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Eksperymentalne metody badania zjawisk spo ecznych 

– o mo!liwo"ciach integracji wiedzy psychologicznej

S awomir #piewak • Ma gorzata Kossowska

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski

Artyku  stanowi wprowadzenie w problematyk$ tomu po"wi$conego wykorzystywaniu w psychologii spo-

 ecznej narz$dzi i metod badawczych, pochodz%cych z innych subdyscyplin psychologii eksperymentalnej. 

Scharakteryzowano specyÞk$ tego trendu, korzy"ci oraz ograniczenia z nim zwi%zane. Przedstawiono przy-

k ady integracji wiedzy psychologicznej opisane w kolejnych tekstach przegl%dowych oraz scharakteryzo-

wano dwie niebezpieczne tendencje, potencjalnie hamuj%ce rzeczywisty post$p wiedzy z zakresu spo ecz-

nych mechanizmów zachowania: zaw$!ania eksploracji zjawiska do specyÞcznego narz$dzia czy tradycji 

teoretycznej (izolacjonizm) oraz redukcji fenomenów spo ecznych do poziomu elementarnych zjawisk psy-

chicznych (redukcjonizm). Wskazano równie! na mo!liwe sposoby m%drej integracji wiedzy o spo ecznych 

mechanizmach zachowania oraz sposoby zapobiegania niew a"ciwej aplikacji wiedzy psychologicznej.

S!owa kluczowe: integracja wiedzy psychologicznej, metodologia bada& spo ecznych, psychologia spo-

 eczna

Psychologia Spo!eczna

2008  tom 3  1 (6) 7–10

Eksperymentalne metody badania zjawisk spo ecznych

Redaktorzy naukowi: S!awomir "piewak i Ma!gorzata Kossowska

We wspó czesnej psychologii spo ecznej obserwu-

jemy dynamiczny rozwój paradygmatów badawczych, 

inspirowanych metodami wykorzystywanymi w innych 

domenach nauki o cz owieku. Psychologowie spo eczni 

od dawna nie boj% si$ si$ga' po zaawansowane narz$dzia 

badawcze, wypracowane na gruncie psychoÞzjologii, 

neuronauki, psychologii poznawczej czy koneksjonizmu. 

Wystarczy cho'by pobie!nie przejrze' artyku y publiko-

wane w licz%cych si$ pismach z dziedziny poznania spo-

 ecznego, a tak!e klasycznej psychologii spo ecznej, by 

zauwa!y' skal$ tego zjawiska. Oczywiste jednak, !e o ile 

opanowanie nawet zaawansowanych technicznie meto-

dyk nast$puje stosunkowo  atwo, o tyle rozpoznanie sen-

sowno"ci ich aplikacji staje si$ prawdziwym wyzwaniem 

dla psychologów spo ecznych. Dlatego te! w niniejszym 

tomie zainicjowali"my dyskusj$ nad przyk adami wyko-

rzystywania narz$dzi badawczych i metod eksperymen-

talnych wywodz%cych si$ z innych, bardziej podstawo-

wych kierunków bada& do badania procesów spo ecznych 

oraz podj$li"my prób$ identyÞkacji potencjalnych nie-

bezpiecze&stw takiego post$powania. Naszym zdaniem 

taka reßeksja – rzadko przez psychologów podejmowana 

– pozwoli u"wiadomi' zarówno mo!liwo"ci, jak i ograni-

czenia integracji wiedzy o cz owieku, a w konsekwencji 

u atwi wypracowanie mechanizmów chroni%cych przed 

zagro!eniami dla rzeczywistego post$pu wiedzy.

Jeste"my przekonani, !e liczne przyk ady wykorzysty-

wania wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, kon-

seksjonizmu, modelowania systemów neuropodobnych, 

neuronauki czy psychoÞzjologii do wyja"niania funk-
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cjonowania spo ecznego nie wynikaj% wy %cznie z aktu-

alnego trendu czy swoistej mody naukowej. Uwa!amy, 

!e te powszechne przejawy integracji wiedzy z ró!nych 

obszarów nauki o cz owieku s% egzempliÞkacj% bardziej 

podstawowej tendencji. Najpro"ciej mo!na j% scharak-

teryzowa' jako przekonanie, !e dotychczasowe próby 

eksploracji zjawisk psychologicznych – zaw$!one tylko 

do jednej perspektywy – staj% si$ zbyt ubogie i nie po-

zwalaj% zrozumie' z o!onych mechanizmów psycholo-

gicznych odpowiedzialnych za ludzkie zachowania (zob. 

tak!e dyskusj$ w: Kossowska, #mieja i #piewak, 2005). 

Tendencja ta zreszt% nie dotyczy wy %cznie psychologii 

spo ecznej. Odnajdziemy j% bez trudu w bardziej podsta-

wowych nurtach bada&, gdzie w %czenie dodatkowego 

– nieuwzgl$dnianego wymiaru eksplorowanego zjawiska 

– zwi$ksza nie tylko trafno"' uzyskiwanych wniosków, 

ale i si $ obserwowanych zale!no"ci (zob. N$cka, 2005).

O ile jednak korzy"ci wynikaj%ce z integracji wiedzy 

psychologicznej wydaj% si$ bezsprzeczne i bez trudu 

mo!emy wymienia' przyk ady post$pu, jaki dokona  si$ 

w psychologii spo ecznej dzi$ki takiemu podej"ciu, o ty-

le zdecydowanie mniej miejsca po"wi$ca si$ problemowi 

niebezpiecze&stw, na które nara!ony jest taki sposób upra-

wiania nauki. Spo"ród wielu potencjalnych niebezpie-

cze&stw chcieliby"my odnie"' si$ do dwóch, które – na-

szym zdaniem – s% szczególnie wyra)nie dostrzegalne we 

wspó czesnej eksperymentalnej psychologii spo ecznej.

Pierwsze z nich zwi%zane jest z zaw$!aniem si$ per-

spektywy badawczej wy %cznie do pewnego specyÞcz-

nego obszaru bada&. Czasami perspektywa ta ogranicza 

si$ do okre"lonej metody, narz$dzia badawczego czy 

te! w%sko zdeÞniowanego konstruktu teoretycznego. 

Jak zauwa!a w swoim artykule Marek Drogosz, wyko-

rzystuj%c znane powiedzenie Abrahama Maslowa, nie-

bezpiecze&stwo to polega na dopasowywaniu sposobu 

my"lenia o zjawisku do dost$pnych narz$dzi w my"l 

zasady: „Kiedy jedynym narz$dziem, jakie si$ posiada, 

jest m otek, wtedy ka!dy problem zaczyna wygl%da' jak 

gwó)d)”. Problem ten, naszym zdaniem, jest jednak bar-

dziej z o!ony, co wida' chocia!by na przyk adzie dome-

ny poznania spo ecznego. Jak twierdzi klasyk tego nurtu 

Tom Ostrom (1984), w pewnym sensie nieuchronn% kon-

sekwencj% integracji wiedzy psychologicznej staje si$ jej 

suwerenno"'. Dodajmy, !e nie chodzi nam o krytyk$ tej!e 

suwerenno"ci, rozumianej jako zdolno"' do autonomicz-

nego kszta towania pyta& badawczych i narz$dzi umo!li-

wiaj%cych poszukiwania odpowiedzi na stawiane pytania. 

Chodzi raczej o pewien rodzaj izolacjonizmu naukowego 

– zjawiska, które w swojej istocie stanowi zaprzeczenie 

integracji, chocia! pozornie mo!e si$ wydawa', !e stano-

wi przejaw  %czenia wiedzy z ró!nych dyscyplin wiedzy. 

Zostawiaj%c na uboczu problem przyczyn tego zjawiska, 

chcieliby"my zauwa!y', !e tak rozumiany izolacjonizm 

polega na praktykowaniu okre"lonego podej"cia badaw-

czego w pewnym oderwaniu od ci%g ego post$pu, jaki 

dokonuje si$ w badaniach podstawowych, b%d) zmiany 

statusu wiedzy, do której si$ odwo ujemy. Jego przeja-

wem jest zatem brak niezb$dnej syntezy rozwi%za& czy 

te! postulatów dotycz%cych prawid owego pos ugiwania 

si$ aplikowanymi konstruktami teoretycznymi. Dobrym 

przyk adem zasygnalizowanego problemu jest konstrukt 

„zasobów poznawczych”, który upowszechni  si$ w psy-

chologii poznania spo ecznego we wczesnym rozumieniu, 

jakie zaproponowa  Daniel Kahneman (1973). A wiemy 

przecie!, !e psychologowie poznawczy znacznie rozwi-

n$li t$ teori$ i sformu owali pod jej adresem wiele uwag 

krytycznych, których nieuwzgl$dnienie mo!e prowadzi' 

do przek ama& czy wr$cz artefaktów badawczych. Pisze 

o tym S awomir #piewak, analizuj%c przyk ady wykorzy-

stywania metody obci%!enia poznawczego w psychologii 

spo ecznej.

Gruntowna znajomo"' konstruktów przenoszonych 

z jednych obszarów wiedzy psychologicznej do innych 

mo!e stanowi' „naturaln% barier$ immunologiczn%”, 

która chroni przed upowszechnianiem si$ b $dnych 

za o!e& teoretycznych. Gdy zabraknie weryÞkacji tej 

wiedzy, autor pomys u aplikacji okre"lonej metody sta-

je si$ jedynym recenzentem: sam tworzy precedensowe 

sposoby wykorzystania tej metody, do której nawi%zuj% 

inni – najcz$"ciej bezkrytyczni – na"ladowcy. Odwo uj%c 

si$ do metafory immunologicznej, nale!a oby zatem 

ci%gle wzmacnia' bariery ochronne zapobiegaj%ce roz-

powszechnianiu si$ b $dnych sposobów rozumienia zja-

wisk, przywo ywanych jako mechanizm wyja"niaj%cy. To 

za" mo!liwe stanie si$ tylko wtedy, gdy nasza wiedza nie 

b$dzie ogranicza' si$ wy %cznie do znajomo"ci spo ecz-

nych mechanizmów zachowania, lecz ulegnie pog $bieniu 

o znajomo"' podstaw naukowych, dotycz%cych bardziej 

elementarnego pi$tra wyja"niania zjawisk psychologicz-

nych. Tekst Marcina Bukowskiego na temat zastosowa-

nia testu decyzji leksykalnych do badania dost$pno"ci 

wiedzy stereotypowej wydaje nam si$ cenn% ilustracj% 

tego, jak zwi$ksza si$ mo!liwo"' rozumienia z o!onych 

zjawisk spo ecznych, gdy aplikowana wiedza podstawo-

wa jest dobrze rozumiana i prawid owo wykorzystywana. 

Z kolei o tym, jak wiele mo!liwo"ci eksploracji zjawisk 

spo ecznych oferuje badaczowi pogranicze kilku ró!nych 

dziedzin psychologii mo!emy przekona' si$, czytaj%c ar-

tyku  Kingi Piber-D%browskiej, która prezentuje pomys  
wykorzystania poznawczego paradygmatu rozumienia 

tekstu w badaniach nad stereotypowym wnioskowaniem.
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Drugie niebezpiecze&stwo, na które chcieliby"my zwró-

ci' uwag$, polega na sprowadzaniu przedmiotu psycho-

logii spo ecznej wy %cznie do podstawowego wymiaru 

funkcjonowania ludzkiej psychiki, na przyk ad elemen-

tarnych procesów poznawczych czy te! zjawisk Þzjolo-

gicznych. Podej"cie takie by oby prób% redukcji zjawisk 

spo ecznych do innych, bardziej elementarnych procesów 

psychicznych. Redukcji, która naszym zdaniem nie jest 

celowa, gdy! procesy podstawowe – na przyk ad prze-

twarzania informacji czy psychoÞzjologiczne – stanowi% 

tylko jeden z poziomów wyja"niania funkcjonowania spo-

 ecznego cz owieka. Poziomy te, kiedy" nieuwzgl$dniane 

w analizie zachowa&, dzisiaj znacz%co poszerzaj% nasz% 

wiedz$ o przyczynach z o!onych zachowa& spo ecznych. 

Problem ten podj%  Piotr Winkielman, który omawia 

w swoim artykule wspó czesne trendy rozwoju psycho-

logii spo ecznej w bliskim zwi%zku z neuronauk%. Z kolei 

Izabela Krejtz, Krzysztof Krejtz i Maksymilian Bielecki 

analizuj%c przyk ady wykorzystywania metod wspó cze-

snej okulograÞi w psychologii spo ecznej, wskazuj%, !e 

uwzgl$dnienie dynamicznych aspektów funkcjonowania 

uwagi wzrokowej w wyja"nianiu spo eczno-poznawczych 

mechanizmów zachowania mo!e prowadzi' nie tyle do 

tworzenia sztucznych sytuacji badawczych, ile do lepsze-

go zrozumienia i kontroli procesów towarzysz%cych na-

szym codziennym aktywno"ciom spo ecznym. Ciekawej 

analizy konsekwencji zaw$!ania si$ psychologii spo ecz-

nej wy %cznie do jednego poziomu wyja"niania mecha-

nizmów zachowania dostarcza równie! podsumowuj%cy 

tekst Dariusza Doli&skiego. Odnajdziemy w nim nie tylko 

historyczn% analiz$ prezentowanego w niniejszym tomie 

sposobu uprawiania psychologii spo ecznej, ale i prze-

strog$ dotycz%c% zaw$!ania perspektywy eksploracyjnej 

do sztucznych sytuacji laboratoryjnych, w których bada-

my przede wszystkim procesy poznania spo ecznego, za-

pominaj%c o próbach powi%zania ich z rzeczywistymi za-

chowaniami w naturalnym kontek"cie !ycia spo ecznego. 

Taka redukcja zjawisk spo ecznych – cho' z pewno"ci% 

dla wielu psychologów kusz%ca ze wzgl$du na  atwo"' 

prowadzenia bada& – oddala nas od mo!liwo"ci zrozu-

mienia rzeczywistych zachowa& spo ecznych cz owieka.

Na czym zatem polega m%dra integracja wiedzy psy-

chologicznej? Naszym zdaniem na próbach wykraczania 

poza dost$pne w danej dyscyplinie narz$dzia wyja"niaj%-

ce, lecz ze szczególn% dba o"ci% o zrozumienie nie tylko 

potencjalnych wyja"nie& na gruncie docelowym, ale rów-

nie! sensu aplikowanej perspektywy wyja"niaj%cej, unika-

niu uproszcze&, które zmieniaj% istot$ takowej implemen-

tacji. Oczywiste, !e taka integracja mo!liwa jest dzi$ki 

wspó pracy ekspertów z ró!nych dyscyplin wiedzy, pa-

trz%cych na to samo zjawisko z odmiennych perspektyw. 

Dbaj%c o m%dr% integracj$ wiedzy psychologicznej, która 

chroni przed wskazanymi powy!ej pu apkami, postano-

wili"my zaprosi' do dyskusji osoby dysponuj%ce nieco 

szersz% wiedz%, wykraczaj%c% poza znajomo"' spo ecz-

nych mechanizmów funkcjonowania cz owieka. M%dra 

integracja staje si$ zatem konieczno"ci%, wymagaj%c% 

ci%g ego dialogu ze specjalistami z ró!nych dziedzin. Bez 

wzajemnego przep ywu wiedzy trudno oceni', czy zapo-

!yczony konstrukt teoretyczny b%d) narz$dzie badawcze 

nadal zachowuj% swój pierwotny sens, czy w wyniku ich 

aplikacji nie dochodzi do pomini$cia jakiego" istotnego 

wymiaru podstawowego zjawiska. W konsekwencji za" 

m%dra integracja zarówno zapobiega pozornemu post$-

powi wiedzy psychologicznej, jak i prowadzi do otwarcia 

si$ na inne aspekty rozumienia badanych zjawisk.

Mamy nadzieje, !e tom ten nie tylko przyczyni si$ do 

upowszechnienia przyk adów integracji wiedzy z ró!-

nych subdyscyplin psychologii eksperymentalnej, ale 

i – przede wszystkim – uwra!liwi Czytelnika na niebez-

piecze&stwa zwi%zane z nierozwa!nym si$ganiem po tak 

popularne we wspó czesnej psychologii spo ecznej narz$-

dzia badawcze, które pierwotnie stworzono do badania 

bardziej podstawowych zjawisk psychicznych.

Dzi$kujemy Autorom tekstów za podj$cie interesuj%cej, 

naszym zdaniem, dyskusji na temat mo!liwo"ci integracji 

wiedzy psychologicznej. Licznym recenzentom dzi$kuje-

my za cenne uwagi i wspó prac$ w trakcie prac redakcyj-

nych, w których mieli"my zaszczyt uczestniczy'.
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Experimental methods for exploration of social phenomena 

– comments on psychological knowledge integration

S awomir #piewak • Ma gorzata Kossowska

Institute of Psychology, Jagiellonian University

Abstract

The paper introduces the issue of application in social psychology of experimental tools and theoretical con-

structs stemming from related subdomains of experimental psychology. The speciÞcity of this trend, its ben-

eÞts and its limitations are described. The examples of psychological knowledge integration presented in 

subsequent sections of the special issue are introduced. Two potential limitations of knowledge integration 

were characterized: narrowing the methods of investigation to speciÞc paradigms or theoretical perspectives 

and the reduction of social phenomena to basic perspective of elementary psychological phenomena. Some 

ideas for smart integration of knowledge that reduces abovementioned limitations are proposed. 

Key words: methodology of social research, psychological knowledge integration, social psychology


