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ZNACZENIE CECH UNIKATOWYCH I WSPÓLNYCH
W BEZPOŚREDNICH OCENACH PORÓWNAWCZYCH.
ANALIZA PROCESÓW UWAGOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM OKULOGRAFU
Prezentowane badanie dotyczy roli standardu porównań w procesie dokonywania bezpośrednich porównań typu
„X w porównaniu do Y”, gdzie X jest obiektem porównywanym, zaś Y stanowi standard porównań. W badaniu wykorzystana została technika umożliwiająca śledzenie ruchu gałek ocznych, co pozwoliło na bezpośrednią obserwację
wzorców uwagowych w trakcie dokonywania porównań. Przedmiotem weryfikacji były dwa alternatywne przewidywania: standard porównań jest lekceważony w trakcie dokonywania sądów porównawczych (koncepcja fokalizmu)
versus oceny obiektu porównywanego są dokonywane w kontekście standardu porównań (model anulowania-ogniskowania). Czterdziestu czterech studentów proszono o porównywanie dwóch promotorów pracy magisterskiej. Do
porównania wykorzystano pary opcji: pary zróżnicowane pozytywnie (pary opcji, które podzielały cechy negatywne,
a różniły się cechami pozytywnymi) oraz pary zróżnicowane negatywnie (podzielały cechy pozytywne, a różniły się
cechami negatywnymi).
Opisy promotorów były prezentowane na monitorze komputera (opis promotora A po lewej stronie, natomiast opis
promotora B po prawej stronie). Przedmiotem pomiaru był procent fiksacji na cechach unikatowych oraz wspólnych
obiektu porównywanego i standardu porównań. Zgodnie z modelem anulowania-ogniskowania wyniki badania pokazały, że standard porównań nie jest lekceważony w procesie dokonywania sądów porównawczych. Wykorzystanie
okulografu pozwoliło też analizę procesów uwagi w kolejnych etapach dokonywania wyboru.
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„Czy X jest bardziej, czy mniej sumienny niż
Y?”, „Czy X jest podobny do Y?” „Czy moje
szanse są większe, mniejsze, czy takie same jak
Innych?” Pytania te reprezentują przykłady tak
zwanych porównań bezpośrednich, gdzie X/Ja
jest obiektem porównywanym (target), zaś
Y/Inni pełni rolę standardu porównań lub inaczej: punktu odniesienia (referent).
W literaturze dotyczącej zniekształceń w społecznych sądach porównawczych typu „Obiekt X
w porównaniu z Obiektem Y”(np. „Ja w porównaniu z Innymi”), gdzie X jest obiektem porów-

nywanym, zaś Y jest standardem porównań,
dyskutowane są dwa podstawowe rodzaje zniekształceń: efekty zawyżania oraz efekty zaniżania. O efektach zawyżania mówi się, kiedy oceny
obiektu porównywanego na danym wymiarze są
zawyżane względem standardu porównań, o efektach zaniżania – natomiast – kiedy oceny obiektu
porównywanego są zaniżane w stosunku do ocen
standardu porównań. Efekty zawyżania pojawiają się zwykle wtedy, gdy ocena porównawcza
dotyczy właściwości, umiejętności bądź prawdopodobieństwa zdarzeń, które są powszechne
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(np. szanse losowo wybranego ucznia, że zda
maturę oceniane są jako wyższe niż przeciętnego ucznia). Efekty zaniżania, natomiast, stwierdza się głównie dla cech, czy zdarzeń rzadkich
(np. szanse losowo wybranego ucznia, że wygra
w totka są oceniane jako niższe niż przeciętnego
ucznia) (Chambers i Windschitl, 2004; Cypryańska, 2009; Kruger i Burrus, 2004). Efekty te
pojawiają się zwykle wtedy, gdy obiekt jednostkowy porównywany jest grupą i zmniejszają się,
gdy standardem porównań jest nie grupa, lecz
inny obiekt jednostkowy (Cypryanska i Golec de
Zavala, 2008). Efekty te zmniejszają się również
przy odwróceniu kierunku porównań (gdy grupa
porównywana jest z obiektem jednostkowym)
(Chambers i in., 2003; Cypryańska, 2009).
W niniejszej pracy dyskutowane są dwa
konkurencyjne mechanizmy powstawania zniekształceń w bezpośrednich sądach porównawczych. Podstawowy punkt sporny dotyczy roli
standardu porównań: czy standard porównań jest
lekceważony w porównaniach (koncepcja fokalizmu; Kruger i Burrus, 2004), czy wręcz przeciwnie - determinuje to, jak spostrzegany jest obiekt
porównywany (model anulowania-ogniskowania; Houston, Sherman i Baker, 1991).
W literaturze przedmiotu przyjmuje się zwykle, że w przypadku porównań obiektów jednostkowych z grupą, efekty zawyżania/zaniżania są
następstwem nadmiernej koncentracji uwagi na
ocenach obiektu jednostkowego, przy lekceważeniu, bądź niewystarczającym uwzględnianiu
w porównaniach obiektu będącego standardem
porównań (np. Chambers, Windschitl i Suls,
2003; Kruger i Burrus, 2004). Przyczyną ogniskowania uwagi na obiekcie jednostkowym może
być relatywnie większa dostępność poznawcza
reprezentacji pojedynczego obiektu w stosunku
do grupy, czy abstrakcyjnej kategorii „przeciętny
inny” (generalized-group accounts; Chambers
i Windschitl, 2004; por. też podejście LOGE,
Giladi i Klar, 2002). W tym kontekście podkreśla się, że informacje dotyczące pojedynczych,
konkretnych obiektów mogą być zorganizowane w bardziej ustrukturalizowanych schematach,

przez co stają się łatwiej (i szybciej) dostępne niż
informacje na temat grupy (McConnell, Sherman
i Hamilton, 1997).
Ogniskowanie uwagi na ocenach obiektu
jednostkowego może wynikać też z samej konstrukcji pytania i faktu, że w porównaniach typu:
„Obiekt jednostkowy w porównaniu z Grupą”
obiekt jednostkowy jest zarazem obiektem
porównywanym. Zgodnie z interpretacją nawiązującą do koncepcji fokalizmu (focalism), ludzie
przejawiają skłonność do nadmiernego skupiania
uwagi na informacjach związanych z jednym
przewidywaniem (tzw. hipotezą testowaną),
przy braku uwzględniania dowodów na rzecz
innych możliwych przewidywań (tzw. hipotezy
komplementarnej) (Chambers i in., 2003; Kruger i Burrus, 2004). W sytuacji porównań typu
„X w porównaniu z Y” konstrukcja pytania sprawia, że uwaga zostaje skierowana najpierw na
obiekt porównywany (X), dzięki czemu przewidywania dla tego obiektu uzyskują status hipotezy testowanej, zaś przewidywania dla standardu
porównań mają status hipotezy komplementarnej. W konsekwencji informacje dotyczące
obiektu porównywanego uzyskują większą wagę
niż informacje dotyczące standardu porównań,
co ostatecznie prowadzi do niedoszacowania
standardu porównań, dając efekty zawyżania/
zaniżania na rzecz obiektu porównywanego.
Referowane wyżej interpretacje, choć inaczej
lokują przyczynę nadmiernej koncentracji na
obiekcie jednostkowym (dostępność poznawcza
versus konstrukcja pytania), zgodne są w tym, że
źródłem efektów zawyżania/zaniżania jest niewystarczające uwzględnianie w porównaniach
(bądź wręcz pomijanie) standardu porównań.
Podstawowe wsparcie empiryczne dla hipotezy
niedostatecznego uwzględniania w porównaniach
standardu porównań pochodzi z analizy związku
między oceną porównawczą („X w porównaniu
z Y”) i tak zwaną oceną absolutną obiektu X
(„Jaki jest X na danym wymiarze”) oraz oceną
absolutną obiektu Y („Jaki jest Y na danym
wymiarze”) (np. Kruger i Burrus, 2004; Klar
i Giladi, 1997). Wyniki wielu badań (np. Cham-
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bers i in., 2003; Kruger i Burrus, 2004) pokazują z dużą systematycznością, że w sytuacji
porównań Ja lub innego obiektu jednostkowego
z grupą, oceny porównawcze są wysoko skorelowane z oceną tego, jak badani widzą poziom
zdolności, czy szans obiektu jednostkowego,
a jedynie w małym stopniu (bądź wcale) z tym,
jak widzą zdolności, czy szanse grupy. Wnioskuje się stąd, że oceny porównawcze wsparte
są głównie na ocenie obiektu jednostkowego,
bez dostatecznego włączania do porównań ocen
grupy (Chambers i Windschitl, 2004).
Istnieją jednak powody, aby poddać w wątpliwość słuszność rozumowania, że brak związku między ocenami porównawczymi i ocenami
absolutnymi standardu porównań stanowi jednoznaczny dowód, że standard porównań jest
lekceważony w sądach porównawczych. W jednym z badań (Buunk, 1998) wykazano, że korelacja między oceną porównawczą („Ja w porównaniu z Innymi”) i oceną absolutną Ja zależy
od porządku tych ocen. Korelacja ta jest silniejsza, gdy najpierw wykonywana jest ocena
porównawcza, a potem ocena absolutna dla Ja
niż wtedy, gdy jako pierwsza wykonywana jest
ocena absolutna dla Ja. Wynik ten interpretowany jest następująco. Kiedy badani porównują
siebie z Innymi, przywołują z pamięci te informacje o sobie, które mogą być porównywalne
z informacjami o Innych. Wykonywana następnie ocena absolutna dla Ja może być wsparta
przede wszystkim na tych informacjach o Ja,
które zostały wcześniej zaktywizowane przy
ocenie porównawczej. To sprawia, że podobne
informacje są podstawą dla obu ocen, co sprzyja
wysokiej korelacji między tymi ocenami. Kiedy
ocena absolutna wykonywana jest jako pierwsza,
jej podstawę mogą stanowić bardzo zróżnicowane informacjach o Ja i co najważniejsze, nie
muszą to być te same informacje, które również
odnoszą się do Innych. Oznacza to, że podstawę
dla ocen Ja w trakcie wykonywanych później
ocen porównawczych (kiedy aktywizowane są
głównie te informacje o Ja, które są porównywalne z informacjami o Innych) mogą stanowić
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już inne dane niż te, które były wykorzystywane przy ocenach absolutnych. Za sprawą tego
związek między oceną porównawczą i absolutną
może być wyraźnie słabszy niż przy odwrotnym
porządku ocen (Buunk, 1998).
Wyniki te i proponowany sposób interpretacji jasno wskazują, że w sytuacji porównań
„Ja-Inni” ocena Ja dokonywana jest w kontekście grupy. Co więcej, standard porównań może determinować to, jakie informacje
o obiekcie porównywanym zostaną zaktywizowane w sądach porównawczych. Wyniki te
wspierają też przyjęte w niniejszej pracy rozumowanie, że zakotwiczenie sądów porównawczych na obiekcie porównywanym nie musi być
tożsame z ignorowaniem standardu porównań.
Standard porównań może być wykorzystany
jako kontekst dla rozpatrywania właściwości
obiektu porównywanego. Podstawę teoretyczną dla powyższych twierdzeń stanowi model
dopasowywania cech (feature-matching model)
Tversky’ego (1977).
Zgodnie z modelem dopasowywania cech
podstawowy krok w procesie porównań to
dopasowywanie cech wspólnych porównywanych obiektów, które są odróżniane od cech
unikatowych (aby określić, co jest różne, trzeba najpierw ustalić, co jest wspólne). Jak tylko
cechy wspólne zostaną dopasowane, ważną rolę
zaczynają odgrywać cechy unikatowe obiektu
porównywanego. Jakkolwiek uwaga kierowana jest zwykle najpierw na obiekt porównywany, to jednak właściwości standardu porównań
decydują, które cechy obiektu porównywanego
okażą się unikatowe – unikatowe będą te cechy
obiektu porównywanego, które nie są podzielane ze standardem porównań. W dalszej części
przedstawimy krótko model anulowania-ogniskowania (the cancellation and focus model;
Houston, Sherman i Baker, 1991), który stanowi
rozwinięcie modelu dopasowywania cech i jest
dedykowany ocenom preferencji oraz sądom
porównawczym.
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Zgodnie z modelem anulowania-ogniskowania na proces porównań składają się dwa podstawowe komponenty: 1) anulowanie cech, które
są podzielane przez dwie porównywane opcje
(inaczej: anulowanie cech wspólnych); 2) ogniskowanie na cechach unikatowych obiektu,
który pełni rolę obiektu porównywanego. Wyniki badań pokazały, że w procesie porównań to,
która opcja wyda się bardziej atrakcyjna zależy
od wartościowości (pozytywne versus negatywne) unikatowych cech obiektu porównywanego.
W jednym z badań (Houston i in., 1991) osoby
badane porównywały dwa obiekty, które albo
podzielały wszystkie cechy pozytywne, a różniły
się cechami negatywnymi („para zróżnicowana
negatywnie”), albo podzielały wszystkie cechy
negatywne, a różniły się cechami pozytywnymi („para zróżnicowana pozytywnie”). Obiekty
te były prezentowane sekwencyjnie (najpierw
jedna opcja, potem, już pod nieobecność pierwszej – druga opcja). Przy sekwencyjnej prezentacji obiektów, opcja pojawiająca się jako pierwsza
pełni automatycznie rolę standardu porównań
dla opcji pojawiającej się w drugiej kolejności
(która z kolei staje się obiektem porównywanym). Zadaniem osób badanych była ocena,
która z opcji jest bardziej atrakcyjna. Okazało się, że w parach zróżnicowanych pozytywnie ujawniła się zdecydowana preferencja dla
obiektu porównywanego (opcji prezentowanej
jako druga), natomiast w parach zróżnicowanych negatywne, częściej wybierany był standard porównań (czyli opcja prezentowana jako
pierwsza ). To zróżnicowanie preferencji można
wyjaśnić następująco. W przypadku par obiektów zróżnicowanych pozytywnie, cechy negatywne zostają anulowane w procesie porównań,
jako że będąc wspólne dla obu obiektów nie
mają wartości różnicującej przy wyborze. To
sprawia, że ocena zostaje ostatecznie wsparta
głównie na cechach pozytywnych. Ostatecznie,

ogniskowanie uwagi na cechach pozytywnych
obiektu porównywanego czyni tę opcję bardziej
atrakcyjną, a w konsekwencji częściej preferowaną niż standard porównań. Inaczej w przypadku dwóch opcji zróżnicowanych negatywnie
– po anulowaniu wspólnych cech pozytywnych,
uwaga skupiona zostaje głównie na cechach
negatywnych. Następnie, ogniskowanie uwagi
na cechach negatywnych obiektu porównywanego sprawia, że opcja ta wydaje się mniej atrakcyjna i ostatecznie jest częściej odrzucana niż
standard porównań.
Sytuację wyboru w parach zróżnicowanych
pozytywnie można rozpatrywać jako rodzaj
konfliktu dążenie-dążenie (aproach-aproach).
W sytuacji tej badani dostrzegając cechy pozytywne obiektu porównywanego, zwykle poprzestają już na tej opcji („mając pozytywne, nie szukają już dalej”). Wybór tego typu zwykle sprawia
mniej trudności niż podjęcie decyzji przy parach
zróżnicowanych negatywnie, gdzie wybór przypomina konflikt unikanie-unikanie (czy inaczej:
„wybór mniejszego zła”). W tym przypadku
unikatowe cechy negatywne obiektu porównywanego sprawiają, że zostaje on spontanicznie
odrzucony już przy pierwszym z nim zetknięciu,
przez co uwaga przesuwa się na standard porównań. I choć cechy unikatowe standardu porównań
również są negatywne, to jednak decyzja pozostaje pod wpływem pierwszej reakcji odrzucenia
obiektu porównywanego, co ostatecznie prowadzi do większej preferencji standardu porównań.
Decyzji tej towarzyszą, jednak, większe wahania
i dłuższy czas podejmowania decyzji niż w parach
zróżnicowanych pozytywnie.
Zróżnicowaną ważność cech unikatowych
i wspólnych w procesie dokonywania wyborów
wykazywano przy zastosowaniu różnorodnych
wskaźników, korzystając zarówno z metody
papier-ołówek, jak bardziej zaawansowanej
metodologii badań (np. Chernev, 2001; Hodges,
Bruininks i Ivy, 2002; por. też przegląd w: Sherman, Houston i Eddy, 1999).
Szczególnie interesujące w tym kontekście
są wyniki badania, w którym, przy zastoso-
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waniu techniki śledzenia ruchu gałek ocznych
(eye-tracking), mierzono w sposób bezpośredni intensywność uwagi, z jaką rozważane są poszczególne cechy (Sutterlin, Brunner
i Opwis, 2006). Osobom badanym prezentowano dwie oferty pracy, z których każda opisana
była przez pięć charakterystyk pozytywnych
oraz pięć negatywnych. Oferty te były przedstawiane w parach, które podzielały albo charakterystyki pozytywne (różniąc się negatywnymi), albo charakterystyki negatywne (różniąc
się pozytywnymi). Zestawy były prezentowane
sekwencyjnie na monitorze komputera: przez
pierwsze 30 sekund prezentowana była Opcja 1,
następnie, przez kolejne 30 sekund – Opcja 2.
Osoby badane miały zdecydować, która oferta
pracy wydaje się bardziej atrakcyjna. W czasie
prezentacji ofert uruchamiany był pomiar ruchu
gałek ocznych. Przedmiotem pomiaru była liczba fiksacji, czyli częstość, z jaką osoby badane
spoglądały na cechy wspólne i unikatowe prezentowanych opcji. Zgodnie z przewidywaniami w przypadku Opcji 2 (obiekt porównywany)
cechom unikatowym poświęcano zdecydowanie
więcej uwagi niż cechom wspólnym. Różnice
takie nie pojawiły się w przypadku standardu
porównań, czyli opcji, która prezentowana była
jako pierwsza. Wyniki tego badania pokazały, że przewidywane przez model anulowaniaogniskowania zróżnicowane znaczenie cech
wspólnych i unikatowych znajduje odzwierciedlenie również w wizualnych wskaźnikach
uwagowych.

Prezentowane badanie dotyczy roli standardu
porównań w procesie dokonywania bezpośrednich porównań typu „X w porównaniu do Y”.
Zgodnie z referowanymi wcześniej interpretacjami efektów zawyżania/zaniżania przyczyną
tych zniekształceń jest nadmierne ogniskowanie uwagi na ocenach obiektu porównywanego
i lekceważenie standardu porównań (np. Kruger

-

-

-

PROBLEMY BADAWCZE

-

-

6WXGLD3V\FKRORJLF]QHW  ]V



i Burrus, 2004). W niniejszej pracy prezentujemy
odmienny pogląd, twierdząc, że zakotwiczenie
sądów porównawczych na obiekcie porównywanym nie musi być tożsame z ignorowaniem
standardu porównań. Obiekt porównywany oceniany jest w kontekście standardu porównań,
który determinuje to, na jakie cechy obiektu
porównywanego zostanie skierowana większa
uwaga. Podstawę teoretyczną dla powyższych
twierdzeń stanowi model dopasowywania cech
(Tversky, 1977) oraz model anulowania ogniskowania (Houston i in., 1991).
Celem badania była przede wszystkim analiza wzorców uwagowych w sytuacji bezpośrednich porównań typu „Obiekt X w porównaniu
z Obiektem Y”. We wcześniejszych badaniach
nad efektami zawyżania/zaniżania stosowano
przede wszystkim metodę „papier – ołówek”.
W niniejszym badaniu – natomiast – wykorzystana została technika umożliwiająca śledzenie
ruchu gałek ocznych. Pomiar z wykorzystaniem okulografu pozwala na bezpośredni opis
wzorców uwagowych w trakcie dokonywania
porównań i wydaje się szczególnie użyteczny
wtedy, gdy podstawowy spór dotyczy tego, jak
rozkłada się uwaga pomiędzy porównywanymi
opcjami. W badaniu testowane były przewidywania wyprowadzone z koncepcji fokalizmu
oraz przewidywania alternatywne, wyprowadzone z modelu anulowania-ogniskowania.
Zgodnie z koncepcją fokalizmu efekty
zawyżania/zaniżania są efektem nadmiernej
koncentracji na ocenach obiektu porównywanego oraz lekceważenia standardu porównań.
W świetle tego można przewidywać (Hipoteza
1), że cechy obiektu porównywanego będą rozważane z większym zaangażowaniem uwagi
niż cechy standardu porównań. Przewaga ta
powinna ujawnić się w zdecydowanie większej liczbie fiksacji (częstości spoglądania) na
cechy obiektu porównywanego w stosunku do
standardu porównań.
Jeżeli jednak standard porównań nie jest lekceważony w porównaniach, a stanowi kontekst
dla oceny obiektu porównywanego (zgodnie
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z modelem anulowania-ogniskowania), to całkowita liczba fiksacji na cechach obiektu porównywanego i standardu porównań powinna być
podobna. Z różnym zaangażowaniem uwagi,
natomiast, rozpatrywane powinny być cechy
unikatowe i wspólne.
Zgodnie z modelem anulowania – ogniskowania można oczekiwać (Hipoteza 2), że badani
będą poświęcać więcej czasu cechom unikatowym niż cechom wspólnym.
Jednocześnie można spodziewać się (Hipoteza 3), że przewidywana w Hipotezie 2 przewaga cech unikatowych nad wspólnymi ujawni się
głównie w odniesieniu do cech obiektu porównywanego, zaś w przypadku standardu porównań
cechy wspólne i unikatowe będą rozpatrywane
z podobnym zaangażowaniem uwagi.
Spodziewaliśmy się również, że ze względu na dynamiczny charakter procesu porównań, kierowanie uwagi na cechy unikatowe
i wspólne obu obiektów może zmieniać się
w kolejnych przedziałach czasowych. Biorąc
za podstawę model anulowania-ogniskowania, przewidywaliśmy, że w pierwszym etapie
porównań uwaga będzie kierowana w większym
stopniu na obiekt porównywany niż standard
porównań. Następnie, w etapie ustalania cech
wspólnych i unikatowych, uwaga może być
kierowana z podobną częstością na oba obiekty, po czym dopiero w dalszym etapie procesu
porównań powinna ujawnić się przewidywana
w Hipotezie 3 przewaga dla cech unikatowych
względem wspólnych w przypadku obiektu
porównywanego.

Uczestnicy badania
W badaniu wzięło udział 44 studentów studiów stacjonarnych i zaocznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (29 kobiet oraz 15
mężczyzn), w wieku od 19 do 32 lat (M = 22,84;
SD = 3,06).

-

-

-

METODA

Materiały
W badaniu wykorzystano opisy potencjalnego
promotora pracy dyplomowej. Cechy do opisu
wybrane zostały na podstawie badania pilotażowego, w którym poproszono 23 osoby o wskazanie, jakimi cechami powinien charakteryzować się promotor oraz jakich cech nie powinien
posiadać. W badaniu proszono również o porangowanie tych cech od najbardziej do najmniej
pożądanych (w przypadku cech pozytywnych)
oraz od najbardziej do najmniej niepożądanych
(w przypadku cech negatywnych). Na podstawie
średnich rang wyodrębniono osiem cech pozytywnych (pożądanych) oraz osiem cech negatywnych (niepożądanych). Cechy te rozłożone zostały na dwa zestawy cech pozytywnych oraz dwa
zestawy cech negatywnych (w każdym zestawie
były cztery cechy). Zestawy były zrównoważone pod względem ważności cech, czyli stopnia,
w jakim cechy te są pożądane (w przypadku cech
pozytywnych) bądź niepożądane (w przypadku
cech negatywnych).
Ostatecznie, utworzono cztery opisy promotora, w taki sposób, że każdy z dwóch zestawów cech pozytywnych był łączony z każdym
z dwóch zestawów cech negatywnych. Opisy te
przedstawione są w Tabeli 1. Tworząc prezentacje do badania, poszczególne opisy były zestawiane w pary: dwie pary opcji, które posiadały
takie same cechy pozytywne, a różniły się cechami negatywnymi (pary zróżnicowane negatywnie) oraz dwie pary opcji, które podzielały cechy
negatywne, a różniły się cechami pozytywnymi
(pary zróżnicowane pozytywnie). W ten sposób
każdy zestaw cech pozytywnych, jak i negatywnych mógł stanowić raz cechy wspólne, a raz
– unikatowe. Porządek cech w zestawach został
ustalony losowo, z jednym zastrzeżeniem: obok
siebie mogły znaleźć się nie więcej niż dwie
cechy o tym samym znaku. Dodatkowo każdy
z czterech opisów przygotowany został w dwóch
wersjach: w jednej wersji listę cech otwierała
cecha pozytywna, natomiast w drugiej wersji na
początku listy była cecha negatywna. Celem tego
zabiegu było zminimalizowanie potencjalnego
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Tabela 1. Zestawy cech wykorzystane do opisów promotora pracy
Promotor 1

Promotor 2

Promotor 3

Promotor 4

Kompetentny
Wyrozumiały
Cierpliwy
Elastyczny

Kompetentny
Wyrozumiały
Cierpliwy
Elastyczny

Kreatywny
Pomocny
Obiektywny
Punktualny

Kreatywny
Pomocny
Obiektywny
Punktualny

Wyniosły
Zabiegany
Drobiazgowy
Znudzony

Dyrektywny
Chaotyczny
Ponury
Zamknięty

Wyniosły
Zabiegany
Drobiazgowy
Znudzony

Dyrektywny
Chaotyczny
Ponury
Zamknięty

Uwaga. Pary 1 i 2 oraz 3 i 4 tworzyły pary zróżnicowane negatywnie, natomiast pary 1 i 3 oraz 2 i 4 tworzyły pary zróżnicowane
pozytywnie.

efektu zakotwiczenia ocen na cechach pozytywnych bądź negatywnych.

Procedura i schemat badania
Badanie było realizowane w laboratorium
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Przed
przystąpieniem do badania każdy uczestnik został
poinformowany, iż badanie dotyczy dokonywania
wyborów pomiędzy dwiema różnymi opcjami.
Osoby badane siadały w odległości około 60 cm

-

-

-

Sprzęt
Bodźce były prezentowane na 17-calowym
monitorze komputera z częstością odświeżania 60 Hz. W badaniu wykorzystano okulograf
EyeLink 1000 CL firmy SR Research oraz kompatybilne z nim oprogramowanie do tworzenia
eksperymentów Experiment Builder. System
EyeLink wykorzystuje kamerę na podczerwień
w celu ustalenia odległości między środkiem
źrenicy oka a odbiciem światła podczerwonego
od rogówki oka. Eye-tracker automatycznie, po
pojawieniu się na monitorze bodźców wzrokowych, rozpoczynał monitorowanie ruchu dominującego oka osoby badanej z częstotliwością
500 Hz, co oznacza, że pozycja oka badanego
była aktualizowana 500 razy na sekundę dając
niemal rzeczywisty pomiar ruchu oka, a tym
samym również uwagi (Mogg, Millar i Bradley,
2000).

-

-
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od monitora komputera. W trakcie prezentacji
bodźców, głowa osoby badanej spoczywała na
podbródku okulistycznym. Procedura badawcza
rozpoczynała się od standardowej 9-punktowej
kalibracji: badani podążali wzrokiem za losowo pojawiającymi się na ekranie komputera
punktami, starając się za każdym razem skupić
wzrok na aktualnie wyświetlanej kropce. Komputer rejestrujący ruchy oczu zapisywał położenie oka osoby badanej tak, aby następnie przy
powtórnym wyświetlaniu punktów, obliczyć
błąd dokładności pozycji oka w danym punkcie.
Jeśli kalibracja przebiegła pomyślnie, rozpoczynała się właściwa część badania (jeśli nie – kalibracja była powtarzana). W pierwszym etapie
na monitorze komputera pojawiały się kolejno
dwa slajdy z instrukcjami wprowadzającymi do
badania: „Wyobraź sobie następującą sytuację.
Przystępujesz do pisania pracy licencjackiej lub
magisterskiej. Stoisz przed wyborem PROMOTORA pracy. Załóżmy, że po wstępnej selekcji,
masz do wyboru dwóch promotorów (Promotor
A oraz Promotor B) i ostatecznie musisz wybrać
jednego z nich. Od trafności tego wyboru zależy
jakość Twojej pracy. Będziesz miał(a) 60 sekund
na zapoznanie się z charakterystyką obu promotorów. Następnie pojawi się skala odpowiedzi. Naciśnij dowolny klawisz, aby przejść do
kolejnej strony.” Na kolejnym slajdzie pojawiała
się instrukcja bezpośrednio wprowadzająca do
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porównań: „Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Za chwilę pojawi się opis Promotora A
i obok opis Promotora B. Prosimy, abyś porównał(a) Promotora A do Promotora B i ocenił(a)
czy Promotora A wolał(a)byś bardziej, tak samo,
czy mniej niż z Promotora B?”
Po części wprowadzającej następowała krótka kontrola pozycji oka: badani skupiali wzrok
na umieszczonym centralnie punkcie fiksacji
i, podobnie jak w przypadku kalibracji, eksperymentator decydował o akceptowalnym poziomie
błędu pozycji oka (drift correction). W przypadku pogorszenia dokładności rejestracji pozycji
oka, powtarzano procedurę kalibracji. Następnie
na monitorze komputera wyświetlana była przez
60 sekund (por. Sutterlin in., 2006) prezentacja
obu promotorów, w czasie której rejestrowane
były ruchy gałki ocznej. Cechy składające się
na opis promotora A były ułożone w kolumnie po lewej stronie ekranu, zaś cechy opisujące
promotora B były zamieszczone w kolumnie po
prawej stronie ekranu. W zależności od warunków eksperymentalnych część osób oceniała
parę promotorów zróżnicowanych negatywnie
(wspólne cechy pozytywne, różne negatywne),
pozostała część – parę promotorów zróżnicowanych pozytywnie (wspólne cechy negatywne, różne pozytywne). Po 60 sekundach pojawiała się 9-stopniowa skala odpowiedzi, gdzie
1 oznaczało A zdecydowanie mniej niż B, 5 –
A tak samo jak B i 9 – A zdecydowanie bardziej niż B. Osoby badane wybierały odpowiedź
wciskając odpowiedni przycisk na klawiaturze
komputera.
Badanie zostało zrealizowane w trójczynnikowym schemacie eksperymentalnym, z dwiema zmiennymi niezależnymi wewnątrz osób:
obiekt (2: obiekt porównywany vs standard
porównania) x unikatowość cech (2: unikatowe
vs wspólne) i jedną zmienną niezależną międzyosobową: wartościowość cech unikatowych
(2: para zróżnicowana pozytywne vs para zróżnicowana negatywne). Przedmiotem pomiaru
był procent fiksacji na cechach porównywanych
promotorów.

WYNIKI
Przygotowanie danych do analizy
W badaniu uczestniczyły 44 osoby, jednak
dane 7 osób zostały wyłączone z analiz z uwagi
na słabej jakości zapis ruchów oczu. Ostatecznie,
analizie poddano wyniki 37 osób. Dane okulograficzne zostały przygotowane do analiz w programie Data Viewer firmy SR Research, który
automatycznie wylicza wskaźniki dla poszczególnych obszarów zainteresowań (areas of interest, AOIs). W prezentowanym badaniu pojedynczy obszar zainteresowań stanowił prostokąt
zawierający daną cechę. Przedmiotem pomiaru
była liczba fiksacji na poszczególnych cechach,
czyli częstość, z jaką osoba badana kierowała
wzrok na poszczególne cechy. Dzięki wyznaczeniu obszarów zainteresowań wokół każdej cechy
można sprawdzić, jaki procent czasu wyświetlania danej prezentacji uczestnik poświęcił na
przyglądanie się poszczególnym cechom. Dla
każdej cechy obliczony został procent fiksacji,
czyli częstość fiksacji na danej cesze w stosunku
do całkowitej liczby fiksacji w danej próbie.
Różnice w rozpatrywaniu cech wspólnych
i unikatowych obiektu porównywanego
oraz standardu porównań
Osoby badane były proszone o porównanie
promotora A do promotora B, stąd przy prezentacji wyników, promotor A będzie określany
jako obiekt porównywany, natomiast promotor B – jako standard porównań. Przewidywane w hipotezach zależności dotyczące liczby
fiksacji na cechach unikatowych i wspólnych
obiektu porównywanego oraz standardu porównań testowane były przy uwzględnieniu podziału na sześć równych przedziałów czasowych;
każdy po 10 sekund. Analiza z uwzględnieniem
kilku przedziałów czasowych ma tutaj charakter
eksploracyjny, ze względu na brak w literaturze odpowiednich danych empirycznych, które
wyznaczałyby ściśle określone przedziały czasowe. Przyjęte przedziały czasowe zostały ustalone
w dużej mierze arbitralnie, w taki sposób, aby
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możliwe było uchwycenie podstawowych zmian
w dystrybucji uwagi w kolejnych etapach procesu porównań. Wyniki wcześniejszych badań
pośrednio wskazują, że przedziały czasu około
10 sekund są wystarczające do uchwycenia dynamiki przewidywanych w niniejszej pracy zmian
(Morawski, 2011; por. też Locher, Krupinski,
Mello-Thomas i Nodine, 2007).
Zebrane dane były analizowane w czteroczynnikowym modelu analizy wariancji: 2 (obiekt:
obiekt porównywany vs standard porównań)
x 2 (unikatowość cech: unikatowe vs wspólne) x 2 (wartościowość cech unikatowych: para
zróżnicowana pozytywne vs para zróżnicowana
negatywne) x 6 (przedział czasowy: pierwsze
10 sek. vs drugie 10 sek. vs trzecie 10 sek. vs
czwarte 10 sek. vs piąte 10 sek. vs szóste 10 sek.),
gdzie zmienna wartościowość cech unikatowych
została włączona do analizy jako czynnik międzyobiektowy, zaś pozostałe zmienne jako czynniki wewnątrzobiektowe. Zmienną zależną był
średni procent fiksacji na cechach należących
do danej kategorii, wyróżnionej ze względu na
unikatowość i wartościowość cech oraz rodzaj
obiektu porównywanego.
Zgodnie z przewidywaniami wyprowadzonymi z modelu anulowania-ogniskowania badani poświęcali nieco więcej uwagi cechom unikatowym (M = 5,63; SE = 0,114) niż wspólnym
(M = 5,37; SE = 0,118), F(1, 36) = 4,03, p = 0,052;
ηp² = 0,101. Analiza nie dostarczyła wsparcia dla
przewidywań wyprowadzonych z koncepcji fokalizmu – średni procent fiksacji na cechach obu
obiektów był podobny, F(1, 36) < 1. Ujawnił się,
natomiast, przewidywany efekt interakcji trzech
zmiennych, obiekt x unikatowość cech x przedział
czasowy, F(5, 180) = 4,41, p < 0,001; ηp² = 0,109
(Rysunek 1a,b). Dokonując dekompozycji tego
efektu przeprowadziliśmy analizę interakcji prostych dla zmiennych obiekt i unikatowość cech,
osobno dla każdego przedziału czasowego. Analiza
ujawniła przewidywane przez model anulowaniaogniskowania zróżnicowane zaangażowanie uwagi
w rozpatrywanie cech unikatowych i wspólnych
w kolejnych przedziałach czasowych.
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W pierwszym przedziale czasowym pojawił
się istotny statystycznie efekt interakcji obiekt
x unikatowość cech, F(1, 36) = 5,40, p < 0,05;
ηp² = 0,130. Na Rysunku 1a można zobaczyć, że
w przypadku obiektu porównywanego procent
fiksacji na cechach wspólnych jest nieco większy niż na cechach unikatowych (p = 0,053).
W przypadku standardu porównań, natomiast,
widać przewagę na rzecz cech unikatowych,
jednak różnica ta nie osiągnęła wymaganego
poziomu istotności statystycznej (p = 0,117).
W kolejnych trzech przedziałach czasowych nie
ma istotnych różnic w rozpatrywaniu cech unikatowych i wspólnych. Wreszcie, w piątym przedziale czasowym widoczna jest, przewidywana
w Hipotezie 3, interakcja obiektu i unikatowości
cech, F(1, 36) = 12,74, p < 0,001; ηp² = 0,261.
Jak widać na Rysunku 1b, w przypadku obiektu
porównywanego procent fiksacji na cechach unikatowych jest istotnie statystycznie (p < 0,001)
większy niż na cechach wspólnych. W przypadku standardu porównań, przewaga ta odwraca
się nieznacznie na rzecz cech wspólnych, jednak różnica nie osiągnęła wymaganego poziomu
istotności statystycznej (p = 0,295). W ostatnim
przedziale czasowym efekt główny unikatowości cech (na poziomie tendencji statystycznej),
F(1, 36) = 3,77, p < 0,060; ηp² = 0,095 wskazuje na kierowanie większej uwagi na cechy
unikatowe (M = 6,00; SE = 0,286) niż wspólne
(M = 5,21; SE = 0,247).
Okazało się też, że przewidywana przez
fokalizm przewaga obiektu porównywanego
nad standardem porównań pojawiła się jedynie
w pierwszym przedziale czasowym, gdzie procent fiksacji na cechach obiektu porównywanego (M = 6,57; SE = 0,338), był istotnie statystycznie większy niż procent fiksacji na cechach
standardu porównań (M = 3,23; SE = 0,289),
F(1, 36) = 33,72, p < 0,001; ηp² = 0,484. W kolejnych przedziałach czasowych procent fiksacji na
cechach obu obiektów jest podobny (analiza nie
wykazała istotnych statystycznie różnic), a co
więcej w czwartym przedziale czasowym przewaga odwraca się na rzecz standardu porównań
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(standard porównań M = 6,26; SE = 0,417 versus obiekt porównywany M = 5,09; SE = 0,343),
jakkolwiek z istotnością na poziomie tendencji statystycznej, F(1, 36) = 2,90; p = 0,097;
ηp² = 0,074.
Analiza interakcji prostych zrealizowana
osobno dla każdej kategorii cech (unikatowych
versus wspólnych) wykazała ponadto, że interakcja zmiennych przedział czasowy i rodzaj obiektu
jest istotna statystycznie jedynie dla cech wspól-

nych F(5, 180) = 6,49; p < 0,001; ηp² = 0,153.
W przypadku obiektu porównywanego częstość
kierowania uwagi na cechy wspólne zmniejsza
się w kolejnych przedziałach czasowych; analiza kontrastów wykazała istotną statystycznie
zależność liniową, F(1,36) = 14,51; p < 0,001;
ηp² = 0,287. Inny wzorzec pojawił się w przypadku standardu porównań. Tutaj można zaobserwować najpierw wzrost zaangażowania uwagi
przechodząc do drugiego przedziału czasowego,

(a)

(b)
(b)

Ryc. 1. Średni procent fiksacji na cechach unikatowych i wspólnych obiektu porównywanego oraz standardu porównań
w kolejnych przedziałach czasowych: rycina 1a dla przedziałów czasowych od 1 do 3; rycina 1b dla przedziałów czasowych
od 4 do 6
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potem w kolejnych przedziałach czasowych procent fiksacji utrzymuje się na podobnym poziomie, aż do ostatniego przedziału czasowego,
gdzie widoczny jest spadek częstości fiksacji na
cechach wspólnych. Analiza kontrastów wykazała tu istotną statystycznie zależność kwadratową,
F(1,36) = 18,06; p < 0,001; ηp² = 0,334.
W przypadku cech unikatowych omawiana
wyżej interakcja osiągnęła jedynie poziom tendencji statystycznej, F(5, 180) = 1,98; p = 0,084;
ηp² = 0,052. W przypadku obiektu porównywanego częstość fiksacji na cechach unikatowych jest
podobna od pierwszego do ostatniego przedziału
czasowego. Podobnie w przypadku standardu
porównań; gdzie jedynie w drugim przedziale
czasowym widoczny jest istotny statystycznie
(p < 0,05) wzrost fiksacji, których częstość
utrzymuje się już w kolejnych przedziałach czasowych na podobnym poziomie.

Celem niniejszej pracy była analiza procesu powstawania zniekształceń porównawczych
w sytuacji bezpośrednich porównań między
dwoma obiektami. W badaniu wykorzystana
została technika pomiaru pozwalająca mierzyć
w czasie rzeczywistym ruchy gałek ocznych.
Przedmiotem weryfikacji były dwie grupy hipotez: przewidywania wyprowadzone z koncepcji
fokalizmu oraz przewidywania alternatywne,
wyprowadzone z modelu anulowania-ogniskowania. Punkt sporny dotyczył przede wszystkim
kwestii lekceważenia w sądach porównawczych
ocen standardu porównań.
Zgodnie z koncepcją fokalizmu efekty zawyżania/zaniżania są efektem nadmiernej koncentracji uwagi na ocenach obiektu porównywanego i lekceważenia ocen standardu porównań
(Kruger i Burrus, 2004). Przyjmując ten punkt
widzenia należałoby oczekiwać, że procent fiksacji na cechach obiektu porównywanego będzie
wyższy niż procent fiksacji na cechach standardu
porównań. Przewidywania te nie uzyskały jednak
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wsparcia w wynikach badania. Analizując całkowity procent fiksacji na cechach obiektu porównywanego oraz standardu porównań okazało się,
że uwaga badanych była kierowana w podobnym
stopniu na oba obiekty. Przewaga obiektu porównywanego nad standardem porównań w ogólnej
liczbie fiksacji pojawiła się jedynie w pierwszym
dziesięciosekundowym przedziale czasowym.
W pozostałych przedziałach czasowych liczba
fiksacji na obiekcie porównywanym nie różniła się istotnie od liczby fiksacji na standardzie
porównań, co więcej, w czwartym przedziale
czasowym pojawiła się nieznaczna przewaga na
rzecz standardu porównań.
Wyniki badania dostarczyły, natomiast,
wsparcia dla przewidywań alternatywnych,
wyprowadzonych z modelu anulowania-ogniskowania. Przy braku różnic w ogólnej liczbie
fiksacji na cechach obiektu porównywanego
i standardu porównań, widoczne było zróżnicowanie w rozłożeniu uwagi na cechy unikatowe i wspólne porównywanych obiektów
w kolejnych przedziałach czasowych. W pierwszym przedziale czasowym pojawiła się, spójna
z modelem anulowania-ogniskowania, przewaga
fiksacji na cechach wspólnych w stosunku do
cech unikatowych (choć jedynie w przypadku
obiektu porównywanego). Zgodnie z modelem
anulowania-ogniskowania w pierwszym kroku
procesu porównań następuje dopasowanie cech
wspólnych porównywanych obiektów (Houston
i Sherman, 1995), stąd cechy te powinny przyciągać większą uwagę niż cechy unikatowe. W dalszych etapach, jednak, cechy wspólne winny już
ustępować cechom unikatowym. Istotnie, wyniki
badania pokazały, że liczba fiksacji na cechach
wspólnych obiektu porównywanego zmniejsza
się w kolejnych przedziałach czasowych, podczas gdy liczba fiksacji na cechach unikatowych
utrzymuje się na stałym poziomie. W przypadku
cech wspólnych standardu porównań zależność
ma kształt krzywoliniowy i liczba fiksacji na
tych cechach zmniejsza się dopiero w ostatnim
przedziale czasowym. Przewidywane przez
model anulowania-ogniskowania zróżnicowanie
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w rozpatrywaniu cech unikatowych i wspólnych
obiektu porównywanego pojawiło się w przedostatnim przedziale czasowym – procent fiksacji
na cechach unikatowych obiektu porównywanego był istotnie wyższy niż na cechach wspólnych
tego obiektu (w przypadku standardu porównań,
natomiast, procent fiksacji na obu typach cech
był podobny).
Uzyskany obraz wyników można uogólnić
w następujący sposób. W pierwszym kroku
uwaga zostaje skierowana w większym stopniu
na cechy obiektu porównywanego niż cechy
standardu porównań, z widoczną przewagą na
rzecz cech wspólnych w stosunku do cech unikatowych. W kolejnym etapie (kilku przedziałach
czasowych) brak różnic w częstości fiksacji na
cechach unikatowych i wspólnych może wskazywać na proces uzgadniania cech wspólnych
i unikatowych. Wreszcie, w końcowym etapie widoczna jest przewaga cech unikatowych
obiektu porównywanego nad jego cechami
wspólnymi.
Prezentowane rezultaty badania dostarczają
wsparcia dla modelu anulowania-ogniskowania,
a jednocześnie poddają w wątpliwość podstawę
teoretyczną dyskutowanych wcześniej interpretacji, nawiązujących do koncepcji fokalizmu.
Zgodnie z tą koncepcją uwaga zawsze kierowana
jest w większym stopniu na obiekt porównywany, natomiast standard porównań jest lekceważony, a przynajmniej rozważany z mniejszym
zaangażowaniem uwagi. Uzyskany obraz wyników wskazuje, że owszem, obiekt porównywany
przyciąga większą uwagę, ale tylko w pierwszym
etapie, potem następuje różnicowanie między
cechami unikatowymi i wspólnymi obu obiektów.
Choć można przekonywać, że i w późniejszym
etapie widoczne jest pewne faworyzowanie tego
obiektu, to jednak trzeba pamiętać, że to, które
cechy obiektu porównywanego okażą się unikatowe zależy od standardu porównań. Oznacza to
jednocześnie, że standard porównań decyduje
do pewnego stopnia o tym, jak widziany będzie
obiekt porównywany. Uznając to, trudno mówić
o lekceważeniu standardu porównań.

Rozważając założenia leżące u podstaw interpretacji opartych na koncepcji fokalizmu, warto
zwrócić uwagę na jedno z podstawowych założeń leżących u podstaw tej koncepcji. Przyjmuje się (bardziej lub mniej otwarcie) założenie,
że w sytuacji porównań typu „Ja w porównaniu z Innymi” (bądź ogólniej: „X w porównaniu z Y”) badani wychodzą od próby ustalenia dwóch niezależnych ocen obiektów ujętych
w pytaniu porównawczym w celu późniejszego
ich zestawienia i porównania. Proces porównań
zostaje zniekształcony – prowadząc do efektów
zawyżania/zaniżania – ponieważ uwaga skupiona zostaje na jednym obiekcie (obiekcie porównywanym), natomiast drugi obiekt (standard
porównań), jest lekceważony (uzyskuje mniejszą wagę). Co – jednak – najważniejsze, u podstaw tego rozumowania leży założenie, że ocena
obiektu porównywanego jest niezależna od kontekstu, jaki tworzy standard porównań. Tymczasem wyniki niniejszego badania oraz założenia
teoretyczne modelu anulowania ogniskowania
pokazują wyraźnie znaczenie standardu porównań, jako obiektu stanowiącego kontekst dla rozpatrywania cech obiektu porównywanego.
Proponowane w niniejszej pracy interpretacje są zgodne z koncepcją fokalizmu w tym,
że konstrukcja pytania ukierunkowuje uwagę
na obiekt porównywany. Jednocześnie jednak
ogniskowanie uwagi na obiekcie porównywanym nie wyklucza z porównań standardu porównań. Zgodnie z modelem anulowania-ogniskowania konstrukcja pytania (np. „porównaj X
do Y”) rzeczywiście sprzyja formalnej przewadze obiektu porównywanego, ale jednocześnie
narzuca kontekst, czyli układ odniesienia dla
ocen tego obiektu. Konstrukcja pytania determinuje to, który z obiektów będzie obiektem
porównywanym, a który układem odniesienia
dla ocen obiektu porównywanego. Kiedy prosimy na przykład o porównanie Ja z Innymi,
uwaga będzie skierowana w większym stopniu
na Ja, ponieważ Ja będzie obiektem porównywanym. Jednocześnie, jednak, Ja będzie oceniane
w kontekście informacji o Innych, a nie w sposób
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Znaczenie cech unikatowych i wspólnych w bezpośrednich ocenach porównawczych...

niezależny. Kiedy zaś poprosimy o porównanie
Innych do Ja, uwaga będzie w większym stopniu skierowana na Innych, Ja natomiast będzie
służyć jako kontekst dla oceny Innych (Hodges,
2005).



techniki możliwe stało się też śledzenie procesów uwagi w kolejnych etapach dokonywania
wyboru.
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Celem badania była weryfikacja dwóch grup
alternatywnych hipotez: hipotez wyprowadzonych z koncepcji fokalizmu (standard porównań
jest lekceważony w trakcie dokonywania sądów
porównawczych) i hipotez alternatywnych,
wyprowadzonych z modelu anulowania-ogniskowania (oceny obiektu porównywanego są
dokonywane w kontekście standardu porównań).
Wyniki badania dostarczyły wsparcia dla modelu anulowania-ogniskowania. Można sądzić, że
obiekt porównywany oceniany jest w kontekście
standardu porównań, a nie niezależnie od niego.
Standard porównań w pewnym stopniu decyduje, na jakich cechach obiektu porównywanego
zostanie ostatecznie skupiona uwaga. Okazało się, że badani w podobnym stopniu kierują
uwagę na oba obiekty, różnice natomiast dotyczą
poszczególnych cech: unikatowych i wspólnych.
Badania te pozwoliły również na prześledzenie
dynamiki procesu porównań, co dało bardziej
bezpośredni wgląd w to, w jaki sposób badani
rozpatrują porównywane opcje.
Dotychczasowe badania nad efektami zawyżania/zaniżania w sądach porównawczych oparte
były przede wszystkim na metodzie „papier –
ołówek”. Metoda ta, jakkolwiek użyteczna przy
opisie wielu efektów, nie może oddać z pełną
dokładnością działania mechanizmu powstawania zniekształceń porównawczych. Materiał
dowodowy, mający wspierać przekonanie, że
standard porównań jest lekceważony w porównaniach miał charakter jedynie pośredni – wyniki analiz korelacji. Wykorzystanie okulografu
pozwoliło w sposób bardziej bezpośredni pokazać, że standard porównań nie jest lekceważony w porównaniach. Dzięki wykorzystaniu tej
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THE ROLE OF UNIQUE AND SHARED FEATURES IN DIRECT COMPARATIVE
JUDGMENTS. ANALYSIS OF ATTENTIONAL PATTERNS USING EYE-TRACKING

The present study concerned the roles played by standard of comparison in the case of direct comparative judgments, i.e., X
in comparison to Y. In this type of comparison, X is the target and Y is the standard of comparison. We used an eye-tracking
method that provided a more accurate analysis of relationships between comparative judgments and attentional patterns than
the methods used in previous studies. We tested two competing models: (1) focalism, which assumes that the standard of
comparison is neglected when people make comparative judgments, and (2) the cancellation and focus model, which assumes
that the target is assessed within the context of the standard. Forty-four university students compared two advisers of MA
thesis, each of whom was described with good and bad features. Two pairs of features were used: unique good pairs – both
advisers shared bad features and each possessed unique good features, and unique bad pairs – both advisers shared good
features and each possessed unique bad features. Descriptions of both advisers were presented side by side on a computer
screen. We measured number of fixations on the unique and shared features of the target and of the standard of comparison.
Consistent with the cancellation and focus model, we found that the standard of comparison was not neglected when people
made comparative judgments.
Keywords: comparative judgments, the under- and overestimation effects, the cancelation and focus model,
focalism, eye-tracking

-

-

-

ABSTRACT

-

-

Studia Psychologiczne, t. 5 (201), z. , s. 

