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Metody psychoÞzjologiczne zyskuj! coraz wi"ksz! popularno#$ we wszystkich dziedzinach psychologii 

jako warto#ciowe uzupe nienie tradycyjnych metod badania procesów przetwarzania informacji. W artykule 

zaprezentowano wspó czesne rozumienie procesów uwagi wzrokowej i dominuj!ce sposoby jej badania 

– zarówno klasyczne behawioralne, jak i psychoÞzjologiczne. Autorzy koncentruj! si" na metodach pomiaru 

ruchu oka, podkre#laj!c ich znaczenie w rozumieniu dynamiki procesów uwagi w psychologii spo ecznego 

poznania. Na podstawie przegl!du wybranych najnowszych bada% ukazuj! przydatno#$ tych metod w roz-

wi!zywaniu problemów rozwa&anych przez psychologi" spo eczn!. W artykule zaproponowano równie& 

metod" wykorzystuj!c! zarówno wska'niki behawioralne, jak i okulograÞ" w celu uchwycenia dynamiki 

mechanizmów i procesów moderuj!cych selektywn! uwag" wzrokow!. 

S owa kluczowe: metodologia bada% spo ecznych, okulograÞa, procesy uwagi wzrokowej

W centrum zainteresowania psychologów spo ecznych 

jest zachowanie cz owieka w jego #rodowisku. Kluczow! 

rol" w interakcjach spo ecznych odgrywa umiej"tno#$ 

odczytywania informacji p yn!cych z otoczenia, ich inter-

pretowania i adekwatnego reagowania na nie. Szczególn! 

rol" nale&y przypisa$ bod'com nios!cym informacj" 

emocjonaln!. Szybka detekcja i prawid owe odczytanie 

emocji wyrysowanych na twarzy szefa pozwoli najpraw-

dopodobniej unikn!$ powa&nych problemów w pracy 

poprzez dobranie, odpowiednio wcze#nie, prawid owej 

w asnej reakcji. Równie& w kontek#cie kultury informa-

cyjnej, opartej w du&ej mierze na przekazie wizualnym, 

kluczowym elementem zwi!zanym z sukcesem dzia a% 

podejmowanych przez jednostk" jest umiej"tno#$ szyb-

kiej selekcji informacji niezb"dnych do podj"cia prawi-

d owej decyzji lub dzia ania. Warunkiem koniecznym 

skutecznego funkcjonowania jednostki w #rodowisku 

spo ecznym s! umiej"tno#ci ignorowania, tak&e automa-

tycznego, informacji mniej wa&nych. 

Detekcja, identyÞkacja, interpretacja i reakcja mog! 

by$ rozpatrywane jako kolejne etapy przetwarzania infor-

macji przez system percepcyjny i poznawczy cz owieka. 

Na ka&dym z wymienionych etapów procesu przetwa-

rzania informacji swoj! rol" zaznaczaj! procesy uwagi. 

Przyk adowo, uwaga mo&e usprawnia$ i przyspiesza$ 

przetwarzanie informacji, które znajduj! si" w polu wi-

dzenia. Uwaga mo&e wp ywa$ na percepcj" bod'ców 

przez zwi"kszenie efektywno#ci ich przetwarzania lub 

Þltrowanie niechcianych informacji. Procesy uwagowe 

odgrywaj! te& istotn! rol" na dalszych etapach przetwa-

rzania informacji: zapami"tywania, odtwarzania oraz pla-

nowania dzia ania. Zwrócenie uwagi na specyÞczny strój 

aktorki graj!cej drugoplanow! rol" w ogl!danej sztuce te-

atralnej najprawdopodobniej spowoduje znacznie lepsze 

zapami"tanie szczegó ów tego stroju, ni& wynika oby to 

z jego istotno#ci dla ca o#ci przedstawienia. Twierdzimy, 

i& pomiar psychoÞzjologiczny mo&e by$ cennym uzupe -
nieniem klasycznych wska'ników wykorzystywanych 

Izabela Krejtz, Instytut Psychologii PAN, ul. Chodakowska 

19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: izolda@psychpan.waw.pl

Krzysztof Krejtz, Wydzia  Psychologii, Szko a Wy&sza Psycho-

logii Spo ecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa,

e-mail: kkrejtz@swps.edu.pl

Maksymilian Bielecki, Wydzia  Psychologii, Szko a Wy&sza Psy -

chologii Spo ecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 War szawa, 

e-mail: max.bielecki@poczta.onet.pl

Artyku  zosta  przygotowany w ramach realizacji grantu MEN 

1H01F00230. Korespondencj" dotycz!c! artyku u prosimy kie-

rowa$ na adres: izolda@psychpan.waw.pl



74      IZABELA KREJTZ, KRZYSZTOF KREJTZ, MAKSYMILIAN BIELECKI

równie& w badaniach spo ecznych. W artykule tym posta-

ramy si" wskaza$ zalety stosowania – obok klasycznych 

paradygmatów behawioralnych – psychoÞzjologicznych 

wska'ników, które pozwalaj! na zaobserwowanie dy-

namiki uwagowego przetwarzania informacji. W tym 

celu przedstawimy metod" badania uwagi wzrokowej 

i procesów przetwarzania informacji emocjonalnych, 

 !cz!c! wska'niki behawioralne z pomiarem ruchu oka. 

Omówimy równie& obszary aplikacji bada% okulograÞcz-

nych w psychologii spo ecznej na przyk adzie wybranych 

prac.

Artyku  rozpoczyna si" od przedstawienia wspó czes-

nego rozumienia procesów selektywnej uwagi wzro-

kowej i wybranych klasycznych metod ich badania, 

opartych na czasach reakcji i poprawno#ci odpowiedzi. 

Wska&emy na g ówne problemy interpretacyjne, które 

wynikaj! z wykorzystania wy !cznie takich wska'ników. 

Nast"pnie postaramy si" przybli&y$ Czytelnikowi metody 

okulograÞczne po to, by zaproponowa$  !czenie procedur 

behawioralnych z okulograÞ! w badaniach poznania spo-

 ecznego. Propozycja ta znajduje odzwierciedlenie w pro-

cedurze przestrzennego zadania pami"ciowego (PZP), 

opisanej w tym artykule. Na koniec zaprezentujemy za-

stosowania metody okulograÞcznej w ró&nych obszarach 

psychologii spo ecznej. Naszym celem nie jest komplet-

ny przegl!d wszystkich dotychczasowych zastosowa% 

okulograÞi w psychologii spo ecznej; chcemy jedynie 

ukaza$ ich ró&norodno#$: od bada% podstawowych nad 

przetwarzaniem emocji i ich spo ecznymi oraz osobowo-

#ciowymi determinantami po aplikacyjne badania reklam 

wizualnych. 

Procesy selektywnej uwagi wzrokowej

Zrozumienie uwagi wzrokowej wymaga odwo ania si" 

do rozró&nienia automatycznych (odruchowych) i kon-

trolowanych (intencjonalnych) procesów (np. Gazzaniga, 

Ivry i Mangun, 2002). Ten dualizm przewija si" w lite-

raturze pod ró&nymi terminami: automatyczne vs. strate-

giczne przetwarzanie (Williams, Watts, MacLeod i Ma-

thews, 1997), wst"pna orientacja uwagi vs. koncentracja 

uwagi (Mogg, Phillippot i Bradley, 2004), wczesne i pó'-

ne przetwarzanie intencjonalne (Rinck i Becker, 2006), 

orientacja uwagi endogenna i egzogenna (Posner, 1980). 

Terminy te przede wszystkim rozró&niaj! wst"pny pro-

ces przetwarzania informacji, który przebiega w systemie 

percepcyjnym poza #wiadomo#ci! cz owieka, od znacz-

nie  atwiej u#wiadamianych etapów procesów obróbki 

informacji i wyboru reakcji w odpowiedzi na nap ywa-

j!ce bod'ce. Odwo uj!c si" do tych podzia ów, mo&emy 

mówi$ o wczesnych i pó'nych procesach przetwarzania 

informacji. 

Przetwarzanie informacji na wst"pnym i pó'nym etapie 

ma ró&ne cechy. Shiffrin, Diller i Cohen (1996) dowodz!, 

&e na wczesnym etapie bod'ce wzrokowe przetwarzane 

s! paralelnie w ca ym polu wzrokowym. Uwaga zaw"&a 

pole, z którego przetwarzane s! informacje, dopiero wte-

dy, kiedy konieczna jest reakcja jednostki. W swoich ba-

daniach Shiffrin i wspó pracownicy przedstawiali osobom 

badanym matryc" sk adaj!ca si" z o#miu liter umieszczo-

nych na okr"gu, którego #rodkiem by  punkt Þksacji (znak 

„+“). Zadaniem badanych by o koncentrowanie uwagi na 

wybranym polu i odpowiadanie za pomoc! przycisku, 

jakie litery eksponowano w nim w kolejnych próbach. 

Próby poprzedza a ekspozycja matrycy z umieszczonym 

w #rodku bod'cem nowym b!d' wcze#niej pokazywa-

nym. Dodatkowo przed prezentacj! bod'ca poprzedzaj!-

cego lub po niej podawano wskazówk" kieruj!c! uwag" 

na okre#lony bodziec (Rysunek 1). Wyniki tych bada% 

wykaza y, &e czas reakcji badanych jest krótszy, gdy 

w danym polu pojawi si" ogl!dany wcze#niej bodziec 

Rysunek 1. 

Konstrukcja próby w badaniach Shiffrin i wsp. (1996) ze wskazówk! prezentowan! przed bod'cem poprzedzaj!cym. 

Bod'cem, na który ma zareagowa$ osoba badana, jest litera A. Na podstawie: Johnson i Proctor (2004).
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ni& w przypadku bod'ca wcze#niej nieprezentowane-

go. Wskazuje to, zdaniem autorów, na to, &e wszystkie 

bod'ce w polu wzrokowym s! przetwarzane, nawet je&eli 

uwaga nie zostanie ukierunkowana na okre#lony obszar 

tego pola. 

Behawioralne pomiary 

przetwarzania informacji wzrokowej

Istnieje szereg paradygmatów, metod i technik ekspe-

rymentalnych s u&!cych badaniu roli i w asno#ci proce-

sów zaanga&owanych w percepcj" i klasyÞkacj" bod'-

ców – na przyk ad emocjonalnych – oraz reagowanie na 

nie. Metody i techniki te powstawa y g ównie na gruncie 

psychologii poznawczej, a nast"pnie znajdowa y zasto-

sowanie w obszarze psychologii spo ecznej, a zw aszcza 

poznania spo ecznego. Jako przyk ad mo&na wymieni$ 

techniki badawcze, które pozwalaj! na ocen" szybko#ci 

detekcji bod'ca. Dwa paradygmaty s! stosowane najcz"-

#ciej. W pierwszym z nich, nazywanym paradygmatem 

detekcji bod'ca (dot-probe paradigm), badanemu jed-

nocze#nie prezentowane s! po ró&nych stronach ekranu 

komputerowego dwa obrazy lub s owa – jeden bodziec 

zazwyczaj neutralny, natomiast drugi silnie nacechowa-

ny emocjonalnie (np. Mogg i Bradley, 1999). Nast"pnie 

bod'ce te znikaj!, a jeden z nich zast"powany jest kropk!. 

Zadanie badanych polega na jak najszybszym naci#ni"ciu 

odpowiedniego przycisku na klawiaturze, kiedy zauwa&! 

kropk". U podstaw tego paradygmatu badawczego le&y 

za o&enie, &e krótszy czas detekcji punktu jest wska'-

nikiem zatrzymania uwagi wzrokowej przez bodziec 

prezentowany wcze#niej w miejscu, w którym kropka 

pojawi a si" na ekranie. Wykorzystuj!c t" procedur" ba-

dawcz!, Armony i Dolan (2002) wykazali, &e osoby cha-

rakteryzuj!ce si" wysokimi wynikami na skalach l"ku 

szybciej reaguj! na punkt zast"puj!cy twarz wyra&aj!c! 

z o#$ w porównaniu do reakcji na kropk" prezentowan! 

w miejscu twarzy neutralnej emocjonalnie. 

Drugi cz"sto wykorzystywany paradygmat badawczy 

nazwano zadaniem przeszukiwania wzrokowego (visual 

search task). Zadaniem uczestników badania jest wy-

krycie okre#lonego bod'ca maj!cego dla nich emocjo-

nalne znaczenie, na przyk ad twarzy wyra&aj!cej z o#$ 

lub w"&a, w t umie bod'ców neutralnych emocjonalnie, 

na przyk ad twarzy o neutralnym wyrazie lub kwiatów 

(Hansen i Hansen, 1988; Ohman, Flykt i Esteves, 2001). 

Wyniki ró&nych bada% empirycznych wykazuj!, &e bod'-

ce potencjalnie zagra&aj!ce, na przyk ad twarze wyra-

&aj!ce z o#$, s! szybciej wykrywane w t umie bod'ców 

neutralnych ni& twarze u#miechni"te lub smutne (np. 

Ohman, Lundqvist i Esteves, 2001; Tipples, Young i At-

kinson, 2002). Zak ada si", &e detekcja tych bod'ców 

jest procesem automatycznym. Wiele bada% przeprowa-

dzonych na próbach osób cierpi!cych na zaburzenia l"-

kowe ukaza o automatyczne ukierunkowanie uwagi na 

bod'ce b"d!ce 'ród em l"ku, ale wy !cznie przy krótkich 

czasach ekspozycji bod'ców afektywnych. W przypadku 

d u&szych czasów ekspozycji bod'ców wyniki nie s! ju& 

tak klarowne (Mogg i in., 2004). Badacze t umacz! t" nie-

spójno#$ aktywizacj! strategii radzenia sobie z bod'cami 

powoduj!cymi l"k podczas d u&szej prezentacji bod'ców. 

W takich sytuacjach ludzie mog!, na przyk ad, intencjo-

nalnie kierowa$ uwag" na inne bod'ce, konkurencyjne 

w stosunku do bod'ca wywo uj!cego l"k. Strategie takie 

mog! by$ oparte zarówno na intencjonalnym przenosze-

niu uwagi na inne bod'ce, jak i na unikaniu bod'ców 

zagra&aj!cych, odwracaniu od nich uwagi (Fox, Russo, 

Bowles i Dutton, 2001; tak&e: Hermans, Vansteenwegen 

i Eelen, 1999).

Inne, klasyczne ju& procedury s u&!ce do pomiaru se-

lektywno#ci uwagi wywodz! si" z bada% nad podzielno-

#ci! uwagi. Wiemy, jak wa&na jest podzielno#$ uwagi, na 

przyk ad kiedy prowadzimy samochód i nagle zadzwoni 

telefon lub kiedy pilot samolotu z automatycznego stero-

wania musi prze !czy$ si" na sterowanie manualne. Dla 

efektywnego funkcjonowania jednostki niezwykle istotna 

jest koordynacja wykonywania wielu zada% jednocze#nie. 

Wymaga to selektywnego kierowania uwag! i dzielenia 

jej mocy przetworzeniowych na dwa konkurencyjne zada-

nia. Jedn! z procedur badawczych, która anga&uje funkcje 

prze !czania uwagi, s! tzw. zadania podwójne (Baddeley, 

Chincotta i Adlam, 2001; Baddeley, Emslie, Kolodny 

i Duncan, 1998; Duff i Logie, 2001; Vandierendonck, De 

Vooght i Van der Goten, 1998). W literaturze polskiej naj-

bardziej znany jest test zada% podwójnych DIVA (N"cka, 

1996). W te#cie tym badani musz! w sposób ci!g y ko-

ordynowa$ wykonanie dwóch prostych zada% (detekcj" 

odpowiednich bod'ców oraz kontrol" opadaj!cej kreski).

Podsumowuj!c, mo&na si" pokusi$ o stwierdzenie, &e 

procedury badania uwagi – w tym równie& wymienione 

powy&ej: detekcji punktu, przeszukiwania wzrokowe-

go czy zada% podwójnych – zazwyczaj opieraj! si" na 

pomiarach czasów reakcji i poprawno#ci odpowiedzi1. 

Uczestnicy bada% najcz"#ciej proszeni s! o jak najszyb-

sze reagowanie na prezentowane bod'ce. Czas reakcji 

zwykle mierzy si" od momentu pojawienia si" bod'ca 

do chwili rozpocz"cia reakcji – naci#ni"cia przycisku lub 

rozpocz"cia wypowiadania s owa. U podstaw takiego po-

miaru le&y za o&enie, &e reakcja jest wynikiem procesów 

poznawczych zainicjowanych przez zaprezentowany ba-

danemu bodziec. Pomiar ten oznacza, jak szybko bodziec 

zosta  przetworzony do etapu, na którym wywo a  reak-

cj". Krótsze czasy reakcji wskazuj! na pewne statyczne 
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w asno#ci systemu poznawczego, na przyk ad wi"ksz! 

gotowo#$ do przetwarzania okre#lonych bod'ców czy sil-

niejsz! aktywizacj" okre#lonej kategorii w sieci seman-

tycznej. 

Pomiar oparty na czasach reakcji jest, niestety, obarczo-

ny dwojakiego rodzaju b "dami. Po pierwsze, czas reakcji 

zale&y od gotowo#ci jednostki do zareagowania. Osoby 

bardzo silnie nastawione na jak najszybsze reagowanie na 

bod'ce czasami naciskaj! przycisk, zanim jeszcze bodziec 

si" pojawi. W celu wyrównania wariancji tej zmiennej za-

k ócaj!cej stosuje si" bodziec sygnalizuj!cy pojawienie 

si" bod'ca w a#ciwego. Jest to znak geometryczny (cz"sto 

znak „+“), który nie okre#la, jakiego bod'ca w a#ciwego 

nale&y si" spodziewa$, a jedynie przygotowuje badanego 

na to, &e bodziec za chwil" si" pojawi2. Przygotowanie 

osoby badanej na pojawienie si" bod'ca ma równie& kon-

sekwencje dla samej d ugo#ci czasu reakcji na bodziec 

w a#ciwy. Prezentacja bod'ca przygotowuj!cego trwaj!-

ca mniej ni& 150 ms skraca czas reakcji, ale i mo&e zwi"k-

szy$ liczb" pope nianych b "dów. Po drugie, czas reakcji 

ró&ni si" w nast"puj!cych po sobie próbach, w których 

prezentowane s! kolejne bod'ce. Wynika to zarówno ze 

zm"czenia osób badanych eksperymentem, jak i chwilo-

wego spadku koncentracji uwagi. Dlatego wi"kszo#$ ba-

daczy jest sk onna traktowa$ wyniki wykraczaj!ce poza 

trzy odchylenia standardowe powy&ej #redniej jako re-

zultat b "du pomiaru. Czasy reakcji ni&sze ni& 100 ms s! 

interpretowane jako wynik przewidywania, a nie decyzji 

podj"tej po zobaczeniu bod'ca. Dlatego te& najcz"#ciej 

uznaje si" je za brak danych. 

Równie cz"sto stosowanym wska'nikiem, s u&!cym 

podobnym celom co czas reakcji, jest poprawno#$ reakcji 

na okre#lone bod'ce. Poprawno#$ zazwyczaj okre#la si" 

jako proporcj" poprawnych lub b "dnych reakcji. Wysoki 

wspó czynnik poprawno#ci wskazuje na prawid owe 

przetworzenie prezentowanych bod'ców, tzn. bod'ce 

prowadzi y do adekwatnych reakcji. Du&a liczba b "dów 

z kolei #wiadczy o tym, &e proces przetwarzania bod'ców 

zosta  zaburzony. Interpretacja czynników, które mog y 

wp yn!$ na prawid owe przetwarzanie informacji, zale&y 

od teoretycznych podstaw badania oraz jego procedury. 

Czas reakcji i poprawno#$ s! ze sob! #ci#le zwi!zane. 

Wraz ze wzrostem czasu reakcji na bod'ce zwi"ksza si" 

równie& poprawno#$ reakcji. Prosz!c osoby badane o to, 

aby stara y si" reagowa$ na pojawiaj!ce si" bod'ce jak 

najszybciej oraz jak najpoprawniej, stawiamy je w sytu-

acji, w której musz! dokona$ wyboru optymalnej strate-

gii: szybkie reakcje i dopuszczenie pewnej liczby b "dów. 

Efekt ten opisywany jest w literaturze jako zale&no#$ (tzw. 

przetarg) mi"dzy szybko#ci! i poprawno#ci! reakcji (spe-

ed-accuracy tradeoff) (Meyer, Irwin, Osman i Kounios, 

1988). W badaniach zazwyczaj tego 'ród a wariancji b "-

du nie kontroluje si" (pewien stopie% kontroli gwarantuje 

poprawnie sformu owana instrukcja, w której nie k adzie 

si" nacisku ani na szybko#$, ani na poprawno#$). 

W kontek#cie dotychczasowych rozwa&a% wydaje si", 

&e proces uwagowego przetwarzania informacji powinien 

by$ rozpatrywany jako wymiar ci!g y. Im dalszy etap 

przetwarzania informacji, tym silniej uaktywniaj! si" pro-

cesy kontroli. Mo&na zak ada$, &e wspó granie automa-

tycznego i kontrolowanego etapu przetwarzania informa-

cji determinuje emocjonaln! reakcj" jednostki na prezen-

towany bodziec. Jednak&e rozpatrywanie przetwarzania 

informacji na wymiarze ci!g ym na podstawie wy !cznie 

czasów reakcji i poprawno#ci mo&e prowadzi$ do niejed-

noznaczych wniosków. Wska'niki te s! w stanie uchwy-

ci$ g ównie efekty statyczne okre#lonego etapu przetwa-

rzania informacji, zmienionego przez etapy wcze#niejsze. 

Co wi"cej, nie pozwalaj! one na klarowne rozró&nienie 

efektów wczesnych i pó'niejszych etapów procesów 

uwagowych, a tym samym pierwszych automatycznych 

reakcji od ko%cowych, poddanych kontroli poznawczej 

efektów przetwarzania informacji afektywnych. 

Niewielu badaczy podj" o prób" bezpo#redniego te-

stowania, w kategoriach w asno#ci procesu trwaj!cego 

w okre#lonym czasie, wspó zale&no#ci mi"dzy ró&nymi 

etapami przetwarzania informacji. Proponowanym w tym 

artykule podej#ciem staramy si" zape ni$ ow! luk". 

Proponujemy  !czenie tradycyjnych paradygmatów be-

hawioralnych z metodami psychoÞzjologicznymi, b"d!-

cymi w stanie uchwyci$ proces przetwarzania informacji. 

Realizacj! tego postulatu jest procedura przestrzennego 

zadania pami"ciowego (PZP), która nawi!zuje w cz"#ci 

behawioralnej do klasycznego zadania rozpoznawania 

Sternberga (1969). W PZP po !czono miary behawioral-

ne oparte na wska'nikach czasów reakcji i poprawno#ci 

z pomiarem ruchu oka. 

Procedura przestrzennego zadania pami"ciowego sk a-

da si" z dwóch faz: fazy zapami"tywania i fazy testowej 

(Rysunek 2). W fazie zapami"tywania uczestnikom bada-

nia na ekranie komputera prezentowane s! symultanicz-

nie dwa bod'ce, ró&ni!ce si" zarówno pod wzgl"dem for-

malnym, jak i znaczeniowym. Na przyk ad schematyczne 

twarze, pojawiaj!ce si" jednocze#nie po dwóch przeciw-

stawnych stronach okr"gu, mog! ró&ni$ si" wyra&anymi 

emocjami. Zadaniem badanych jest zapami"tanie znacze-

nia oraz formalnego aspektu (w tym przyk adzie: prze-

strzennego po o&enia) obu bod'ców. W trakcie tej fazy 

procedury, trwaj!cej 4000 ms, dokonywany jest pomiar 

ruchu oka, który dostarcza takich wska'ników, jak czas 

Þksacji na poszczególnych bod'cach oraz liczba i d u-

go#$ trwania sakad3. Dzi"ki stosunkowo d ugiej prezen-
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tacji bod'ców, pomiar ruchu oka pozwala na uchwycenie 

procesualnych aspektów wykonania zadania, a w szcze-

gólno#ci rekonstrukcj" dynamicznych w asno#ci bada-

nych procesów poznawczych. W fazie testowej badani 

proszeni s! o jak najszybsz! odpowied' przez naci#ni"cie 

odpowiedniego przycisku na klawiaturze, czy dany bo-

dziec by  prezentowany we wskazanym miejscu ekranu, 

czy te& nie. W tej fazie wyst"puj! trzy rodzaje prób: po-

prawne, nowe i intruzywne (por. Oberauer, 2001, 2005). 

W próbach poprawnych bodziec, o który pytamy, jest 

zgodny z jednym z prezentowanych wcze#niej bod'ców 

zarówno pod wzgl"dem znaczeniowym, jak i formalnym. 

W próbach nowych jeden z prezentowanych wcze#niej 

bod'ców pojawia si" w zupe nie nowym miejscu, tzn. 

ró&ni si" pod wzgl"dem formalnym. W najtrudniejszych 

próbach – intruzywnych – badanym prezentowany jest 

jeden z bod'ców pokazywanych w fazie testowej, ale 

posiadaj!cy cechy formalne drugiego bod'ca z pary, na 

przyk ad pojawia si" w jego miejscu.

Procedura PZP,  !cz!ca pomiar ruchu oka z miarami 

behawioralnymi, wykorzystuje najnowsze osi!gni"cia 

metodologiczne w badaniu uwagi i pozwala uzyska$ 

wyniki wraz z ocen! ich rzetelno#ci. Metody psychoÞ-

zjologiczne w znacznie wi"kszym stopniu ni& metody 

behawioralne ukazuj!, &e proces przetwarzania informa-

cji jest dynamiczny. Systemy percepcyjny i poznawczy 

w sposób ci!g y dokonuj! selekcji niektórych bod'ców. 

W zwi!zku z tym ciekawe wydaje si" opisanie dynamicz-

nych w asno#ci tego procesu. W asno#ci te jednak trudno 

zmierzy$. Dzi"ki po !czeniu wska'ników psychoÞzjo-

logicznych i behawioralnych procedura PZP pozwala na 

pomiar w asno#ci dynamicznych procesów uwagowych 

i pami"ciowych. Wydaje si", &e nale&y jednak dok adniej 

omówi$ sposoby badania procesów poznawczych za po-

moc! metod psychoÞzjologicznych. Dlatego w dalszej 

cz"#ci artyku u krótko opiszemy najcz"#ciej wykorzy-

stywane metody pomiaru ruchu oka oraz przedstawimy 

wyniki wybranych bada% spo ecznych, w których metody 

te znalaz y zastosowanie.

Nowe metody bada" uwagi 

Od pewnego czasu coraz wi"ksz! popularno#ci! ciesz! 

si" badania oparte na metodach psychoÞzjologicznych. 

Uzyskiwane w nich wska'niki pozwalaj! na dok adniej-

sze przyjrzenie si" „nieobserwowalnemu” procesowi 

przetwarzania informacji. Przyk adowo, wykorzystanie 

metody elektroencefalograÞi (EEG) pozwala na #ledze-

nie potencja ów wywo anych, powstaj!cych w mózgu po 

prezentacji bod'ców. Analiza potencja ów wywo anych 

pozwala na bardzo dok adne prze#ledzenie procesu prze-

twarzania informacji w mózgu (Johnson i Proctor, 2004). 

Coraz cz"#ciej wykorzystuje si" te& metody obrazowania 

mózgu, na przyk ad funkcjonalny rezonans magnetycz-

ny (fMRI) oraz tomograÞ" pozytronow! (PET). Z kolei 

metody pomiaru ruchu oka znajduj! zastosowanie w ba-

daniach uwagi wzrokowej, mi"dzy innymi w kontek#cie 

przetwarzania bod'ców emocjonalnych oraz funkcji uwa-

gi w naturalnym #rodowisku cz owieka. 

Pierwsze próby pomiaru ruchów oczu podejmowano 

ju& pod koniec XIX wieku, jednak nadal stanowi on istot-

ne wyzwanie zarówno natury metodologicznej, jak i tech-

nicznej. Wynika to przede wszystkim ze specyÞki przed-

miotu pomiaru. Ga ka oczna jest stosunkowo niewielka 

(wa&y ok. 7 g) i zbudowana z bardzo delikatnych tkanek, 

Rysunek 2. 

Przyk adowa próba w przestrzennym zadaniu pami"ciowym.
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natomiast jej ruchy s! bardzo gwa towne – wiele sakad 

trwa zaledwie kilkadziesi!t milisekund i w tym czasie 

oko mo&e osi!ga$ pr"dko#$ k!tow! si"gaj!c! nawet 900° 

na sekund" (Ja#kowski, 2004). Oznacza to, &e skuteczny 

pomiar ruchów oka wymaga jednoczesnego osi!gni"cia 

du&ej rozdzielczo#ci zarówno czasowej, jak i przestrzen-

nej. Wa&ne te& – przynajmniej w badaniach prowadzo-

nych na ludziach – aby nie by  nadmiernie uci!&liwy. 

Poni&ej omówiono cztery najcz"#ciej wspó cze#nie sto-

sowane metody pomiaru, pozwalaj!ce zarejestrowa$ sy-

gna  okoruchowy: elektrookulograÞa (EOG), okulograÞa 

fotoelektryczna, wideookulograÞa, metoda magnetyczna 

(search coil). Wymienione metody ró&ni! si" mi"dzy sob! 

wieloma parametrami, m.in. zasad! dzia ania, precyzj! 

pomiaru, stopniem uci!&liwo#ci pomiaru z punktu widze-

nia uczestnika eksperymentu oraz kosztami. Wszystkie te 

czynniki decyduj! o ich zró&nicowanej przydatno#ci dla 

celów badawczych. 

ElektrookulograÞa jest jedn! z najstarszych metod 

pomiaru ruchów oka. Opiera si" na dokonanym w 1849 

roku odkryciu Du Bois-Raymonda, który dowiód , i& 

pomi"dzy siatkówk! i rogówk! oka wyst"puje ró&nica 

potencja ów elektrycznych, wynosz!ca ok. 18–20 mV. 

Oko jest zatem rodzajem dipola elektrycznego, w którym 

receptory siatkówki maj! potencja  ni&szy, rogówka za# 

wy&szy. Oznacza to, &e ruch oka mo&e wywo ywa$ zmia-

ny w polu elektrycznym rejestrowanym w jego s!siedz-

twie. W czasie pomiaru elektrookulograÞcznego zmiany 

te rejestrowane s! za pomoc! elektrod umieszczonych na 

skórze osób badanych. Ruchy pionowe rejestruj! elek-

trody umieszczone nad i pod okiem, natomiast ruchy 

w p aszczy'nie horyzontalnej – elektrody umieszczone 

u nasady nosa i na skroni.

Do najistotniejszych zalet metody elektrookulograÞcz-

nej nale&! jej prostota, niewielka uci!&liwo#$ dla bada-

nych (wykorzystuje si" j! ch"tnie m.in. w badaniach dzie-

ci) oraz wysoka dok adno#$ odwzorowania ruchów oka. 

Z punktu widzenia ekonomii bada% du&e znaczenie ma 

te& stosunkowo niski koszt wykorzystywanej aparatury 

pomiarowej. Niestety, metoda ta jest podatna na wyst"po-

wanie artefaktów zwi!zanych z wp ywem takich czynni-

ków, jak kontakt elektrod ze skór! czy niewystarczaj!ce 

odizolowanie od zewn"trznych 'róde  pola elektrycznego. 

Wp yw tego rodzaju zak óce% mo&na w pewnym stopniu 

ogranicza$ poprzez stosowanie odpowiednich metod elek-

tronicznej i statystycznej obróbki sygna u.

Metoda fotoelektryczna wykorzystuje w a#ciwo#ci oka 

jako uk adu optycznego, w którym w zale&no#ci od po -

 o&enia ga ki ocznej zmienia si" wspó czynnik odbicia 

#wiat a przez rogówk". Uk ad pomiarowy sk ada si" 

z umieszczonych przed okiem 'róde  promieniowania 

podczerwonego i odpowiadaj!cych im czujników, mierz!-

cych nat"&enie odbitego #wiat a. Pomiar fotoelektryczny 

zapewnia podobne korzy#ci, jak elektrookulograÞa, po-

zwala bowiem uzyska$ precyzj" pomiaru przy stosunko-

wo niewielkiej k opotliwo#ci badania i umiarkowanych 

kosztach. Oczywist! wad! tej metody jest natomiast ogra-

niczenie jej zastosowania do rejestrowania ruchów oczu 

otwartych. Dla badaczy zainteresowanych Þzjologi! snu 

mo&e to by$ powa&ny problem, ale w przypadku bada-

niach spo ecznych nie ma du&ego znaczenia. 

Pomiar wideookulograÞczny opiera si" na Þlmowa-

niu ruchów ga ki ocznej za pomoc! kamery. Zale&nie od 

rodzaju zastosowanej aparatury obserwacja mo&e by$ 

dokonywana zarówno w #wietle widzialnym, jak i pod-

czerwonym. Dzi"ki oprogramowaniu komputerowemu 

na podstawie zarejestrowanych danych wykrywa si" po-

zycj" 'renicy i rekonstruuje ruch oka. Metod" t" cechuje 

niewielka uci!&liwo#$ dla uczestników badania – kamery 

rejestruj!ce umieszcza si" przed okiem osoby badanej. 

Istotnym ograniczeniem w jej stosowaniu jest natomiast 

stosunkowo niewielka rozdzielczo#$ czasowa uzyski-

wanych danych (w wi"kszo#ci aparatur rozdzielczo#$ ta 

wynosi maksymalnie ok. 120–240 Hz, chocia& niektóre 

Þrmy oferuj! równie& bardziej precyzyjn! aparatur" na-

wet do 2000 Hz) oraz wysoka cena aparatury.

Metoda magnetyczna, zwana te& metod! „cewki pro-

bierczej”, jest najbardziej precyzyjnym z dost"pnych 

obecnie sposobów pomiaru (rozdzielczo#$ przestrzenna 

si"ga nawet poni&ej 1/60°). Osoba badana w czasie po-

miaru nosi specjalne silikonowe soczewki, w których 

zatopione s! cewki indukcyjne. Istota pomiaru opiera 

si" w tym przypadku na wykorzystaniu prawa Faradaya, 

które g osi, i& w cewce poruszaj!cej si" w polu magne-

tycznym indukowany jest pr!d. W czasie pomiaru osoba 

badana umieszczana jest w polu elektromagnetycznym, 

a sygna  odprowadzony z soczewek podlega wzmocnie-

niu i analizie umo&liwiaj!cej dok adne okre#lenie ruchów 

oczu. Niestety, zastosowanie tej metody wi!&e si" zarów-

no z du&ymi nak adami Þnansowymi na aparatur", jak 

i znacz!c! niewygod! dla samych uczestników badania 

(konieczno#$ noszenia soczewek kontaktowych pod !-

czonych do zewn"trznych urz!dze%).

Powy&sze opisy maj! charakter uproszczony i skróto-

wy. Bardziej szczegó owe omówienie problematyki po-

miaru ruchów oczu Czytelnik mo&e znale'$ m.in. w pracy 

Ja#kowskiego (2004). W najnowszych badaniach proce-

sów uwagi wykorzystuje si" metody #ledzenia ruchu 

oka, aby okre#li$ orientacj" wzrokow! i zaanga&owanie 

uwagi w procesy przetwarzania bod'ców emocjonalnych. 

Jakkolwiek uwaga mo&e by$ przenoszona niezale&nie od 

ruchu oka (Posner, 1980), w naturalnych sytuacjach – 
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kiedy jednostka dowolnie przenosi wzrok – przeniesieniu 

uwagi najcz"#ciej towarzyszy ruch oka (Bryden, 1961). 

Wyniki wspó czesnych bada% wykazuj!, &e mo&liwa jest 

te& odwrotna zale&no#$. Przeniesienie wzroku z jedne-

go bod'ca na drugi poci!ga za sob! przeniesienie uwa-

gi (Beck i Lavie, 2005; Hoffman i Subramanian, 1995). 

Bior!c pod uwag" wyniki powy&szych bada%, mo&emy 

jednak twierdzi$, &e dzi"ki #ledzeniu w asno#ci ruchu ga -
ki ocznej, Þksacji wzroku oraz sakad jeste#my w stanie 

uzyska$ wgl!d w ró&ne etapy procesów uwagi. 

Zastosowania analizy 

ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Pomiary ruchu oka wykorzystuje si" obecnie niemal we 

wszystkich subdyscyplinach psychologii: od bada% kli-

nicznych, na przyk ad nad autyzmem (np. van der Geest, 

Kemmer, Verbaten i van Engeland, 2002) czy l"kiem 

(np. Rinck i Becker, 2006), poprzez prace po#wi"cone 

przetwarzaniu bod'ców afektywnych (np. Isaacowitz, 

Wadlinger, Goren i Wilson, 2006), a tak&e czytaniu i pro-

dukcji mowy (np. Shintel i Keysar, 2007; White i Liver-

sedge, 2006), a& po eksperymenty dotycz!ce problemów 

aplikacyjnych m.in. w dziedzinie marketingu (np. Frazier, 

2006; Pieters i Wedel, 2004). Poni&ej przytaczamy wy-

niki wybranych eksperymentów z niektórych obszarów, 

w których metody oparte na pomiarze ruchu oka znajduj! 

zastosowanie. Wybrali#my obszary najcz"#ciej reprezen-

towane w literaturze i badania, które wyda y si" autorom 

tego artyku u najciekawsze ze wzgl"du na mo&liwo-

#ci, jakie otworzy o dla poruszanych w nich zagadnie% 

uwzgl"dnienie pomiaru takich wska'ników Þzjologicz-

nych, jak ruch oka – st!d du&a ró&norodno#$ tematyczna. 

Poni&szy przegl!d dotyczy nast"puj!cych zagadnie%: roli 

emocji w zapami"tywaniu, odczytywania emocji z ludz-

kiej twarzy, przetwarzania bod'ców afektywnych u osób 

z zaburzeniami afektywnymi, „uwspólnionej” uwagi, 

zapami"tywania przekazu reklamowego, rozwi!zywania 

problemów. 

Badania nad wp ywem emocji 

na procesy uwagi i zapami#tywania

Isaacowitz i wspó pracownicy (2006) starali si" zro-

zumie$ niespójno#ci w wynikach bada% nad efektem 

facylitacji w zapami"tywaniu pozytywnego materia u 

emocjonalnego przez osoby starsze. W tym celu w ba-

daniu po !czyli dwie metodologie: #ledzenie ruchu oczu 

oraz opisywane przez nas wcze#niej zadanie na detekcj" 

bod'ca. Pomiar ruchów oczu jednoznacznie potwierdzi  
preferencje osób starszych w skupianiu wzroku na twa-

rzach radosnych w porównaniu do smutnych. Wyniki za-

stosowania tradycyjnej metody behawioralnej by y mniej 

wyra'ne, ale wykazywa y ten sam kierunek zale&no#ci. 

Przemawia to na korzy#$ stawianej w tym artykule tezy 

o korzy#ciach p yn!cych z  !czenia obu metodologii – sta-

nowi! one dla siebie w pewnych sytuacjach uzupe nienie, 

w innych wzmacniaj! si " wyci!ganych wniosków. 

Rinck i Becker (2006) zaobserwowali efekty czasowe 

przetwarzania bod'ców zagra&aj!cych u osób z fobi! 

paj!ków. Po pierwszym automatycznym ukierunkowa-

niu uwagi w stron" zagro&enia u osób z arachnofobi! 

nast"powa o kontrolowane unikanie tego typu bod'ców. 

W innym badaniu uczestnikom prezentowano w pery-

ferycznych obszarach pola widzenia zdj"cia wywo u-

j!ce nieprzyjemne lub przyjemne uczucia jednocze#nie 

ze zdj"ciem neutralnym emocjonalnie. Okaza o si", &e 

prawdopodobie%stwo pierwszej Þksacji na zdj"ciu nace-

chowanym emocjonalnie by o wy&sze ni& prawdopodo-

bie%stwo spojrzenia na zdj"cie neutralne (Nummenmaa, 

Hyona i Calvo, 2006). Co wi"cej, kiedy badanych proszo-

no o unikanie wzrokiem zdj"$ emocjonalnych, pierwsza 

Þksacja wci!& cz"#ciej nast"powa a na zdj"ciach emocjo-

nalnych, a #redni czas Þksacji by  na nich d u&szy ni& na 

zdj"ciach neutralnych. 

Dynamiczne wzory uwagi wzrokowej w przetwarzaniu 

bod$ców emocjonalnych w zale!no%ci od samooceny

W dwóch badaniach przeprowadzonych z wykorzy-

staniem elektrookulogramu (EOG) testowano hipotez", 

i& uwaga wzrokowa b"dzie koncentrowana na bod'cach 

spójnych afektywnie z poziomem samooceny (Krejtz, 

Krejtz, Bielecki, Ciemniewski i Paszy%ska, 2007). 

Przewidywano, &e regulacyjna funkcja samooceny b"-

dzie nabiera a znaczenia wraz z czasem trwania procesu 

przetwarzania informacji afektywnych (por. Krejtz, 2003; 

Nowak i Vallacher, 1998). Wyniki obu bada% ukaza y rol" 

samooceny jako czynnika pe ni!cego funkcje regulacyjne 

procesu uwagi wzrokowej. W pierwszym badaniu uczest-

nikom prezentowano symultanicznie dwie schematyczne 

twarze, pojawiaj!ce si" jednocze#nie po dwóch stronach 

ekranu. Twarze wyra&a y przeciwstawne emocje: z o#$ 

lub smutek oraz rado#$. Prezentowano je przez okres 

czterech sekund, a zadaniem osób badanych by o zapa-

mi"tanie ich po o&enia oraz rodzaju wyra&anego afektu. 

W tej fazie eksperymentu dokonywano pomiaru ruchu 

oka za pomoc! elektrookulogramu. Nast"pnie badanych 

proszono o jak najszybsz! odpowied' poprzez naci#ni"-

cie odpowiedniego przycisku na klawiaturze, czy dana 

twarz by a prezentowana w danym miejscu ekranu czy 

te& nie. Wyniki tego badania wykaza y, &e osoby z nisk! 

samoocen! d u&ej patrzy y na twarze negatywne ni& na 

pozytywne, a osoby z wysok! samoocen! – odwrotnie. 

Co wi"cej, stwierdzono, &e osoby z nisk! i wysok! sa-
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moocen! ró&ni! si" czasowymi wzorcami procesu uwagi 

wzrokowej. W miar" trwania fazy uczenia si" po o&enia 

bod'ców na ekranie (4 sek.) osoby z nisk! samoocen! 

coraz d u&ej Þksowa y wzrok na bod'cach negatywnych, 

a osoby z wysok! samoocen! na bod'cach pozytywnych.

W drugim badaniu (Krejtz i in., 2007), w którym wy-

korzystano jako materia  bod'cowy przymiotniki pozy-

tywnie i negatywnie nacechowane emocjonalnie, zrepli-

kowano efekty uzyskane w eksperymencie pierwszym. 

W obu badaniach wykazano, &e ludzie stabilizuj! wzrok 

na bod'cach spójnych z ich poziomem samooceny. 

Wyniki sugeruj!, &e samoocena – zw aszcza niska – pe ni 

regulacyjn! rol" w procesie uwagi wzrokowej w d u&szej 

perspektywie czasu. Dzi"ki kierowaniu uwagi na bod'ce 

spójne z obrazem siebie jednostka mo&e regulowa$ nastrój 

oraz/lub potwierdza$ obraz w asnej osoby. Mechanizmy 

te wymagaj!, jak ukazuj! to wyniki przedstawionych ba-

da%, wzi"cia pod uwag" wymiaru czasowego procesów 

uwagowych. Odkrycie to pozwala na wyja#nienie wielu 

efektów odnosz!cych si" do Ja i samooceny, m.in. po-

twierdzania obrazu siebie i regulacji nastroju przez to, jak 

my#limy o sobie. 

Badania procesu odczytywania emocji z ludzkiej twarzy

Ludzka twarz jest specyÞcznym i wa&nym 'ród em in-

formacji spo ecznych o du&ym znaczeniu afektywnym. 

Bardzo wa&nym predyktorem dobrego funkcjonowania 

spo ecznego jest umiej"tno#$ w a#ciwego odczytania 

i nast"pnie w a#ciwej interpretacji informacji emocjo-

nalnych z twarzy innych osób. Wiele zaburze% wi!&e si" 

z trudno#ciami odczytywania emocji, u których 'ród a 

mog! le&e$ ró&ne mechanizmy. Umiej"tno#$ odczytywa-

nia emocji z twarzy szczególnie cz"sto bada si" z wyko-

rzystaniem metod okulograÞcznych u osób cierpi!cych 

na autyzm. Zarówno badania, jak i obserwacje kliniczne 

wskazuj!, &e ogólna trudno#$ z Þksacj! wzroku jest jedn! 

z g ównych charakterystyk autyzmu. 

W jednym z bada% porównywano wzorce Þksacji 

wzroku na ludzkich twarzach u doros ych cierpi!cych 

na autyzm i doros ych z grupy kontrolnej (Pelphrey i in., 

2002). Osoby z autyzmem znacz!co cz"#ciej ni& grupa 

kontrolna zatrzymywa y wzrok na elementach twarzy 

nieistotnych dla prawid owego odczytania emocji oraz 

znacz!co rzadziej koncentrowa y si" na elementach 

istotnych, takich jak usta, oczy i nos. Osoby cierpi!ce na 

autyzm istotnie s abiej odczytywa y emocje na prezento-

wanych im twarzach; deÞcyty te wyra&a y si" zw aszcza 

podczas odczytywania z o#ci. Autorzy badania konkludu-

j!, i& wyniki te wskazuj! na istnienie mechanizmu, który 

utrudnia przetwarzanie informacji spo ecznych. W innym 

badaniu grup" dobrze funkcjonuj!cych dzieci o cechach 

autystycznych porównano z grup! kontroln! pod wzgl"-

dem wzorów Þksacji w trakcie ogl!dania zdj"$ ludzkich 

twarzy (van der Geest i in., 2002). Okaza o si", &e dzieci 

autystyczne maj! te same wzorce Þksacji wzroku na twa-

rzach, co grupa kontrolna. Autorzy uznali, &e wynik ten 

pozwala odrzuci$ jedn! z hipotez dotycz!cych trudno#ci 

z utrzymaniem wzroku przez osoby autystyczne, sugeru-

j!c!, i& za trudno#ci z koncentracj! w codziennych sytu-

acjach odpowiedzialny jest deÞcyt odczytywania afektu 

z ludzkiej twarzy. Niespójno#ci w wynikach ukazuj!, &e 

zjawisko trudno#ci z odczytywaniem i interpretowaniem 

emocji z twarzy innych osób oraz le&!ce u jego pod o&a 

mechanizmy s! znacznie bardziej skomplikowane, ni& 

pierwotnie s!dzono. Co wi"cej, trudno#ci te nie dotycz! 

wszystkich emocji, ale jedynie wybranych – na przyk ad 

z o#ci. Metody badania oparte na #ledzeniu wzroku daj! 

badaczom pot"&ne narz"dzie, s u&!ce zarówno do opisu 

samego zjawiska, jak i odkrywania jego mechanizmów. 

Badania interakcji spo ecznych

Przyjmuje si", &e oczy cz owieka pe ni! w interak-

cjach spo ecznych niezwykle wa&n! funkcj" komunika-

cyjn!. Przyk adowo, kontakt wzrokowy mo&e by$ inter-

pretowany jako oznaka agresywnych zamiarów jednego 

z cz onków interakcji (np. Emery, 2000) albo wyraz za-

interesowania i pozytywnego afektu (np. Mason, Tatkow 

i Macrae, 2005). Niezale&nie od emocji przekazywanych 

i odczytywanych ze spojrzenia, poczucie bycia obserwo-

wanym lub zauwa&onym odgrywa istotn! rol" zarówno 

dla przebiegu interakcji, jak i dla stanu emocjonalne-

go jednostki (Baron-Cohen, 1995). Du&! wra&liwo#$ 

na spojrzenie innych osób wykazuj! nawet noworodki 

(Farroni, Csibra, Simion i Johnson, 2002). Co wi"cej, po-

d!&anie wzrokiem w kierunku, w którym patrzy partner 

interakcji, jest zjawiskiem tyle powszechnym, ile bardzo 

podstawowym. Dzieci poni&ej trzeciego miesi!ca &ycia s! 

w stanie #ledzi$ ruch oka partnera interakcji wtedy, kiedy 

zostanie nawi!zany kontakt wzrokowy i dziecko widzi 

ruch oka. Pokazanie twarzy z oczami skierowanymi ju& 

w dan! stron" nie powoduje u tak ma ych dzieci pod!-

&ania wzrokiem w tym kierunku (Farroni, Massaccesi, 

Menon i Johnson, 2007). Co ciekawe, umiej"tno#$ pod!-

&ania wzrokiem za spojrzeniem innych u 6-miesi"cznych 

dzieci jest skorelowana z zakresem s ownika dzieci 18-

-miesi"cznych (Morales, Mundy i Rojas, 1998), a stopie% 

rozwoju tej umiej"tno#ci w wieku 22 miesi"cy koreluje 

z rozwojem umiej"tno#ci atrybucji wierze%, przekona%, 

intencji, potrzeb itp. w asnych i innych osób w wieku 

44 miesi"cy (Charman i in., 2001). Pi"cioletnie dzieci 

s! w stanie na podstawie kierunku spojrzenia rozmówcy 

wykry$ oszustwo. W badaniach Friere i wspó pracowni-
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ków (Friere, Eskritt i Lee, 2004) dzieci potraÞ y rozpo-

zna$, &e doros y k amie, twierdz!c, &e nie wie, gdzie le&y 

zabawka, przy czym jego wzrok pada  na miejsce ukrycia 

tej zabawki. 

Jednym z podstawowych zjawisk, niezwykle istotnych 

w badaniach interakcji spo ecznych, a mo&liwych do 

uchwycenia dzi"ki metodom okulograÞcznym, jest tzw. 

uwaga uwspólniona (joint attention). Zjawisko to pole-

ga na wykorzystaniu ruchu oczu w kierowaniu uwagi 

rozmówcy czy rozmówców na obiekt (nie tylko miejsce 

w przestrzeni). Przez lata badano je w kontek#cie kon-

taktu dzieci z matk! (np. Farroni, Massaccesi, Pividori 

i Johnson, 2004; Scaife i Bruner, 1975), obecnie za# coraz 

wi"cej miejsca po#wi"ca si" opisowi mechanizmów uwa-

gi le&!cych u podstaw tego aspektu interakcji w populacji 

osób doros ych (Frischen, Bayliss i Tipper, 2007). 

Badania tradycyjnie prowadzone s! metodami #ledze-

nia ruchu oka, jednak&e we wspó czesnych eksperymen-

tach w tym obszarze  !czy si" te metody z przestrzenny-

mi zadaniami sekwencyjnymi (spatial cueing paradigm). 

Kierunek spojrzenia partnera interakcji komunikuje 

o wa&nym przedmiocie znajduj!cym si" w przestrzeni, 

co jest wskazówk! do skierowania uwagi w t" stron". 

W jednym z bada% uczestnicy widzieli na #rodku ekranu 

schematyczn! twarz, nast"pnie po lewej lub prawej stro-

nie tej twarzy pojawia y si" w losowej kolejno#ci bod'ce. 

)ledz!c ruch oka badanych, stwierdzono wyst"powanie 

spontanicznych sakad w tym samym kierunku, w jakim 

„patrzy a” prezentowana twarz – nawet w warunku, 

w którym badanych proszono o utrzymanie wzroku na 

#rodku ekranu. Ponadto, zaobserwowano efekty facy-

litacji wtedy, kiedy kierunek spojrzenia prezentowanej 

twarzy wskazywa  na miejsce, w którym pojawi  si" bo-

dziec (MansÞeld, Farroni i Johnson, 2003). Wyniki tego 

badania, jak i wielu innych, sugeruj!, &e obserwacja ru-

chu oka lub kierunku spojrzenia uruchamia u obserwatora 

program motoryczny, który kieruje jego spojrzenie w t" 

sam! stron", w któr! patrzy obserwowana osoba. Badania 

te ukazuj! wa&n! rol" procesów uwagi w zachowaniach 

spo ecznych oraz istotno#$ dla spo ecznego zachowania 

cz owieka podstawowych procesów uwagowych, ma-

j!cych cz"sto niemal czysto neurologiczny charakter. 

Z metodologicznego punktu widzenia wspó czesne prace 

w tym obszarze czerpi! zarówno z tradycji bada% poznaw-

czych, jak i psychologii spo ecznej (np. cz"sto wykorzy-

stuje si" w nich zdj"cia twarzy ludzkich), a tak&e neurop-

sychologii. Otwiera to, oczywi#cie, nowe mo&liwo#ci, ale 

stawia równie& nowe wyzwania metodologiczne.

Badania reklamy wizualnej

Kolejnym obszarem psychologii spo ecznej, tym razem 

aplikacyjnym, w którym coraz powszechniejsze zasto-

sowanie znajduje okulograÞa, s! badania marketingowe 

i badania reklamy. Badacze przede wszystkim zastana-

wiaj! si" nad efektywnymi sposobami zainteresowa-

nia klienta danym produktem b!d' mark!. Na przyk ad 

Pieters, Warlop i Wedel (2004) sprawdzali, jakiego rodza-

ju reklamy, oryginalne czy znane, wp ywaj! na lepsze za-

pami"tanie marki produktu. Oryginalno#$ reklamy spra-

wia, &e jest ona  atwiej dostrzegana (np. Caples, 1997), 

ale, niestety, mo&e równie& odci!gn!$ uwag" od samego 

produktu (Shimp, 1997). Dlatego pami"tamy reklam", ale 

nie wiemy, do kupna jakiego produktu byli#my zach"ca-

ni. Wykorzystuj!c wideookulograÞ", Pieters i wspó pra-

cownicy (2004) zebrali dane dotycz!ce Þksacji wzroku 

119 konsumentów, którzy przegl!dali dwa czasopisma 

zawieraj!ce 58 ca ostronicowych reklam. Przeciwnie do 

przewidywa%, oryginalne reklamy wp ywa y na lepsze 

zapami"tanie marki. Jednak, co ciekawe, reklamy, które 

by y zarówno oryginalne, jak i znane badanym w naj-

wi"kszym stopniu przyci!ga y ich uwag", co skutkowa o 

lepszym zapami"taniem marek.

Dzi"ki wykorzystaniu metodologii pozwalaj!cej #ledzi$ 

ruchy oczu mo&na uzyska$ wgl!d w proces nabywania 

informacji, zaobserwowa$ automatyczne procesy uwa-

gi w trakcie ekspozycji kluczowych reklam. Zwrócenie 

uwagi na reklam" jest, oczywi#cie niezb"dne, ale trzeba 

uwzgl"dni$ równie& inne czynniki, które mog! pozytyw-

nie wp yn!$ na percepcj" danej marki. Pieters i Wedel 

(2004) przeanalizowali dane zebrane za pomoc! wideo-

okulograÞi od 3600 konsumentów, którzy zapoznawali 

si" z 1363 reklamami. Stwierdzili oni, &e elementy gra-

Þczne odgrywaj! ogromn! rol" w przyci!gni"ciu uwagi 

klienta niezale&nie od wielko#ci rysunku. Decyduj!ce 

znaczenie ma marka produktu, po której zauwa&eniu 

klienci prze !czaj! uwag" na pozosta e elementy rekla-

my: obraz i tekst. Oryginalno#$ reklamy zaskakuje od-

biorc" poprzez zestawienie marki z nietypowym obrazem 

czy tekstem, ale – jak wykaza y wyniki przytoczonych 

bada% – wa&ny jest równie& znajomy kontekst pojawienia 

si" produktu. Przekaz reklamowy jest komunikatem skie-

rowanym do konkretnej grupy odbiorców. I chocia& nie 

jest to rodzaj „wymiany zda%“ mi"dzy nadawc! a odbior-

c!, to odbiorca zapewne oczekuje spójno#ci komunikatu. 

Wed ug Grice’a (1957) partnerzy konwersacji wspó pra-

cuj! ze sob!, pog "biaj!c tym samym wzajemne zrozu-

mienie. W trakcie rozmowy zwykle ustalaj! pewne stan-

dardy okre#lania zjawisk, nazywania konkretnych rzeczy 

i pos uguj! si" nimi w trakcie konwersacji. Co wi"cej, 

wytwarzaj! równie& oczekiwania, &e partner rozmowy 
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tak&e w przysz o#ci b"dzie u&ywa  tych samych okre#le%. 

Shintel i Keysar (2007) w celu sprawdzenia 'róde  tych 

oczekiwa% przeprowadzili dwa eksperymenty z wykorzy-

staniem wideookulograÞi. Pomocnik eksperymentatora 

pokazywa  osobie badanej pude ko, w którym by y u o-

&one ró&ne przedmioty i prosi  o pouk adanie ich zgodnie 

ze wzorcowym zdj"ciem wed ug udzielanych przez niego 

instrukcji. Przed przyst!pieniem do tego zadania badany 

ogl!da  nagranie prezentuj!ce wykonanie tego samego 

polecenia przez innego uczestnika badania, instruowa-

nego przez tego samego pomocnika eksperymentatora. 

Nagranie to wprowadzono po to, aby wytworzy$ oczeki-

wanie badanych co do sposobu okre#lania przedmiotów 

przez instruktora. Na przyk ad instrukcja dotycz!ca dzie-

ci"cej grzechotki w kszta cie s onia brzmia a: „Przesu% 

grzechotk" s onia“. Podczas zadania w a#ciwego instruk-

tor pos ugiwa  si" b!d' zwrotami z nagrania, b!d' nowy-

mi: „Przesu% dzieci"c! grzechotk"“. Kluczowa manipula-

cja polega a na tym, &e cz"#$ badanych ogl!da a nagranie 

w obecno#ci instruktora, a cz"#$ pod jego nieobecno#$. 

W tej drugiej sytuacji dodatkowo informowano ich, &e in-

struktor nie wie, i& zapoznali si" z tym nagraniem. Ruchy 

oczu osób badanych, rejestrowane w trakcie otrzymy-

wania przez nich instrukcji, przyj"to jako wska'nik, czy 

dany przedmiot by  obiektem instrukcji. Przewidywano, 

&e zgodnie z za o&eniem o kooperacji obu uczestników 

komunikacji badani powinni d u&ej identyÞkowa$ obiek-

ty wskazane przez instruktora przy u&yciu nowych okre-

#le%, ale tylko w sytuacji, kiedy razem ogl!dali nagranie. 

Wyniki nie potwierdzi y tej hipotezy. Badani czuli si" 

niepewnie, wybieraj!c dane obiekty, zarówno wtedy, kie-

dy mogli liczy$ na kooperacj" ze strony instruktora, jak 

i wtedy, kiedy nie mogli liczy$ na to, &e b"dzie u&ywa  
tych samych okre#le%. Wyniki te przemawiaj! za tym, &e 

odbiorcy naszych komunikatów maj! raczej oczekiwania 

co do naszej ogólnej spójno#ci w sposobie komunikowa-

nia si" ni& oczekiwania wynikaj!ce z za o&enia o koope-

racji mi"dzy partnerami interakcji. 

Badania procesów podejmowania decyzji

OkulograÞ" – obok g o#nego my#lenia, retrospekcji 

czy analizy etapów podejmowania decyzji – mo&na wy-

korzystywa$ jako metod" #ledzenia procesu decyzyjne-

go. Pozwala ona na rekonstrukcj" sposobów dochodze-

nia do rozwi!zania problemu, jak równie& wnioskowanie 

o procesach poznawczych zaanga&owanych w rozwi!-

zywanie problemu (Cooke, 1994). Ruchy oczu odzwier-

ciedlaj! procesy poznawcze (Lauwereyns i d’Ydewalle, 

1996; Rayner, 1998), st!d zak ada si", &e mog! by$ dla 

badanych wskazówk! do odtworzenia przebiegu tych 

procesów. Pos u&enie si" zapisem ruchów oczu w trak-

cie rozwi!zywania problemu mo&e wyra'nie zwi"kszy$ 

szczegó owo#$ opisu wykonywanych operacji. Jak wy-

kaza  Russo (1979), retrospekcja oparta na wzorcu Þk-

sacji wzroku badanych by a d u&sza i zawiera a istotnie 

wi"cej s ów w porównaniu do opisu kolejnych etapów 

rozwi!zywania problemu, odtworzonych na podstawie 

zapisów g o#nego my#lenia badanych czy retrospekcji 

niewspomaganej ani nagraniami g o#nego mówienia, ani 

wzorcem ruchu oczu. Bardziej szczegó owych porówna% 

jako#ci informacji o procesie rozwi!zywania problemu 

dokonana a Van Gog wraz ze wspó pracownikami (Van 

Gog, Paas, van Merriënboer i Witte, 2005). Badani szu-

kali pomy ek w prezentowanym im rysunku schematu 

elektrycznego. Nast"pnie opisywali proces dochodzenia 

do rozwi!zania problemu w jednym z trzech warunków: 

na bie&!co g o#no my#l!c, dokonuj!c retrospekcji lub 

za pomoc! retrospekcji wspomaganej przez trajektori" 

ruchu oka. W ostatnim z wymienionych warunków eks-

perymentalnych badanym prezentowano schemat elek-

tryczny z na o&onym rysunkiem ruchów oczu badanego 

w trakcie zapoznawania si" przez niego z uk adem elek-

trycznym oraz operacjami, jakich dokona  przy u&yciu 

myszki komputerowej i klawiatury. Metoda ta, w porów-

naniu do retrospekcji, okaza a si" by$ bardziej dok adna, 

dostarczaj!c porównywaln! liczb" informacji, co g o#ne 

my#lenie. Wnioski z powy&szych bada% przemawiaj! za 

wykorzystaniem danych z okulograÞi jako wskazówki 

pozwalaj!cej odtworzy$ procesy poznawcze zachodz!-

ce w trakcie rozwi!zywania problemu oraz wskazówki 

wspomagaj!cej przypominanie. 

Co zyskujemy !ledz"c ruchy oczu?

Oczywistym staje si" wobec tego pytanie: jakie jest 

znaczenie metod pozwalaj!cych na #ledzenie ruchu oczu 

dla teorii i praktyki bada% spo ecznych? Innymi s owy: co 

mo&emy zyska$ dzi"ki dost"powi do danych dotycz!cych 

ruchów oczu? Poni&ej zestawiono kilka najistotniejszych 

– zdaniem autorów – charakterystyk, wyró&niaj!cych 

badania z zastosowaniem pomiarów okulograÞcznych 

w stosunku do typowych metod eksperymentalnych, 

m.in. opartych na pomiarze czasu reakcji.

Psycholog stosuj!cy nawet wyraÞnowane procedury 

komputerowe, cz"#ciej zak ada, &e wszystkie osoby bada-

ne maj! kontakt z tymi samymi informacjami, a ró&ni! si" 

jedynie sposobem ich przetwarzania, ni& próbuje dociec, 

co zwróci o uwag" uczestników eksperymentu. Analiza 

ruchów oczu pozwala natomiast bezpo#rednio zmierzy$ 

si" z tego rodzaju problemami. Dzi"ki niej mo&na m.in. 

oceni$, w jakim stopniu ró&ne kategorie bod'ców an-

ga&uj! uwag" osób badanych i jakich informacji bada-

ni unikaj!. Je&eli dysponujemy tego rodzaju wiedz!, to 
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traktowanie procesów poznawczych jako ci!g ej interak-

cji poznaj!cego podmiotu i otaczaj!cego go #rodowiska 

przestaje by$ jedynie teoretycznym postulatem, a staje si" 

nowym, empirycznie dost"pnym poziomem analizy zja-

wisk psychologicznych.

Kolejn! wa&n! korzy#ci! z wykorzystania okulograÞi 

jest mo&liwo#$ zestawiania tego rodzaju danych z kla-

sycznymi miarami behawioralnymi, takimi jak poziom 

poprawno#ci czy czas reakcji. Jest to istotne w wielu sytu-

acjach eksperymentalnych, w których „tradycyjne” dane 

nie poddaj! si" jednoznacznej interpretacji; na przyk ad 

je&eli w odniesieniu do pewnej grupy bod'ców badani 

wykazuj! ni&szy poziom przypominania, nie wiemy, czy 

wynika to z problemów pami"ciowych, czy te& z pomi-

jania tych tre#ci w toku uczenia si". Pomiar ruchów oczu 

pozwala te& na znacznie bardziej precyzyjn! kontrol" 

warunków badania – je&eli interesuje nas, na przyk ad, 

percepcja bod'ców prezentowanych peryferycznie, to 

w tradycyjnych warunkach musimy zaufa$ badanym, &e 

b"d! stale koncentrowa$ si" na eksponowanym na #rodku 

ekranu punkcie Þksacji. W przypadku bada% z pomiarem 

okulograÞcznym kontrola w takim badaniu przestaje by$ 

problemem, niczego nie musimy zak ada$, poniewa& wie-

my, na co patrzyli w danym momencie badani.

Pomiar uzyskiwany w badaniach okulograÞcznych ce-

chuje niezwykle du&a rozdzielczo#$ czasowa, si"gaj!ca 

nawet kilku tysi"cy herców. Ilo#$ zdobywanych w ten 

sposób informacji jest znacznie wi"ksza ni& w badaniu 

z wykorzystaniem jedynie pomiaru behawioralnego. Po 

pierwsze, umo&liwia to wyznaczenie ogromnej liczby 

wska'ników dotycz!cych czasów i miejsc Þksacji wzro-

ku, pr"dko#ci i przyspiesze% mierzonego ruchu. Jeszcze 

wa&niejsza jest mo&liwo#$ wykorzystania do analizy 

otrzymanych danych okulograÞcznych metod statystycz-

nych i poj"$ teoretycznych rozwini"tych na gruncie bada% 

dotycz!cych uk adów z o&onych. Zarówno w skali ca ego 

eksperymentu, jak i w pojedynczych, trwaj!cych kilka 

sekund próbach mo&emy poszukiwa$ atraktorów, czyli 

punktów szczególnie przyci!gaj!cych uwag" badanych. 

W ten sposób pomiar okulograÞczny nie tylko umo&liwia 

udzielenie nowych odpowiedzi na ju& istniej!ce pytania 

badawcze, ale i otwiera zupe nie now! perspektyw" ba-

dawcz! wyznaczon! przez dynamiczn! psychologi" spo-

 eczn! (por. Nowak i Vallacher, 1998).

Z wielu zalet okulograÞi skorzysta$ mog! badania spo-

 eczne. Pomiaru ruchów oczu mo&na dokonywa$ w spo-

sób ci!g y przez d u&szy czas (np. kilkadziesi!t minut) 

i nie wp ywa to w istotny sposób na jako#$ otrzymywa-

nych wyników. Poszczególne próby badawcze z wyko-

rzystaniem ró&nych kategorii bod'ców mog! nast"po-

wa$ bezpo#rednio po sobie, nie powoduj!c problemów 

technicznych czy te& interpretacyjnych. Oznacza to, &e 

mo&liwe jest stosowanie bez daleko id!cych modyÞkacji 

wszystkich „klasycznych” paradygmatów eksperymental-

nych, wypracowanych w danej dyscyplinie. W pomiarze 

okulograÞcznym mo&na wi"c u&ywa$, na przyk ad, pro-

cedur z o&onych z wielu prób prezentowanych w zupe nie 

losowym porz!dku, z wykorzystaniem ró&nych kategorii 

bod'ców (np. werbalnych i graÞcznych w tej samej pro-

cedurze). Cechy te sprawiaj!, i& w badaniach okulogra-

Þcznych mo&na realizowa$ z o&one schematy ekspery-

mentalne przy zachowaniu wysokiej mocy statystycznej. 

Zaproponowana metoda badania dynamiki ruchów 

i Þksacji oka pozwala #ledzi$ proces przetwarzania infor-

macji w jego wymiarze czasowym. Dzi"ki temu uzysku-

jemy jednoczesny pomiar #wiadomych i nie#wiadomych 

aspektów przetwarzania informacji, które zazwyczaj 

badane s! osobno, cz"sto przy wykorzystaniu ró&nych 

metodologii, co mo&e rodzi$ kontrowersje teoretyczne 

i interpretacyjne. Po !czenie klasycznych procedur beha-

wioralnych z okulograÞ! pozwoli, zdaniem autorów, na 

wyja#nienie niespójno#ci w wynikach wielu bada%. 
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PRZYPISY

1. Czas reakcji i jej poprawno#$ s! wska'nikami wykorzysty-

wanymi w wi"kszo#ci procedur badania uwagi. Warto jednak 

pami"ta$, &e w poszczególnych procedurach czy paradygmatach 

pomiar bywa oparty tak&e na innych wska'nikach. W#ród proce-

dur wymienionych w tym artykule najlepszym tego przyk adem 

jest zadanie podwójne DIVA. Badany ma do wykonania dwa 

zadania równocze#nie, dlatego mierzone s! zarówno wska'niki 

czasu reakcji i poprawno#ci odpowiedzi w zadaniu g ównym, 

jak i d ugo#$ wychylenia si" opadaj!cej kreski w zadaniu rów-

noleg ym. Drugi z wymienionych wska'ników interpretowany 

jest w kategoriach utraty kontroli nad zadaniem motorycznym.

2. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim zada% w paradygma-

cie sekwencyjnym, znacznie rzadziej zada% podwójnych (rów-

noleg ych). Nie odnosi si" do wspomnianej wcze#niej procedu-

ry DIVA.

3. Typowe wska'niki uzyskiwane w badaniach opartych na 

procedurze #ledzenia ruchu oka opisano w dalszej cz"#ci arty-

ku u.
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Abstract

Psychophysiological experimental methods are getting more and more popular in all Þelds of psychology. 

They Þnd applications especially in projects concerning information acquisition and processing in social 

cognition. The article presents a contemporary understanding of visual attention processes and well estab- 

lish ed behavioral methods of investigating research problems concerning them, as well as presents the 

potential of psychophysiological methods in this Þeld. The paper focuses on eye gaze acquisition methods as 

most appropriate for visual attention research. Basing on the newest literature, the authors present advantages 

and limitations of those methods. We also propose a new method that allows for reconstruction of dynamical 

patterns of visual attention with a combination of behavioral and psychophysiological measures.

Key words: eye tracking, social psychology methodology, visual attention

Z o&ono: 6.09.2007

Z o&ono poprawiony tekst I: 14.12.2007

Z o&ono poprawiony tekst II: 21.02.2008

Zaakceptowano do druku: 21.02.2008


