Spowodowane byłoby 

to faktem, iż na swoich uczelniach studenci przyzwyczajeni są do dokładności i analitycznego 

spojrzenia. Sądzimy, że gdyby w badaniu brali udział studenci uczelni humanistycznych, 

wyniki mogłyby się przedstawiać inaczej, mianowicie przetwarzanie informacji byłoby 

bardziej heurystyczne. 

  Ciekawym zagadnieniem, które warto byłoby w przyszłości zweryfikować jest 

kwestia kulturowa. Eksperyment, który uwzględniałby różnice międzykulturowe – chociażby 

pochodzenie osób badanych (kultura kolektywistyczna vs. kultura indywidualisytyczna), 
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pozwoliłoby doprecyzować, co faktycznie odpowiada za wyboru konkretnego stwierdzenia z 

podanej charakterystyki. 

 Emocje są dwustronnie powiązane z przetwarzaniem informacji – z jednej strony są 

rezultatem przetwarzania danych, z drugiej zaś zwrotnie oddziałują na przebieg tego procesu. 

Poszczególni badacze i teoretycy różnią się postrzeganiem wpływu nastroju na procesy 

poznawcze. Jedni uważają je za „drogi na skróty” w przetwarzaniu informacji, inni zaś 

uważają, że sam nastrój dominujący w danym momencie stanowi źródło informacji – własne 

odczucia są podstawą do formułowania sądów i ocen oraz do podejmowania decyzji. Sama 

mnogość tych idei prowokuje do stawiania kolejnych pytań i zachęca do dalszej eksploracji 

dziedziny nastroju i jego wpływu na procesy przetwarzania informacji. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1.  Przykładowe historyjki obrazkowe 

Śmieszne         vs.    nieśmieszne 
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Załącznik nr 2.  Stwierdzenia zastosowane podczas eksperymentu 

1. Umiesz prowadzić interesującą rozmowę i masz nienaganne maniery.  

2. Czasem udzielasz się towarzysko na przyjęciach, masz znajomych o różnych profesjach i 

charakterach. 

3. Zwykle jesteś miły, empatyczny, rozumiesz ludzi. 

4. Zazwyczaj jesteś dyskretny i wierny, nadajesz się na przyjaciela. 

5. Jesteś osobą zrównoważoną. 

6. Raczej nie lubisz kiedy Twoje decyzje są podważane, gdy są one dla Ciebie ważne. 

7. Potrafisz zrozumieć punkt widzenia innych; czasem okazujesz swoją sympatię dla innego 

punktu widzenia.  

8. Przyciągasz uwagę płci przeciwnej, ale musisz być bardzo ostrożna/ny bo łatwo angażujesz 

się uczuciowo.  

9. Jesteś optymistyczny i pełen życia, ale w trudnych momentach nie brakuje Ci też 

pesymizmu.  

10. Czasem jesteś bardzo ruchliwy, pełen energii i żądny przygód, a czasem ospały.  

11. Niekiedy zachowujesz pogodę ducha nawet, gdy Twoje pomysły okazują się niewypałem.  

12. Zdarzają Ci się momenty, kiedy chcesz uciec od zgiełku ludzi i pobyć sam (ale długo tak 

nie wytrzymujesz).  

13. Jesteś osobą niezależną i rzadko podążasz razem z tłumem, choć nie stronisz od 

towarzystwa.  

14. Choć starasz się kontrolować swoje emocje, to jesteś uczuciowy i pełen pasji.  
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Załącznik nr 3. Histogramy przedstawiające rozkłady wartości przyjmowanych przez zmienną 

zależną dla poszczególnych grup eksperymentalnych 
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