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Katsekordade mõju äratundmistäpsusele 

 

Lühikokkuvõte 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on kindlaks teha, kas katsekordadel on mõju (nt harjutamise 

või õppimise efekti tekkimise näol) katseisiku hilisemale äratundmistäpsusele mitmeosalises 

katses. Mitmeosaliste katsete mõju uuriti eksperimendiga, kus katseisikutele näidati viite 

varguse videot (ühes vargust ei toimunud) ning pärast iga videot tuli neil teha sõltuvalt 

kurjategijate arvust videos kas üks või kaks äratundmisotsust. Tulemused näitasid, et õigete ja 

valede vastuste jaotuses katsekordade vahel ei olnud statistiliselt olulist erinevust. Teise 

uurimisküsimusena vaadati, kas katsekorra (kus vargust ei toimunud) ja katseisiku enda 

hinnangu (kas seal videos vargus toimus või mitte) vahel esineb seos ja leiti, et kahe muutuja 

vaheline seos ei olnud statistiliselt oluline. Katseisikute raportitest nähtus, et kõige rohkem 

pöörasid katseisikud videote vaatamisel tähelepanu nägudele, seejärel tegevusele. Uurimistöö 

peamine järeldus on, et mitmeosalistel katsetel ei ole mõju katseisikute äratundmistäpsusele 

ning selliste katsete läbiviimine on sisemiselt ja välimiselt valiidne.  

Märksõnad: tunnistajapoolne nägude identifitseerimine, mitmeosalised katsed, kodeerimise 

strateegiad, õppimise efekt, harjutamise efekt, ootuse efekt, sisemine valiidsus, väline valiidsus.  
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The effect of multiple trials on identification accuracy 

 

Abstract 

 

The objective of this research paper is to establish whether repeated testing has an influence 

(e.g. via practice or learning effects) on later identification tasks in multiple trial experiment. 

To examine the effect of multiple trials, we showed participants five videos of theft (in which 

one of the videos theft didn’t occur) and after each video they had to make one or two 

identification decisions depending on the number of offenders in the video. The results revealed 

that there was no statistically significant differences in identification accuracy (true/false) 

between trials. The second research question addressed whether there is a connection between 

the trial (no theft) and the subject’s evaluation (whether there was theft or not). No significant 

connections between the two variables were found. Participant’s reports showed that when 

watching the videos, they mostly focused their attention on faces and activities. The main 

conclusion drawn from this research is that multiple trials experiments have no effect on 

subject’s identification accuracy and these experiments are high in both internal and external 

validity. 

Keywords: eyewitness identification, multiple trials, encoding strategy, learning effect, 

practice effect, expectation effect, internal validity, external validity.  
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Sissejuhatus 

Tunnistajate ütluste ja nägude äratundmisega tegelevad psühholoogilised uurimused on 

praktiliseks sisendiks kriminaaluurijatele tunnistajate identifitseerimisotsuste usaldusväärsuse 

tõstmiseks ja seega õigete süüdi- või õigeksmõistvate otsuste tegemiseks kohtus. Seetõttu on 

oluline, et kriminaaluurijad oleksid teadlikud tunnistajate ütlusi mõjutavatest teguritest ja neid 

tuvastanud psühholoogilistest uuringutulemustest ning arvestaksid neid ka enda menetlustes. 

See eeldab aga, et läbiviidud uuringud oleksid nii sisemiselt kui väliselt valiidsed.   

Üks nägude äratundmise (face recognition) alaliikidest on tunnistajapoolne nägude 

identifitseerimine (eyewitness identification). Erinevus nägude äratundmise ja tunnistajapoolse 

nägude identifitseerimise vahel on eelkõige selles, et kui esimesega soovivad kognitiivsed 

psühholoogid leida vastuseid nägude mälu puudutavatele teoreetilistele küsimustele, siis 

tunnistajapoolse nägude identifitseerimise uuringutega soovivad nii kognitiivsed kui 

sotsiaalpsühholoogid tuvastada faktoreid, mis mõjutavad reaalses elus tunnistajate mälu 

(Shapiro & Penrod, 1985). Kuid tunnistajapoolsed nägude identifitseerimise katsed on juba oma 

olemuselt ja ülesehituselt keerulisemad kui tavalised nägude äratundmise katsed. 

Tunnistajapoolsetes nägude äratundmise katsetes on õppimiseks esitatavad näod (to-be-

remembered faces) osa keerulisest stseenist, kus osalevad teised objektid ja näod, tihti erinevad 

äratundmiseks esitatavad fotod õppimise faasis nähtud nägudest (nt õppimise faasis on nägusid 

nähtud teise nurga alt, äratundmiseks esitatud fotode faasis ainult ühe nurga alt) ning tihti ei 

öelda katseisikutele enne kodeerimise faasi, mis ülesandeid tuleb neid hiljem lahendada 

(Lindsay, Mansour, Bertrand, Kalmet, & Melsom, 2011). 

Ajaloost on tuua mitmeid näiteid, kus tunnistajate ebatäpne identifitseerimine on kaasa toonud 

süütute inimeste süüdimõistmise ja isegi surmanuhtluse, mistõttu on oluline suurendada 

teadlikkust tunnistajate äratundmise mälu ekslikkusest ja võtta kasutusele meetmed ebatäpsete 

identifitseerimisotsuste minimeerimiseks (Short, Dalby, 2007). Seetõttu analüüsitakse nägude 

äratundmist uurivates uuringutes identifitseerimistäpsust mõjutavaid faktoreid ja otsitakse 

psühholoogiliste uurimismeetoditega võimalusi, kuidas äratundmistäpsust suurendada.  

Tunnistajapoolsed nägude identifitseerimise eksperimendid on tavaliselt üheosalised (single 

trial ): katseisik näeb sündmust ja sellele järgnevalt peab tegema äratundmise otsuse (Mansour, 

Beaudry, & Lindsay, 2017). Seda ilmselt seetõttu, et tagada suurem väline valiidsus, sest 

reaalses elus ei osale tunnistaja kurjategija või kuritegude järjestikuses nägemises, vaid näeb 

kurjategijat ühes kuriteos ja pärast seda tuleb tal uurimisasutuses osaleda kahtlusaluse 
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identifitseerimises. Üheosalised katsed tagavad küll suurema valiidsuse, kuid on aeganõudvad, 

ressursimahukad ja ebaefektiivsed, kuivõrd ühe katseisiku kohta on võimalik saada ainult üks 

tulemus (Mansour, et al., 2017).  

Üks võimalus tõsta uuringu efektiivsust ja koguda ühelt katseisikult võimalikult palju andmeid 

on panna uuringusse korduvad mõõtmised ehk teha katse mitmeosaliseks (multiple trials). 

Tunnistajapoolses nägude identifitseerimise eksperimendis tuleks sel juhul näidata katseisikule 

mitut järjestikust videot või sündmust. Samas võib see põhjendatult tekitada küsimusi nii 

eksperimendi välises kui sisemises valiidsuses, katsetulemusi mõjutava õppimise või 

harjutamise (learning effect, practice effect, carry-over effect) ja ootuse efekti (expectation 

effect) tekkimises ja muudes katseisikut mõjutatavates sekkuvates muutujates (nt igavus, 

tüdimus, väsimus). 

Väline valiidsus on küsimus üldistatavusest: kas valim ja uurimistingimused on esinduslikud 

populatsiooni ja situatsioonide suhtes millele tulemusi soovitakse üldistada ning sisemine 

valiidsus on sine qua non (Campell & Stanley, 1963). Sisuliselt tähendab sisemine valiidsus 

mõõtevahendi adekvaatsust uuritava nähtuse mõõtmiseks (Elmes, Kantowitz, & Roediger III, 

2009).   

Campell & Stanley (1963) on leidnud, et uuringu välist valiidsust ohustab katseisikute 

reaktiivsus või testimise efekt (effect of testing) ja mitmeosalised katsed ning sisemist valiidsust 

korduv testimine (repeated testing) ja nö küpsemine (maturation), mis hõlmab näiteks 

näljasemaks või väsinumaks muutumist (vt ka Slack & Draugalis, 2001). Reaktiivsus või 

testimise efekt, kus eelnev test võib suurendada või vähendada katseisiku tundlikkust või 

reageeringut katse muutujatele ning mitmeosaliste katsete mõju avaldub igas katses, kus 

kasutatakse mitmeosalisi katseid, sest varasemat kogemust ei saa olematuks teha (Campell & 

Stanley, 1963). Katse sisemist valiidsust mõjutavaks faktoriks mitmeosalistes katsetes on nö 

lühiajaline küpsemise efekt, kus katseisiku väsimuse, tüdimuse, näljasemaks või 

tähelepanematuks muutumise võib esile kutsuda eksperimendis osalemine („Internal validity“). 

See efekt omab suuremat mõju eelkõige pikemates longituuduuringutes (Slack ja Draugalis, 

2001). 

Katsetulemusi mitmeosalistes katsetes võib mõjutada kohanemine (habituation) 

katsetingimustega, mis sisaldab endas arusaamist selle formaadist, eesmärkidest ja tuttavaks 

saamist testimise olukorraga, samuti võivad mitmeosalised katsed mõjutada katseisiku 

strateegiate valikut, et muutuda ülesande lahendamisel paremaks („Internal validity“ ). 
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Mitmeosalistes katsetes võib muidu keerulist äratundmisprotsessi mõjutada harjutamine või 

õppimine ning ootuse tekkimine, sest katseisik saab teadlikuks katse eesmärgist ja sellest, 

milliseid ülesandeid tal tuleb katses lahendada. Selline harjutamine või ootuse tekitamine 

suunab katseisikut jälgima eesoleva ülesande paremaks sooritamiseks vajalikke detaile, mida 

ta tavatingimustel ei teeks.  

Kodeerimine ja kodeerimise strateegiad mitmeosalistes katsetes 

Julgustades (või harjutades) katseisikut jälgima rohkem nägusid, süveneb nägude kodeerimise 

sügavus (depth of processing) (Shapiro & Penrod, 1985). Lisaks, harjutades katseisikut vaatama 

sihtmärgi nägu, loob see tunnistajale eelise kasutada laiemat kodeerimise strateegiat (encoding 

strategy) (Shapiro & Penrod, 1985; Woodhead, Baddeley, & Simmonds, 1979). Uuringud on 

näidanud, et globaalne töötlus (global processing), vaadates kogu nägu, viib parema 

äratundmiseni kui vaadates üksnes näo tunnusjooni (feature processing) (Shapiro, & Penrod, 

1985 viidatud Walker-Smith, Gale & Findlay, 1977). Seda seetõttu, et globaalne töötlus hõlmab 

stiimuleid laiemalt kui kitsas töötlus. Kui sihtmärgil on mõni eristav tunnusjoon, siis võib 

hilisemale äratundmisele anda eelise nendele keskendumine, kuid kui selliseid tunnusjooni ei 

ole, on globaalne töötlus tulemuslikum (Shapiro, & Penrod, 1985, viidatud Walker-Smith, Gale 

& Findlay, 1977). Kodeerimise käigus toimub sihtmärki eristatavate tunnuste analüüs (Shapiro, 

& Penrod, 1985, viidatud Light, Kayra-Stuart & Hollander, 1979), mistõttu on eristavaid 

sihtmärke parem ära tunda kui tavalisi. Eristuvad näod sisaldavad rohkem infot ja seetõttu 

toimub sügavam kodeerimine. Seetõttu on ka aktiivsel kodeerimisel (katseisikud teavad, et neil 

tuleb nägusid jälgida) paremad äratundmistulemused kui passiivsel kodeerimisel (Shapiro & 

Penrod, 1985). Shapiro & Penrod (1985) leidsid, et sihtmärgi eristatavusel on lai mõju 

äratundmistäpsusele.  

Samuti, nagu harjutamisel on oma mõju hilisemale äratundmisele, mõjutab ka ootus eelolevast 

testist info kodeerimist ja mõjutab inimese käitumist kodeerimise faasis (sunnib kasutusele 

võtma erinevaid strateegiaid). Paljud uurimused on näidanud, et katseisikutel, kes teavad, et 

peavad hiljem tegema vaba meenutamise (recall) testi, on tulemused paremad kui neil, kes 

õpivad ootusega teha äratundmise (recognition) test (Middlebrooks, Murayama, & Castel, 

2017). Katseisikud usuvad, et meenutamise test on oluliselt raskem kui äratundmise test ja 

ootavad paremat sooritust äratundmise kui meenutamise testis vaatamata sellele, et nad on 

eelnevalt kogenud äratundmise testi raskust (Middlebrooks, et al., 2017). Sõltuvalt sellest, kas 

katseisikud peavad hiljem lahendama äratundmise või meenutamise ülesandeid, kasutavad nad 

olulise informatsiooni meelde jätmiseks erinevaid strateegiaid (Middlebrooks, et al., 2017). Kui 
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katseisikutel on ootus, et nad peavad hiljem lahendama äratundmise testi, siis nad rõhuvad enam 

detailimälule ja üksiktunnustele põhinevale mälule. Seevastu vaba meenutamise ülesande 

täitmine toetab holistiliste ja assotsiatiivsete (kontseptuaalsete seoste loomisega seotud) 

strateegiate kasutamist.  

Uuringud on näidanud erinevate strateegiate kasutuselevõttu kodeerimise faasis, mis sobituks 

eeloleva testiformaadiga, siis Middlebrooks, et al. (2017) katse näitas, et paremad 

testitulemused ei tähenda ka tegelikult materjali õppimist. Middlebrooks, et al. (2017) katse 

näitas, et katseisikutel, kes tegid ootuspäraselt äratundmise testi, oli sooritus küll parem kui 

neil, kes tegid ootuspäraselt vaba meenutamise testi, kuid nad õppisid katse käigus ka vähem 

olulist informatsiooni (sõnade juures olevaid väärtusi). Katsetulemustest ei oleks saanud seda 

automaatselt järeldada (sest tulemused olid ju paremad võrreldes kontrollgrupiga), kui ei oleks 

tehtud üllatuslikku meenutamise testi neile, kelle ootus oli lahendada äratundmise testi. Isegi 

siis, kui katseisikutele öeldi, et edaspidi tulevad ainult vaba meenutamise testid, ei muutnud nad 

oma strateegiat prioritiseerimise ja selektiivsuse osas ning nende tulemused olid halvemad kui 

kontrollgrupil, millest autorid järeldasid, et olulise info õppimine nõuab lisaks kogemusele 

eelnevate materjalidega ja üldisele katsejuhisele ka kogemust testiformaadi endaga (st kuidas 

neilt hiljem küsitakse info meenutamist).  

Varasemad uurimistööd näitavad, et harjutamisega või ootuse tekitamisega on võimalik suunata 

katseisiku tähelepanu nägude jälgimisele ja sellest tulenevalt valima sobivaid kodeerimise 

strateegiaid. Identifitseerimise täpsus sõltub taastamise aluseks olevast salvestatud 

informatsioonist ja info kodeerimise protsessist (Tulving & Thomson, 1973). Kodeerimise 

spetsiifilisuse printsiibi kohaselt saab taastada vaid seda, mis on salvestatud ja see, kuidas seda 

saab taastada, sõltub sellest, kuidas see on salvestatud (Tulving & Thomson, 1973). Tulvingu 

& Thomsoni (1973) läbiviidud eksperimendis mõjutas sihtsõna kodeerimist sisendina antud 

vihjesõna ja katseisiku ootus, et neid testitakse nende sõnade meenutamises.  

Kuid kodeerimist mõjutavad ka teised faktorid, faktorid mida ei saa adekvaatselt identifitseerida 

või sõnastada. Seda seetõttu, et kodeerimine on interaktsioon tajutava sisendi ja selle 

kognitiivse keskkonna vahel (Tulving & Thomson, 1973). Sama materjaliga kokkupuutumine 

teises kognitiivses keskkonnas võib kodeerimine toimuda viisil, kuhu salvestatud infole ligipääs 

võib olla hoopis teistsugust teed pidi.  
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Harjutamine ja õppimine mitmeosalistes katsetes 

Nägude äratundmise katsetes on harjutamise efekt andnud erinevaid tulemusi. Shapiro & 

Penrod (1986) toovad oma metanalüüsis välja, et lühike 20-minutiline harjutamine on 

parandanud nägude äratundmise täpsust (viidatud Elliott, Wills, & Goldstein, 1973), kuid 

mahukas harjutamine (90+ näo kirjeldamine, äratundmine, võrdlus) ei ole andnud samu 

tulemusi.  

Harjutamise efekti puudumist on tuvastanud mitmed uuringud (Bruce et al., 1999; Malpass et 

al., 1973). Bruce et al. (1999) läbiviidud katse koosnes 40-st katsekorrast, mistõttu kontrolliti, 

kas nägude korduv näitamine katse seeriates võisid katsetulemusi mõjutada suunas, kus katse 

alguses on äratundmistäpsus hea, kuid mis halveneb iga järgmise korraga. Kuigi kerge nö 

soojendusefekt (warm-up effect) tuvastati, siis ei olnud see statistiliselt oluline. Bruce et al. 

(1999) järeldasid, et mittetuttavate nägude äratundmist mõjutab äratundmiseks esitatavate 

isikute sarnasus otsitava isikuga, isegi juhul, kui katseisikud on otsitavat isikut eelnevalt näinud 

kvaliteetselt videolindilt.  

Mõned uurimused on näidanud ka äratundmistäpsuse vähenemist mitmeosalistes 

eksperimentides (Mansour, et al., 2017, viidatud Platz & Hosch, 1988). Mansour, et al. (2017) 

uurisid harjutamise efekti 24 katsekorraga ja seadsid hüpoteesi, et õiged äratundmisotsused 

jäävad stabiilseks katsete osade lõikes (ei suurene ega vähene) või võib esineda kerget 

suurenemist varasemates katseosades, kuid lõpu poole äratundmistäpsus langeb. Mansour, et 

al. (2017) ei leidnud statistilist olulist erinevust katsekordade ja õigete identifitseerimisotsuste 

vahel.  

Erinevalt nägude äratundmise uuringutes on paljud äratundmise (nt sõnade) uuringud erinevate 

materjalidega, õppijatega ja mõõtmismeetoditega tõestanud testimise efekti mälule (Rawson & 

Dunlosky, 2011; Rawson & Zamary, 2019). Nägude äratundmise puhul võib harjutamise efekti 

vähendada põhimõtteline erinevus objektide (kuhu alla kuuluvad ka sõnad) ja nägude 

äratundmise vahel. Peamine erinevus kahe äratundmise vahel on see, et kui objektide 

äratundmisel teeme otsustuse, millisesse kategooriasse objekt kuulub (between-category), siis 

nägude äratundmisel püüame otsustuse teha kategooria siseselt (within-category) (Braisby & 

Gellatly, 2005). See seab aga suuremad nõudmised meie visuaalsele süsteemile just seetõttu, et 

erinevused nägude vahel võivad olla küllaltki minimaalsed. Nägude äratundmise 

alusmehhanisme on mitmeid, üks neist on tuttavate ja tundmatute nägude äratundmine (Braisby 

& Gellatly, 2005). Selle teooria järgi on tuttavaid nägusid kergem ära tunda kui tundmatuid. 
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Tuttavat inimest, keda tuntakse paljusid aastaid või kes on üldsusele tuntud, võib ära tunda ka 

halva kvaliteediga või muudetud välimusega fotolt. Kuid paljud uurimused on näidanud, et 

nägusid, mis ei ole meile nii väga tuttavad ja me oleme näinud neid ainult korra, on raskem ära 

tunda (Braisby & Gellatly, 2005) ja seda isegi juhul, kui vaatepunkt on jäänud samaks (Bruce 

et al., 1999). Paremaid tulemusi ei ole andnud ka nägude treenimine, kus tulemused ei olnud 

paremad või olid isegi halvemad kui kontrollgrupil (Woodhead, et al., 1979). 

Tunnistajapoolsete nägude identifitseerimise katsete ühe miinusena nähakse nii fotode 

kasutamist õppimise faasis kui hiljem äratundmise faasis. Äratundmistäpsuse parandamiseks ja 

suurema valiidsuse tagamiseks on fotode asemel kasutatud videoid, kuid need ei ole toonud 

paremaid tulemusi. Üks puudujääk varasemates uuringutes, kus on kasutatud harjutamise 

strateegiaid, on see, et ei ole kasutatud tegelikku nägude vaatlemise olukorda, vaid õppimiseks 

on kasutatud liikumatuid fotosid (Shapiro & Penrod, 1985). See võib olla üks harjutamise 

strateegiate ebaefektiivsuse põhjuseks, kuna liikumatute fotode vaatlemine soodustab 

tunnusjoonte põhiste strateegiate mitte globaalsete strateegiate kasutamist (vt ülal kirjeldatud 

kodeerimise strateegiad).  

Samas kontrollisid Bruce et al. (1999) eksperimentaalselt, kas katseisikute äratundmistäpsus 

paraneb, kui näidata neile fotode asemel videot. Katsetulemused ei erinenud oluliselt fotode 

abil identifitseerimisest, st äratundmistäpsus oli endiselt madal isegi neutraalsete 

äratundmisfotode korral. Isegi, kui on kasutatud fotode asemel vähe praktiseeritud 

identifitseerimist videote abil, on äratundmise täpsus kaugel täiuslikkusest (Kemp, Pike, & 

Brace, 2001).  

Shapiro & Penrod (1986) metanalüüs tõi välja, et üks faktoreid, mis omab laia mõju 

äratundmistäpsusele, on kodeerimise instruktsioonidest (katseisikutele antud vihje jälgida 

nägusid) tulenev sügav kodeerimine. Samas tõusetub metanalüüsist huvitav küsimus, miks 

kodeerimise instruktsioonid omavad tugevat efekti äratundmistäpsusele kuid harjutamine, mis 

toetub tugevasti kodeerimise instruktsioonidele, ei oma.   

Käesolev uurimistöö 

Kasutades Wells’i (1978) eristust hindajast (estimator variable) ja süsteemist (system variable) 

tulenevate muutujate vahel, käsitleb käesolev uurimistöö mõlemaid muutujaid. Hindajast 

tulenev muutuja on see, mis mõjutab hindajat sündmuse nägemise hetkel (kodeerimise faasis) 

ja mis avaldab mõju hilisemale äratundmisele. Käesolevas uurimuses mõjutab hindaja 

kodeerimise sügavust katse eesmärgist ja lahendatavatest ülesannetest aimamine (harjutamine, 
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õppimine, ootuse tekkimine). Nägude äratundmist süsteemi muutujana mõjutab aga 

mitmeosaline või korduv mõõtmine, mis on eksperimentaatori poolt konstrueeritud ja toimub 

nähtu taastamise faasis. Eksperimendi planeerimisel ja läbiviimisel peab nende muutujatega 

arvestama, kas ja kui suurel määral nad mõjutavad katsetulemusi ja selleks, et mitte teha 

ekslikke järeldusi sõltumatu muutuja mõju kohta, kui katseisiku tulemusi mõjutas tegelikult 

katsedisainist või katseisikuga seonduv muutuja.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on kindlaks teha, kas katsekordadel on mõju katseisiku 

hilisemale äratundmistäpsusele olukorras, kus katseisik vähemalt alates teisest katsekorrast 

teab, millele ta peab järgnevate katsekordade jooksul oma tähelepanu suunama ja milliseid 

ülesandeid tal tuleb katse jooksul lahendada. Uurimistöös vaadeldakse, kas äratundmise täpsus 

erineb erinevate katsekordade vahel.  

Uurimistöös seatakse kolm hüpoteesi. Esimese hüpoteesi kohaselt paraneb äratundmistäpsus 

katsekordade lõikes, sest iga katsekorra läbimisega on katseisikul tekkinud suurem vilumus 

(harjutamine, õppimine) ja teadmine (ootus) videote vaatamisel ja ülesannete lahendamisel. 

Teiseks hüpoteesiks püstitatakse, et mitmeosalistes katsetes katseisikuga seotud muutused nagu 

igavus, väsimus ja tüdimus näitaksid parimat tulemust katsekordade keskel ja halvimat tulemust 

katsekordade lõpus. Lisaks on üheks eesmärgiks kirjeldada, millele katseisik ise oma hinnangul 

videote vaatamisel tähelepanu pööras.  

Uurimistöös vaadeldakse ka seda, kas esineb seos katsekorra, kus näidati varguseta videot ja 

varguse ootuse vahel. Selleks kontrollitakse, kas katseisikutel on tekkinud varguse ootus 

videos, kus vargust tegelikult ei toimunud ja kas seda ootuse tekkimist mõjutab katsekorra 

asukoht. Sarnaste videote vaatamisel võib katseisikul tekkida ootus teatud tegevuse (antud juhul 

vargus) toimumise kohta, mistõttu seatakse kolmas hüpotees, et see ootus võib iga katsekorra 

läbimisega suureneda. Kui varguse ootus on tekkinud, on võimalik uurida selle seost 

äratundmistäpsusega.  

Käesolev uurimistöö viiakse läbi Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi doktorandi Annegrete 

Palu (MA) uuringu „Silmaliigutused kui markerid eristamaks varem nähtud ja mittenähtud 

nägusid kurjategijate äratundmisel“ raames. Uurimistöö autor viis ise läbi katseid 30 inimesega, 

kuid käesoleva uurimistöö hüpoteeside kontrollimisel on aluseks võetud uurimistöö kirjutamise 

hetkeks kogutud kõigi katseisikute andmed. Käesolevas uurimistöös analüüsitakse katse 

esimeses osas saadud andmeid. Uurimistöö autor viis katseisikutega läbi kõik kolm katse osa. 
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Meetod 

Valim 

Katses osales kokku 339 katseisikut, neist 200 olid naised ja 139 olid mehed. Katseisikute 

keskmine vanus oli 25,68 (SD = 4,65, vanusevahemik 18-51). Kõikidelt katseisikutelt küsiti 

enne katse läbiviimist nende silmanägemise kohta ja kõik kinnitasid, et katse läbiviimise hetkel 

oli nende nägemine korras või korrigeeritud (st vajadusel kasutati prille või läätsesid). Katses 

osalejad on leitud peamiselt sotsiaalmeediast või otsekontaktide kaudu. Andmeanalüüsis 

kasutatakse üksnes nende katseisikute andmeid, kus katseisikule ei olnud üheski videos nähtud 

isik või isikud isiklikult tuttavad, mis oleks mõjutanud katsetulemusi. Lõplikuks valimiks jäi 

289 katseisiku andmed (170 naist ja 119 meest). Katseisikute keskmine vanus oli 25,70 (SD 

=4,67, vanusevahemik 18-51). 

Katse disain 

Käesoleva uurimustöö aluseks olevas katses manipuleeriti nelja muutujaga: videod pealtnägija 

või tunnistaja vaatepunktist, videod ühe või kahe kurjategijaga, äratundmiseks esitatud ridade 

meetod (järjestikune vs samaaegne) ja äratundmiseks esitatud read koos kurjategijaga või ilma 

kurjategijata (target absent vs target present). Tegemist on 2 (vaatepunkt: pealtnägija või 

tunnistaja) x 2 (üks või kaks kurjategijat) x 2 (järjestikune või samaaegne) x 2 (kurjategija on 

reas või mitte) faktoriseeritud segakatseplaaniga. Kokku moodustus kaheksa gruppi, kuhu 

katseisikud juhuslikult jaotati järgides, et kõikides gruppides osaleks võrdne arv katseisikuid. 

Meeste ja naiste gruppide täituvust jälgiti eraldi. Katsestruktuur sõltus määratud grupist ja kõik 

katseisikud tegid läbi konkreetsest grupist sõltuvad manipulatsioonid (katseisikute vaheline 

katseplaan), kuid äratundmisridades kurjategija olemasolu või puudumise manipulatsiooni said 

kõik katseisikud (katseisikute sisene katseplaan).  

Käesolevas uurimistöös vaadeldakse katsekorra mõju äratundmistäpsusele. Katse on üles 

ehitatud viie osana, kus igas osas iga katseisik näeb ühe kindla sündmusega videot, mille 

järgselt tuleb tal lahendada äratundmise ülesanne.  

Katse aparatuur  

Katseisiku silmaliigutuste ja- pupillide järgmiseks tuli katseisikul vastava aparaadi abil oma 

pead paigal hoida. Lõuatugi oli sarnane silmaarsti juures kasutatava abivahendiga. Aparaat 

võimaldas katseisiku lõuga ja otsaesist kindlalt paigal hoida ja katse jooksul ei tohtinud 

katseisik oma pead aparaadist välja võtta (katseisik sai puhata katse osade vahelisel ajal). 
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Katse ajal kasutati arvutit Dell Precision M6500, katse kuvati ekraanil, mille suurus oli 23 tolli 

(LG Flatron) ja sagedus 60 Hz. Katseisikute silmaliigutusi ja pupilli suuruse muutumist mõõtis 

videote ja fotode vaatamise ajal spetsiaalne arvutiprogramm Tobii X120 Eye Tracker. Katse 

esitati programmiga Tobii Studio. 

Enne katset uuriti katseisiku silmanägemise kohta. Videote ja piltide vaatamise ajal pidi 

katseisik oma pead paigal hoidma ja silmi võimalikult vähe pilgutama. Katseisikud, kellel oli 

korrigeeritud nägemine, osalesid katses prillide või läätsedega. Iga katse alguses toimus kaks 

korda silmade kalibreerimine (punase täpi ja musta ruudu liikumise jälgimine).  

Katsematerjalid 

Katse esimese osa katsematerjalid olid videod ja fotod, teises ja kolmandas osas kasutati ainult 

fotosid.  

Katse esimeses osas kasutati viie erineva stsenaariumiga videoid: vargused, mis toimusid 

ülikooli kohviautomaadi juures, garderoobis, koridoris, raamatukogus ja fuajees (selles vargust 

toimunud). Kokku filmiti 20 videot, mis kestsid keskmisel 30 sekundit. Videod olid neutraalse 

sisuga, videos olid ainult isikud, keda hiljem tuli äratundmiseks esitatud fotodelt ära tunda 

(kõrvalisi sündmuseid ega isikuid videos ei olnud).  

Katse esimeses osas kasutati äratundmisridades kuus fotot naistest (kas koos või järjestikku 

esitatuna), kellel oli seljas must särk ja kes vaatasid otse, fotopiksel oli 285*315. Kõik fotod 

äratundmisridades olid neutraalse ilmega, pikajuukselistel vajadusel juuksed kinni ja fotod olid 

ühesuguse valgustusega.  

Katse teises osas olid äratundmiseks esitatud fotod eelmises osas näidatud videote 

stseenikaadrite kuvatõmmised, mis oli tehtud kohast, kus kurjategijaid oli kõige paremini näha. 

Fotol oli taust ära kaotatud ja nägu natuke suurendatud. Äratundmisread olid identsed katse 

esimese osa äratundmisridadega.  

Protseduur 

Katse koosnes kolmest osast. Katse esimese osa alguses tuli katseisikul vastata kolmele 

küsimusele nägude äratundmise ja enesetunde kohta. Esimeses osas tuli katseisikutel vaadata 

lavastatud videoid mobiiltelefoni vargusest. Pärast iga video vaatamist loeti ette katsejuhis, 

mille järgselt esitati katseisikule sõltuvalt tema määratud grupist kas järjestikune või samaaegne 

äratundmise rida. Mõlemas äratundmise reas oli kokku kuus fotot, kus videos nähtud isik kas 

oli või ei olnud reas. Järjestikuse äratundmise rea juures esitati katseisikule fotod ükshaaval ja 
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iga foto juures pidi katseisik tegema otsustuse, kas fotol olev isik oli üks videos nähtud isikutest 

või ei olnud ja kinnitama oma otsuse arvutiekraanile kuvatud valikute seast. Otsus (jah/ei) tuli 

kõvasti välja öelda koos hiirekliki vajutusega. Samaaegse äratundmise rea juures esitati 

katseisikule kõik fotod korraga ja kui katseisik tundis fotode seast ära videos nähtud isiku, pidi 

ta kõva häälega välja ütlema foto juures oleva numbri või kui fotode seas videos nähtud isikut 

ei olnud, siis pidi katseisik kõva häälega välja ütlema, et isikut ei ole reas.  Otsuse tegemise aeg 

ei olnud limiteeritud. Pärast otsuse tegemist tuli katseisikul hinnata 0-100 pallisel skaalal 

kindlust oma otsuse õigsuses (0 tähendas, et katseisik on kindel, et tegi vale valiku; 50 tähendas, 

et katseisik pakkus vastuse: 100 tähendas, et katseisik on kindel, et tegi õige valiku). 

Eksperimentaator äratundmisridade esitamisel fotosid ei vaadanud, selleks, et mitte enda 

käitumisega alateadlikult mõjutada katseiskuid otsuse tegemisel. Mitme kurjategijaga videotes 

tuli katseisikutel teha otsustus äratundmisridades olevate fotode kohta kaks korda. Kõigepealt 

näidati katseisikule ühe kurjategija äratundmiseks fotode seeriat ja seejärel teise kurjategija 

äratundmiseks fotode seeriat. Vastavalt sellele, kas katseisik osales samaaegse või järjestikuse 

äratundmisridade esitamise grupis, esitati ka fotosid.  

Pärast iga videot ja fotode seeriat küsiti katseisikult, kas keegi videos või fotodelt on talle 

isiklikult tuttav.  

Seejärel pidid katseisikud kirjeldama, mis videos toimus, et uurida, mida nad videos jälgisid ja 

kuidas see kirjeldus muutus videote lõikes. Kui katseisik oma kirjelduses mainis vargust või 

asja ära võtmist, siis küsiti temalt lisaküsimus vastavalt katseisiku enda sõnadele, kas katseisik 

nägi asja või eseme vargust või äravõtmist.  

Katseisikud nägid kokku viit videot, millest ühes vargust ei toimunud ja tegid vastavalt 

katsetingimusele kas viis või kümme äratundmisotsust. Videod, kus vargust ei toimunud, 

randomiseeriti katse siseselt. Katseisikutele ei öeldud enne esimese video vaatamist, millist 

ülesannet tuleb neil pärast video vaatamist lahendada, kuid, kui katseisik oli määratud 

konkreetsesse gruppi, siis jäid katsetingimused grupi siseselt samaks (nt kui katseisik oli 

määratud pealtnägija gruppi, kus toimus järjestikune äratundmine, siis olid kõik videod 

pealtnägija videod ja äratundmise read järjestikused). Katse esimese osa lõpus pidi katseisik 

vastama jälle samale kolmele küsimusele, mis katse alguses.  

Katse teises osas tuli katseisikul esitatud fotode põhjal teha äratundmisotsustus. Fotode seeriaid 

oli kokku viis või kümme (nt kui katseisik oli määratud kahe kurjategijaga gruppi, siis näidati 

talle 10 fotode seeriat). Katseisikutele näidati stseenikaadreid, mis olid kuvatõmmised eelmises 
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osas näidatud videotest. Stseenikaadrit näidati katseisikule kuus sekundit. Pärast iga 

stseenikaadrit esitati katseisikule äratundmiseks esitamise rida. Äratundmisread olid samad, 

mis katse esimeses osas. Otsustus (jah/ei) tuli kõvasti välja öelda koos hiirekliki vajutusega. 

Pärast otsuse tegemist tuli katseisikul hinnata 0-100 pallisel skaalal kindlust oma otsuse 

õigsuses (0 tähendas, et katseisik on kindel, et tegi vale valiku; 50 tähendas, et katseisik pakkus 

vastuse: 100 tähendas, et katseisik on kindel, et tegi õige valiku). Eksperimentaator 

äratundmisridade esitamisel fotosid ei vaadanud. 

Katse kolmas osa koosnes õppimis- ja testifaasist. Õppimisfaasis näidati katseisikule kaheksa 

plokki fotosid, igas plokis oli neli fotot ja kokku 32 fotot. Iga fotot näidati kolm sekundit. 

Testifaasis näidati katseisikule 64 isiku fotot, kus 32 fotot olid „vanad“ ja 32 fotot „uued“.  

Õppimisfaasis tuli katseisikul vaheldumisi täita eriala ja fotode järjekorraga seotud ülesandeid. 

Esimene ülesanne suunab katseisikut sügavale töötlusele, teine pindmisele töötlusele. Eriala 

ülesandes tuli katseisikul iga foto juures hinnata, mis erialal antud isik õpib või töötab (erialad 

olid ette antud). Järjekorra ülesandes pidi katseisik arvutiekraanilt valmima vastava numbri 

selle kohta mitmes antud foto fotode blokis oli. Seejärel toimus testifaas. Katseisik pidi iga foto 

juures tegema otsustuse, kas ta oli seda foto varem näinud või mitte vajutades hiireklahvil 

vastavat klahvi (parempoolne klahv oli „ei“ ja vasakpoolne klahv oli „jah“). Seejärel valmima 

kahe valiku vahel: kas ta mäletas fotol nähtud isikut või ta teadis teda. Kui katseisik oli näinud 

fotol olevat isikut, siis sai ta valida mõlema vastusevariandi („mäletan“, „tean“). Kui katseisik 

fotol näidatud isikut ei olnud varem näinud, siis sai ta valida ühe vastusevariandi („tean“) vahel. 

Kolmeosaline katse kestis keskmiselt üks tund, kõige pikem (ca pool tundi) oli katse esimene 

osa.  

Eetikanõuete täitmine 

Ülalviidatud doktoritöö on saanud kooskõlastuse Tartu Ülikool Inimuuringute Eetika 

Kommiteelt (nr 276/M-17). Uurimistöö autori isik on katse läbiviijana kooskõlastatud 

inimuuringute komiteega.  

Iga katse alguses allkirjastas katseisik katses osalemise nõusolekulehe ja talle tutvustati katse 

tehnilist korraldust ja üldist eesmärki (uuritakse silmaliigutuste ja- pupillide mustreid erinevate 

videote vaatamisel). Katse täpsemat eesmärki katse alguses ei avaldatud, sest see võis mõjutada 

katsetulemusi. Katse täpsemat eesmärki selgitati katseisikule pärast katse läbiviimist ja paluti 

hoida see salajases. 
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Katse toimus ilma kõrvaliste isikuteta selleks eraldi ettenähtud ruumis. Katse ajal kirjutas 

eksperimentaator üles kõik katseisiku suulised vastused ja muud kommentaarid, mis katse 

lõppedes sisestati selleks eraldi loodud andmefaili (eelnevalt hoiatati katseisikut, et ta ei laseks 

ennast sellest häirida). Igal katseisikul oli oma anonüümne tähistus vastavalt sellele, millises 

tingimuses ta osales. Anonüümset tähistust kasutati kõikidel katse käigus kogutud 

dokumentidel (nõusolekuleht, katseleht, tagasisideleht). Katseisiku andmed sisestati andmefaili 

anonüümse tähistuse alusel. Pärast katse lõppu täitis katseisik tagasiside küsimustiku, millega 

saadud andmed sisestati samuti anonüümselt selleks ettenähtud andmefaili. Katse lõppedes 

allkirjastas eksperimentaator nõusolekulehe ja arhiveeris kõik saadud dokumendid eraldi teiste 

katseisikute dokumentidest.  

Andmeanalüüs 

Katsekordade mõju äratundmistäpsusele kontrolliti programmeerimisprogrammi RStudio 

(versioon 1.1.456, 2016) abil kasutades Cochran Q testi. Cochran Q testi kasutatakse, kui 

sõltuvad muutujad (antud juhul äratundmisotsustused ehk vastused) on dihhotoomsed (jah/ei) 

ja vastuseid on kontrollitud korduvates mõõtmistes (antud juhul viies videos). Käesoleval juhul 

on kõik testiks vajalikud eeldused täidetud. Katsekordade ja äratundmistäpsuse omavahelist 

seost hinnati ühe ja kahe kurjategijaga tingimustes eraldi, kuivõrd ühe kurjategijaga tingimuses 

oli ühes katsekorras üks otsustus, kahe kurjategijaga tingimuses kaks otsustust ja nende eraldi 

hindamine võimaldab objektiivsemat tulemust ja selgemat vahetegemist kahe erineva 

tingimusega katsetes. Testi tegemise eesmärgiks oli vaadelda, kas õigete ja valede vastuste 

jaotus erines viie katsekorra vahel statistiliselt oluliselt. Õigeteks vastusteks loeti kui: 1) 

katseisik ei valinud kedagi, sest kurjategija puudus reas (correct rejection); 2) katseisik valis 

õige isiku välja, sest kurjategija oli reas olemas (correct identification) ning valedeks vastusteks 

loeti kui: 1) katseisik ei valinud kedagi välja, kuid äratundmisreas oli kurjategija olemas 

(incorrect rejection); 2)  katseisik valis kurjategijaga äratundmise reast (target-present) kellegi 

välja, kuid valis vale isiku; 3) katseisik valis kurjategijata äratundmise reast (target-absent) 

kellegi välja.  

Varguse ootuse kontrollimiseks kasutati Pearsoni hii-ruut testi. Pearsoni hii-ruut testi 

kasutatakse kahe muutujavahelise seose uurimiseks. Varguse ootuse hindamiseks analüüsiti 

ilma varguseta toimunud videote seost inimese enda hinnanguga, kas seal vargus toimus või 

mitte („jah“ või „ei“ vastused). Vastuse „ei“ hulka arvestati kõik katseisiku kirjeldused, kus ei 

mainitud vargust või eseme äravõtmist. Vastuse „jah“ hulka arvestati kõik katseisiku 

kirjeldused, kus oli vargust või eseme äravõtmist otsesõnu mainitud. Andmehulgast välistati 
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esimene katsekord, kuivõrd seal ei saanud veel varguse ootust tekkida. Samuti, kuivõrd vargust 

oli võimalik näha üksnes pealtnägija (tunnistaja) rollis olevates videotes, siis võeti vaatluse 

aluseks üksnes andmed, kus katseisik oli pealtnägija rollis. 

 

Tulemused 

Ühe kurjategijaga katsekorra mõju 

Katsekordade mõju uurimiseks analüüsiti ühe kurjategijaga tingimuses katseisikute õigeid ja 

valesid vastuseid, kokku analüüsiti 750 otsust. Katsekordade keskmine õigete vastuste arv oli 

78 ja valede vastuste arv 72.  

Cochran Q test näitas, et õigete ja valede vastuste jaotuses katsekordade vahel ei olnud 

statistiliselt olulist erinevust, χ2 (4, N = 150) = 3.05, p = 0.55. Äratundmisotsuste jagunemist 

katsekordade vahel illustreerib ka allolev joonis 1. Jooniselt on näha, et enamikes katsekordades 

on õigete vastuste arv suurem kui valede vastuste arv, kuid see ei suurene ega vähene 

statistiliselt oluliselt katsekordade lõikes. Kuigi kõige suurem õigete vastuste arv on viimases 

katsekorras, on rohkem õigeid vastuseid ka kolmandas katsekorras.  

 

 

Joonis 1. Äratundmisotsustuste („vale“ ja „õige“) jagunemine katsekordade lõikes ühe 

kurjategijaga videote puhul. 
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Kahe kurjategijaga katsekorra mõju 

Katsekordade mõju uurimiseks analüüsiti kahe kurjategijaga tingimuses katseisikute õigeid ja 

valesid vastuseid, kokku analüüsiti 1390 otsust. Katsekordade keskmine õigete vastuste arv 

esimese kurjategija äratundmisel oli 61 ja valede vastuste arv 78. Katsekordade keskmine õigete 

vastuste arv teise kurjategija äratundmisel oli 84 ja valede vastuste arv 55. 

Cochran Q test näitas, et õigete ja valede vastuste jaotuses katsekordade vahel ei olnud 

statistiliselt olulist erinevust, χ2 (9, N = 139) = 13.41, p = 0.15).  

Äratundmisotsuste jagunemist katsekordade vahel illustreerib ka allolev joonis 2. Jooniselt on 

näha, et õigete vastuste arv võrreldes kahe kurjategijaga katsekordades (v. a kolmandas 

katsekorras) on väiksem kui ühe kurjategijaga katsekorra puhul, samuti suureneb esimese 

kurjategija äratundmise õigete vastuste arv alates esimesest katsekorrast kuni viiendani, v.a 

kolmanda katsekorra puhul, kus see jääb natuke alla teise katsekorra tulemusest. Teise 

kurjategija äratundmisel on õigete vastuste arv kõige suurim kolmandas katsekorras, seejärel 

viimases katsekorras.  

 

Joonis 2. Äratundmisotsustuste („vale“ ja „õige“) jagunemine katsekordade lõikes kahe 

kurjategijaga videote puhul. 
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Pearsoni hii-ruut testi kasutati katsekorra (kus vargust ei toimunud) ja katseisiku enda hinnangu 

(kas seal videos vargus toimus või mitte) vahelise seose uurimiseks. Pearsoni hii-ruut test 

näitab, et kahe muutuja vaheline seos ei ole statistiliselt oluline, χ2 (3, N = 134) = 0.58, p > .90. 

Katseisiku hinnangut varguse toimumise või mittetoimumise kohta katsekordade lõikes 

illustreerib ka allolev joonis 3. Jooniselt on näha, et katseisikud raporteerisid varguse 

mittetoimumist oluliselt rohkem kui varguse toimumist videotes, kus tegelikult vargust ei 

toimunud. Varguse mittetoimumise raporteerimine oli suurim viimases videos, varguse 

toimumise raporteerimisel katsekordade lõikes olulisi erinevusi ei olnud.  

 

Joonis 3. Katseisiku hinnang varguse toimumise või mittetoimumise („jah“ ja „ei“) kohta 

katsekordade lõikes. 

 

Katseisikute tagasiside 

Lisaks vaadati katseisikute enda selgitusi selle kohta, millele nad katse jooksul tähelepanu 

pöörasid ja kas see muutus katsekordade lõikes. Vastav info saadi katse lõpus katseisikute poolt 

täidetud tagasisidelehtedelt. Kirjeldava analüüsi kokkuvõtet, mida katseisikud katsekordades 

näidatud videotes jälgisid, illustreerib allolev joonis 4. Jooniselt on näha, et kõige rohkem jälgiti 

nägusid ja tegevust. Katse käigus hakkasid katseisikud ka rohkem nägusid jälgima ja seda nende 

hinnangul põhjusel, et hiljem tuli lahendada nägude äratundmise ülesanne.  
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Joonis 4. Katseisikute selgituste kokkuvõte selle kohta, mida nad katse jooksul enda hinnangul 

jälgisid.  

Arutelu ja järeldused 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida, kas äratundmise katseid on sobilik teha 

mitmeosalisena. Tavaliselt on tunnistaja äratundmise katsed üheosalised, kus katseisik teeb 

katse jooksul ainult ühe otsustuse, mis aga nõuab rohkem ressursse ja on kulukas. Mitmeosaliste 

katsete kasutamine muutub võimatuks, kui uuring muutuks seetõttu mittevaliidseks. Käesoleva 

uurimistöö tulemused ei kinnitanud hüpoteeside kehtivust, millega ennustati katsekordade mõju 

äratundmistäpsusele seoses harjutamise või õppimisega, ootuse tekkimisega või muude 

katseisiku seisundiga seonduvate muutujatega nagu väsimus, tüdimus või igavus. Käesoleva 

uurimistöö tulemused näitasid, et katsekordadel ei ole mõju äratundmistäpsusele ja seega võib 

järeldada, et uurimistöö aluseks olevad mitmeosalised katsed on sisemiselt ja väliselt valiidsed.  

Teaduskirjanduses on välja toodud, et sisemist valiidsust ohustavaks faktoriks võib olla 

harjutamise või õppimise efekt ning välist valiidsust ohustavaks faktoriks katse mitmeosalisus 

(Campell & Stanley, 1963; vt ka Shapiro & Penrod, 1985). Seetõttu vaadati käesoleva 

uurimusega, kas harjutamise või õppimise tulemusel äratundmistäpsus suureneb sünkroonis 

katsekordade läbimisega. Kuigi mitmeosalistel katsetel võib teoreetiliselt olla mõju 

äratundmistäpsusele, ei leidnud see antud katses kinnitust ja esimene hüpotees lükati ümber. 

Kuigi mitmetes katsetingimustes (nt nii ühe kui mitme kurjategijaga katsetes) oli kõige viimane 

katsekord kõige parema tulemusega (kõige rohkem õigeid vastuseid), siis teiste katsekordade 
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lõikes oli õigete vastuste arv ebaühtlane. Tulevikus võib katsekordade mõju 

äratundmistäpsusele uurida rohkemate katsekordadega katsetes, kus harjutamise efekt võib 

selgemalt avalduda eeldusel, et katsekordi ei oleks liiga palju (Shapiro & Penrod, 1986).  

Mitmeosalistes katsetes võib harjutamise või õppimise efekti vähendada ka see, kui vahepeal 

lasta katseisikutel lahendada teisi ülesandeid, nt äratundmiste vahepealt tuleb foto äratundmise 

asemel püüda kurjategijat kirjeldada ehk teha  meenutamise test. Sama praktika on kasutusel ka 

praktilises kriminaaluurimises, kus tunnistajal palutakse kahtlustatavat kirjeldada. Ka 

käesolevas uurimistöös läbiviidud katsetes tuli katseisikul pärast video vaatamist ja 

äratundmisotsuste tegemist kirjeldada, mis videos juhtus, mis võis olla ka üheks põhjuseks, 

miks õppimise või harjutamise efekti ei tekkinud. Samas on varasemad uurimused on näidanud, 

et katsete vahepeal on katseisikutel raske oma õppimise strateegiaid muuta (Middlebrooks, et 

al., 2017), kuid antud juhul ei avaldanud see käesolevas uurimistöös mõju 

(äratundmisülesandeid ei lahendatud nö õigete strateegiate kasutamisest hoolimata paremini).  

Oluline tähelepanek analüüsitulemustes on see, et ühe kurjategijaga katsetingimustes oli õigete 

vastuste arv suurem kui valede vastuste arv, kuid kahe kurjategijaga katsetingimustes olid 

näitajad vastupidised (v. a viimase katsekorra esimese kurjategija tuvastamisel). Suurim 

veaprotsent oli just teise kurjategija tuvastamisel. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et 

katseisikud ei jõudnud mitut nägu korraga piisavalt sügavalt kodeerida või ajasid nad kahe 

kurjategija näo tunnusjooned omavahel segi. Kuivõrd see küsimus ei ole käesoleva uurimistöö 

objektiks, võiksid tulevased uurimused seda tulemust lähemalt uurida.  

Katseisikust tulenevate tegurite nagu väsimus, tüdimus ja igavus oleks teise hüpoteesi kohaselt 

pidanud mõjutama äratundmistäpsust katsekordade keskel (kõrgeim) ja lõpus (madalaim). 

Kuivõrd katsekordade lõikes äratundmistäpsus ei erinenud statistiliselt oluliselt, siis selline 

hüpotees ei leidnud kinnitust. Ühe kurjategijaga katsetingimuses oli õigete vastuste arv 

kolmandas katsekorras küll suur, kuid jäi alla viiendale katsekorrale. Kahe kurjategijaga 

katsetingimuses oli teise kurjategija äratundmisel õigete vastuste arv kolmandas katsekorras 

suurim, kuid seda mitte esimese kurjategija äratundmisel. 

Kuigi katsekord võib olla oluline ennustaja, ei erinenud äratundmistäpsus katsekordade lõikes. 

Isegi juhul, kui katseisikud aimasid vähemalt alates teisest katsekorrast, mida neil videotes tuleb 

järgida ja milliseid ülesandeid lahendada, ei erinenud see tulemus statistiliselt oluliselt. 

Vastavad eeldused olid aga õigete kodeerimise strateegiate kasutamise ja nägude sügavama 

kodeerimise näol täidetud. Samuti tuli katseisikute tagasisidest välja, et kõige rohkem jälgisid 
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nad videos nägusid ja seejärel tegevust. Mitmetel juhtudel toodi välja, et kui nad said teadlikuks, 

milliseid ülesandeid tuleb neil pärast videoid lahendada, hakkasid nad rohkem tähelepanu 

pöörama nägudele, kuid sellest hoolimata ei avaldanud see teadmine mõju äratundmistäpsusele.   

Põhjuseid, miks harjutamine või õppimine ei omanud mõju nägude äratundmisele, võib otsida 

ka inimese kognitiivsetest võimetest ja nägude äratundmise alusmehhanismidest. Võõraste 

inimeste nägude äratundmine on raskendatud, kuna näo tunnusjoonte erinevused võivad olla 

minimaalsed (Braisby & Gellatly, 2005) või võivad tunnistaja olukorras olla raskesti 

märgatavad (jääda sügavalt kodeerimata) (Lindsay, et al., 2011; Shapiro & Penrod, 1985; 

Tulving & Thomson, 1973). Seda seetõttu, et nägude äratundmine tunnistaja olukorras erineb 

suuresti tavalistest nägude äratundmise katsetest, kus õppimine ja äratundmine toimub fotode 

abil. Tunnistaja või kannatanu olukorras nähakse liikuvat sündmust mitte liikumatuid fotosid 

ning sündmuse, kus osaleb mitmeid inimesi ja toimub mitmeid teisi tegevusi nägemine võib 

hajutada tähelepanu ja segada keskendumist nägudele. Seda kinnitab ka asjaolu, et suures osas 

pöörasid käesolevas uuringus katseisikud tähelepanu nägude kõrval ka tegevusele, mis võis 

nägude kodeerimist veelgi halvendada. Seda võisid nad teha sellepärast, et iga video lõpus 

küsiti katseisikult, mis videos juhtus ja sellele paremate vastuste andmiseks pidid nad 

tähelepanu pöörama ka tegevusele. Kuigi selle küsimise eesmärgiks ei olnud tekitada 

katseisikus kahtlusi selle kohta, milliseid ülesandeid tuleb tal hiljem lahendada, võis see siiski 

vähendada harjutamise või õppimise või ootuse mõju tekkimist.  

Kokkuvõtvalt soodustasid katsetingimused tähelepanu pööramist rohkem nägudele, mida seda 

kinnitas ka katseisikute tagasiside. Samas ei avaldanud selline olukord ja käitumine mõju 

äratundmistäpsuse erinevusele katsekordade vahel.  

Kuigi teaduskirjanduses on soovitatud fotode asemel kasutada videod (Shapiro & Penrod, 

1985), ei ole need paremaid tulemusi andnud (Bruce et al., 1999). Videote eelis on see, et 

tunnistaja näeb sündmust selliselt nagu ta näeks seda reaalses elus, samas seab see äratundmise 

protsessile suuremad nõudmised. Üks võimalus äratundmistäpsuse suurendamiseks on kasutada 

äratundmise faasis isiku foto näitamist interaktiivselt. Käesolevas katses võis harjutamise või 

õppimise efekti puudumise põhjuseks olla see, et katseisikud võisid video vaatamisel kasutada 

globaalset töötlemist, kuid hiljem äratundmiseks esitatud fotode vaatamisel nad seda kasutada 

ei saanud. Fotode alusel tuvastamine eeldab eelkõige näo tunnusjoonte põhist töötlemist 

(Shapiro & Penrod, 1985). Video vaatamisel võib eeldada, et sa ei jõua kõiki näo tunnusjooni 

nii üksikasjalikult vaadata (eriti raskendab seda asjaolu, kui videos on kaks kurjategijat), 

mistõttu äratundmistäpsus on ka madal.  
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Käesolevas uurimistöös, isegi juhul, kus katseisikud teadsid vähemalt alates teisest 

katsekorrast, mida neil videotes tuleb jälgida ja milliseid ülesandeid lahendada, ei suurenenud 

nende äratundmistäpsus. Seega võib oletada, et kuna videote jälgimine seab 

äratundmisprotsessile suuremad nõudmised, siis võib ka kodeerimine tulenevalt sellest, et ei 

jõuta kõiki jälgida, jääda lünklikuks, mis võis antud juhul saada saatuslikuks ka harjutamise või 

õppimise efektile.  

Samuti ei leidnud kinnitust käesoleva uurimustöö kolmas hüpotees varguseta video ja varguse 

ootuse tekkimise vahel. Hüpoteesi kohaselt ennustati varguse ootuse suurenemist katsekordade 

lõpus, kuid analüüsi tulemused olid vastupidised – viiendas videos raporteerisid katseisikud 

varguse mittetoimumist kõige enam. Kuivõrd varguseta videod olid katsekordade lõikes 

randomiseeritud, siis võis see tingida seose mitte tekkimise. Tulenevalt katsedisainist, ei 

küsitud katseisiku käest varguse või eseme äravõtmise kohta, kui katseisik seda ise otse ei 

maininud, välistades varguse ootuse tekkimist, mis võis samuti mõju avaldada „jah“ vastuste 

arvule.  

Üks käesoleva töö piiranguid on see, et käesoleva töö tulemused ei anna vastust katsekordade 

ja sõltumatute muutujate (nt pealtnägija vs tunnistaja vaatepunkt, järjestikune vs samaaegne 

äratundmisrida, kurjategija reas puudu vs kurjategija reas olemas) omavahelise mõju kohta. 

Selleks peab eraldi vaatama katsekordade ja sõltumatute muutujate interaktsioone. 

Kokkuvõte 

Eksperimentaator peab leidma tasakaalu sisemise ja välise valiidsuse vahel. Selleks tuleb katse 

disainida sisemiselt valiidselt, kuid selliselt, et tulemused oleksid üldistatavad sarnases 

situatsioonis tegutsevale populatsioonile. Arvestades antud katse võimsust (kokku ühe ja kahe 

kurjategijaga katses 2140 otsustust), võib käesoleva uurimistöö põhjal usaldusväärselt väita, et 

mitmeosalistel katsetel ei ole sekkuvat mõju katsetulemustele ning katsedisain tagab katsete 

sisemise ja välise valiidsuse.  Isegi, kui sisemise valiidsuse hindamiseks kasutatud statistilised 

testid ei viita katsekordade mõjule, siis tuleb eksperimentaatoril ikkagi analüüsida, kas 

tulemused on saavutatud sõltumatu muutuja või mõne muu faktori mõjul (Campell ja Stanley, 

1963; Slack ja Draugalis, 2001). Sealhulgas tuleb tähelepanu pöörata valede vastuste 

osakaalule, mis reaalses elus võib mõnele süütule inimesele saatuslikuks saada.  
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