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Wystąpienia

1
Kłamstwo: przegląd badań i propozycja eksperymentu

Julia Amejko, Tomasz Dąbrowski, Natalia Jatczak, Karolina Karpe, Maciej Raś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kognitywistyka

Pojęcie kłamstwa wymyka się prostym definicjom. Intuicyjnie rozumiemy, że jest ono świadomym
zaprzeczaniem prawdzie, jednak prawda ma wiele twarzy. Jeden proces poznawczy może, ale nie
musi, integrować wiele modalności zmysłowych: wzrokową, słuchową, węchową itd. Na temat
każdej z nich kłamiemy osobno, lub kłamstwo łączymy w wielomodalny koncept. Werbalizujemy
zaprzeczenie tego konceptu. Powstaje kłamstwo, na które zużyliśmy sporą część zasobów uwag-
owych. Badacze od lat zadają sobie pytanie, jak połączyć ten proces wzmożonych wyładowań
elektrycznych w naszym mózgu z zewnętrznymi wskazówkami ciała. Zaliczają się do nich ruchy
gałek ocznych - mechaniczne odzwierciedlenie zmian uwagi wzrokowej.
W tzw. „psychologii ludowej” od dawna znane są różnorakie sposoby rozpoznawania praw-
domówności uczestnika interakcji. Częste mruganie (lub właśnie jego brak), niespójność
wypowiedzi, czy „uciekanie wzrokiem” – to tylko niektóre czynniki, które powszechnie uważa się
za wskaźniki kłamstwa i do których w codziennych doświadczeniach odwołujemy się chcąc odkryć
intencje naszego rozmówcy. Czyniąc jednakże pojęcie „kłamstwa” obiektem badań empirycznych
stajemy przed koniecznością odtworzenia w warunkach eksperymentalnych dość specyficznego
rodzaju sytuacji – sytuacji pozostawiającej możliwość „prawdziwego kłamania” pozwalającej przy
tym badaczowi na pomiar interesujących go cech. Jednocześnie, bardzo ścisłe (a przy tym zgodne
z intuicją) zdefiniowanie warunków jakie musi spełniać wypowiedź, aby mogła być uznana za
kłamstwo, dodatkowo ogranicza możliwości badaczy. Te ekologiczne trudności są powodem dużego
zróżnicowania metod eksperymentalnych.
Niniejsze wystąpienie stanowi przegląd badań dotyczących behawioralnych wskaźników kłamstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem ruchu oczu/powiek, jak również autorską propozycję badań
członków Koła Naukowego Skutek, dla którego źródłem inspiracji było badanie (Johansson et al.,
2012) wykazujące związek ruchu gałek ocznych z procesami odpamiętywania scen wzrokowych.
Celem eksperymentu będzie zbadanie korelacji pomiędzy specyficznym wzorcem sakad, czasów
fiksacji, oraz częstotliwością mrugania, a wykonywaną czynnością poznawczą – w tym, kłamaniem.
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Afektywny i kognitywny aspekt podejmowania decyzji w
schizofrenii

Marta Andrzejewska1, Anna Bodnar2
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Logiki i Kognitywistyki
2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

Deficyty w zakresie podejmowania decyzji (decision-making) są jednym z kluczowych symptomów
zaburzeń zachowania w chorobach psychiatrycznych i neurologicznych. Terminem podejmowanie
decyzji określa się złożony zestaw procesów poznawczych i emocjonalnych. Procesy te są ściśle
powiązane ze sferą motywacyjną, gdyż wymagają zdolności do postrzegania i wartościowania
ewentualnie poniesionych zysków i strat w procesie dokonywania wyboru. Deficyt w zakresie
podejmowania decyzji jest cechą charakterystyczną m.in. zaburzeń osobowości, depresji czy
schizofrenii. W schizofrenii przejawia się on w zaburzeniach behawioralnych takich jak np.
problemy finansowe, niska motywacja do leczenia, uzależnienia czy konflikty interpersonalne.
Współcześnie, w badaniach neuropsychologicznych proces podejmowania decyzji ocenia się za
pomocą dwóch dobrze zwalidowanych zadań testowych: Hazard (Iowa Gambling Task - IGT) do
oceny emocjonalnego aspektu podejmowania decyzji i Gra w kości (Game of dice task - GDT)
do oceny poznawczego aspektu tej zdolności. Procedura zadania Hazard opiera się na systemie
wzmocnień zaczerpniętym z teorii uczenia się. Co istotne, zadanie Hazard określane jest jako
zadanie niejednoznaczne, gdyż wiąże się z niepewnością zysku. Nieprawidłowe rozwiązanie zadania
związane jest z zaburzeniami w obszarze oczodołowo-brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej
i ciała migdałowatego. W odróżnieniu od zadania Hazard, Gra w kości opiera się na jawnej infor-
macji odnośnie prawdopodobieństwa podejmowanego ryzyka. Nieprawidłowe rozwiązanie zadania
wiąże się z deficytem funkcji wykonawczych, a na poziomie neurobiologicznym z zaburzeniami
m.in. grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, tylnego płata ciemieniowego czy przedniej części
zakrętu obręczy. W referacie planuje się przedstawić wyniki najnowszych badań klinicznych, które
wskazują na deficyt podejmowania decyzji zarówno w zadaniu Hazard (emocjonalnym) jak i Gra
w kości (poznawczym) [Fond i wsp. 2013]. Przeciwstawione zostaną one wynikom wcześniejszych
analiz świadczących o zaburzeniu emocjonalnego aspektu podejmowania decyzji, przy zachowanej
zdolności do poznawczego podejmowania decyzji [Lee 2007]. Ponadto, co warte uwagi, stwierdza
się, że deficyty równowagi motywacyjnej (motivational balance), a nie deficyty natury poznawczej
i emocjonalnej odgrywają najważniejszą rolę w zaburzeniu podejmowania decyzji [Kim 2012].
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Neuroinformatyka – obecne techniki oraz możliwe kierunki
rozwoju

Karolina Cibor
Uniwersytet Jagielloński, Neurobiologia, Bioinformatyka

Mówi się, że ludzki mózg jest najbardziej złożonym obiektem we wszechświecie. Niestety braki
w naszej wiedzy na temat jego działania są wciąż ogromne, dlatego zrozumienie jego budowy,
działania i organizacji jest jednym z największych wyzwań współczesnej neurobiologii. Okazuje
się jednak, że rosnący zasób informacji i narzędzi przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Czy
informatyka pomoże naukowcom w odkryciu mechanizmów nieuleczalnych dotąd bądź opornych
w leczeniu chorób, a w rezultacie w znalezienu na nie leku?
Jakimi narzędziami posługują się obecnie neurobiolodzy i na ile wydajne są stosowane rozwiązania
oraz metody?
Co jeszcze może przynieść przyszłość, gdy codziennie dowiadujemy się o kolejnym odkryciu w tej
dziedzinie?
Okazuje się, że im więcej wiemy na ten temat tak złożonego tworu, jakim jest ludzki mózg, tym
trudniej zrozumieć nam znaczenie uzyskanych danych.
Postęp w zakresie neurobiologii niezaprzeczalnie pozwala na opracowywanie nowych terapii
leczniczych, czasem jednak pokazuje jak mała jest efektywność dotychczasowych rozwiązań
(szczególnie widoczne w leczeniu Alzheimera) lub brak zrozumienia wykorzystywanych od dawna
środków(terapiadepresji, anestezja).
W mojej pracy pragnę przedstawić przegląd programów i środowisk do których najczęściej sięgają
neuronaukowcy takich jak MatLab, Octave, L-Measure, Neurolucida, GENESIS, czy NEURON.
Zajmę się także obecnie otrzymywanymi parametrami mózgu i tkanki nerwowej, przetwarzaniem
uzyskanych eksperymentalnie danych, oraz możliwościami odtworzenia i modelowania badanych
struktur, dzięki tym informacjom.
Poruszę również temat sztandarowych projektów badań nad mózgiem, takich jak amerykańskie
the BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) i Human
Connectome Project, czy europejski The Human Brain Project.
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O ucieleśnionej naturze pojęć, czyli jak myślimy i mówimy
o emocjach

Aleksandra Frej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Niniejszy referat podejmuje problem konceptualizacji, jako zjawiska dynamicznego i osadzonego
w kategoriach realizmu doświadczeniowego [Langacker 2008, s. 28-32] z perspektywy koncepcji
umysłu ucieleśnionego, leżącego u podstaw gramatyki kognitywnej [Lakoff, Johnson 1999].
Rozważania na temat cech ludzkich procesów myślowych, a więc wyobrażeniowości, ucieleśnienia
i wpisania w kontekst społeczno-kulturowy, odniosę do konkretnych przykładów metafor koncep-
tualnych związanych z kategoriami emocji [Kövecses 1986, 2000]. Poprzez analizę metaforycznej
struktury pojęcia gniewu postaram się pokazać, że domeny źródłowe wewnątrz metafor pełnią
rolę odniesienia, pozwalającego na przywołanie i wyjaśnienie doświadczenia związanego z ab-
strakcyjnym konceptem, a także same w sobie często reagują bezpośrednio z otoczeniem w
formie ucieleśnionej myśli mającej wpływ na ludzkie zachowanie. Ucieleśniony charakter myśli
w kontekście użycia języka wzmacniany jest przez fakt, iż wyrażenia motywowane są przez
przedpojęciowe schematy wyobrażeniowe (preconceptual image schemata) [Krzeszowski 1993],
które zakorzenione są w cielesnym doświadczeniu i determinują naturę pojęć abstrakcyjnych.
Szczególne znaczenie dla omawianych kategorii ma teoria dynamiki siły [Talmy 1988].
Relacja pomiędzy konceptualizacją a znaczeniem [Langacker 1988, s. 4,5], zakłada, że znaczenie
jest redukowalne do mentalnego doświadczenia. W związku z tym możemy założyć, że związek
pomiędzy myśleniem, pojęciem a informacją wskazuje na to, że ta ostatnia powinna być postrze-
gana, jako finalny produkt tej zależności. Z drugiej strony informacja może być interpretowana,
jako doświadczenie, które jest czynnikiem kluczowym dla konceptualizacji i wyłaniających
się pojęć. Informacja implikuje również komunikacyjny charakter myśli wyrażanych w języku,
który jest jednym z podstawowych sposobów angażowania otaczającego nas świata w procesy
poznawcze. Referat stanowi więc próbę odpowiedzi na pytanie o naturę zależności pomiędzy
procesami mentalnymi a ich odzwierciedleniem w języku w oparciu o wybrane zagadnienia z
zakresu semantyki kognitywnej oraz teorii metafory konceptualnej [Lakoff, Johnson 1980].
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Rozumowanie na temat przyczyn zjawisk na przykładzie
metafory gospodarki

Andrzej Gajda, Bruno Mańczak, Marcin Pakuła, Maciej Pawłowski, Maciej Raś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kognitywistyka

Prezentowane badanie jest rozwinięciem pracy Thibodeau i Boroditsky (2011), w której wykazano,
że użycie metafor może modyfikować sposób rozumowania na temat rozwiązania problemów.
Zadaliśmy sobie pytanie, czy użycie metafor może wpływać nie tylko na sposób rozumowania o
skutkach, ale również o przyczynach działań czy zjawisk.
W naszym badaniu wykorzystaliśmy metafory konceptualne, które są najczęściej używane do opisu
procesów gospodarczych. Na podstawie źródeł prasowych i materiału z Narodowego Korpusu
Języka Polskiego odnaleźliśmy dwie takie metafory: GOSPODARKA TO ROŚLINA/ISTOTA
ŻYWA (np. „wzrost gospodarczy”, „gospodarka światowa może wykazać większą odporność”)
oraz GOSPODARKA TO OBIEKT W RUCHU (np. „gospodarka przyspieszy”, „gospodarka
hamuje”). Korzystając z przykładów powyższych metafor utworzyliśmy dwie wersje tekstu
dotyczącego stanu gospodarki. Wersje te różniły się wyłącznie wyrażeniami metaforycznymi (jeden
tekst zawierał wyłącznie metafory typu GOSPODARKA TO ROŚLINA/ISTOTA ŻYWA, drugi
- wyłącznie metafory typu GOSPODARKA TO OBIEKT W RUCHU). Każda osoba badana
czytała tekst, wyłącznie w jednej z wersji, a następnie wypełniała kwestionariusz zawierający
zamknięte i otwarte pytania, dotyczące obecnego stanu gospodarki i jego przyczyn, zarówno w
wymiarze działań indywidualnych (pytania dotyczące pojedynczych przedsiębiorców), jak i zjawisk
ogólnych (pytania dotyczące ogółu procesów gospodarczych).Sposób odpowiedzi na pytania różnił
się w zależności od wersji tekstu, którą dana osoba czytała. Szczegółowe hipotezy i wyniki zostaną
omówione w czasie wystąpienia konferencyjnego.
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Persony jako narzędzie w projektowaniu z perspektywy kog-
nitywistycznej

Małgorzata Kisielewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kognitywistyka

Persony są bardzo uniwersalnym narzędziem w designie. Znajdują zastosowanie w kontekście
narzędzi projektowych, mających na celu intensyfikowanie jak również i dywersyfikowanie
przestrzeni możliwych rozwiązań (tak zwane high celling oraz wide walls tools for design) [Resnick
2005]. Często są narzędziem służącym do wyznaczania ograniczeń w początkowych fazach procesu
projektowego, kiedy to od projektanta i jego decyzji zależy w największym stopniu ukierunkowanie
i uszczegółowienie samego projektu [Cross 2001]. Okazują się być pomocne również w pozostałych
fazach projektowania, np. w identyfikowaniu potencjalnych błędów, jakie mogą popełniać
użytkownicy. Jest to szczególnie pomocne, gdyż większość dostępnych metod tego typu dotyczy
końcowych, zaawansowanych etapów projektowania, przez co stają się one bardziej kosztowne
[Barrientos 2005]. Persony są narzędziem użytecznym w szeroko pojętym projektowaniu z jeszcze
jednego powodu – pozwalają na osadzenie w kontekście użycia oraz funkcjonalności rozwiązań
różnorodnych, ustrukturyzowanych informacji dotyczących użytkowników [Pruitt, Adlin 2006],
uzyskiwanych często z bardzo wielu źródeł, np. pochodzących z badań etnograficznych [Segelström,
Raijmakers 2009]. Persony pozwalają uchwycić nie tylko podstawowe dane demograficzne, ale
również zachowania będące cennymi informacjami w procesie projektowym (behaviors, behavior
pattern anormalities, annoyances) [Skaggs 2010].
W projektowaniu szeroko pojęta użyteczność zależy od użytkownika i osadzenia rozwiązania w
kontekście użytkowym. Persony, będące archetypami użytkowników, bardzo usprawniają proces
oceny i poprawiania użyteczności. W zależności od potrzeb projektu, persony są generowane i
powiązane między sobą w różny sposób, np. w postaci spektrum intensyfikacji jednej, dwóch in-
teresujących cech, matrycy dwóch ortogonalnych cech czy zbiorze różnorodnych person powstałych
w oparciu o przeprowadzone badania [Pruitt, Adlin 2006]. Persony są niezwykle użytecznym
narzędziem zarówno z perspektywy samego procesu projektowego, jak i procesów mentalnych
zachodzących w trakcie pracy projektanta.
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Synestezja u źródeł języka: hipoteza symbolizmu fonety-
cznego

Zuzanna Kozłowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filologia Polska

Zjawisko synestezji następuje, gdy stymulacja jednego ośrodka zmysłowego aktywuje automaty-
cznie percepcję w obrębie innego, przy braku bezpośredniej stymulacji drugiego ośrodka[Baron-
Cohen Simon, Harrison John E 1997]. Synestecie muzyka jawić się może jako symfonia barw,
zapachy mogą mieć fakturę, a słowa – smak. Sprzężenie dwóch modalności sensorycznych u
synestety ma charakter stały oraz idiosynkratyczny. W dobie transdyscyplinarnej nauki wysuwa
się hipotezę, iż badania nad synestezją mogą pogłębić nasze rozumienie neurologicznych podstaw
metafory i języka[Hochel, Matej, and Emilio G. Milán 2008].
Zjawisko symbolizmu fonetycznego polega na spontanicznej tendencji do przypisywania surowym
dźwiękom mowy oraz ich graficznym reprezentacjom pewnej wartości semantycznej. Badania
potwierdzają, iż jesteśmy w stanie zidentyfikować uogólniony ładunek semantyczny wyrazów
nazywających jakości sensoryczne (w przeciwieństwie do pojęć abstrakcyjnych) w nieznanych nam
językach. Leżące u podstaw symbolizmu fonetycznego niearbitralne skojarzenie istotnej jakości
zmysłowej nazywanego obiektu z dźwiękiem (mowy) jest w istocie zabiegiem synestetycznym. Ta
powszechna, intuicyjna skłonność do asocjacji określonych dźwięków (mowy) z innymi kategoriami
zmysłowymi zdaje się potwierdzać podejrzenie, iż synestetyczna percepcja, zarzucająca spajający
pomost pomiędzy odseparowanym ośrodkami zmysłowymi, jest zjawiskiem w pewnym stopniu
wspólnym nam wszystkim. Według profesora V. S. Ramachandrana synestetyczny ogląd rzeczy-
wistości, stanowiący fundament zjawiska symbolizmu fonetycznego, może okazać się kluczem do
zagadki genezy języka. Wedle tej koncepcji język byłby owocem wytworzenia się w mózgu sieci
synestetycznych połączeń, które umożliwiły człowiekowi, w pierwotnych stadiach rozwoju języka
naturalnego, powiązać artykułowane dźwięki ze zmysłowymi zjawiskami otaczającego go świata.
W czasie wystąpienia zdefiniuję pojęcie synestezji, wyjaśnię zjawisko symbolizmu fonetycznego,
powtarzając prosty eksperyment dotyczący korespondencji dźwięku i kształtu [Maurer, Daphne,
Thanujeni Pathman, and Catherine J. Mondloch 2006, s. 316-322] oraz postaram się wskazać na
potencjał, jaki analiza percepcji synestetycznej wnosi do dyskusji nad początkami języka.
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Wpływ komórek glejowych na złożone procesy przetwarza-
nia i przekazywania informacji w układzie nerwowym człowieka

Tomasz Kubiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Fizyki Medycznej

Jednym z najbardziej fascynujących procesów w naszym organizmie jest przepływ informacji w
układzie nerwowym. Kluczową rolę odgrywają tu neurony, które za pomocą dendrytów odbierają
impulsy od innych komórek i przesyłają je dalej wzdłuż aksonu. Szybkie zmiany elektrycznego
potencjału błonowego są rezultatem przejściowych, kontrolowanych różnic w przepuszczalności
błony komórkowej dla jonów Na+ i K+, co ma związek z występowaniem zależnych od potencjału
kanałów jonowych. Neurony łączą się w obwody poprzez synapsy, w których dochodzi do przekazu
informacji na drodze chemicznej przy udziale neurotransmiterów. Opóźnienie neurotransmisji na
synapsie zwalnia przepływ informacji, gdyż cząsteczka przekaźnika musi przedyfundować przez
szczelinę, trafić do swoistego receptora, by zainicjować nowy potencjał czynnościowy w komórce
postsynaptycznej.
Czy jednak obwody neuronalne to jedyna droga przekazu informacji w układzie nerwowym?
Chociaż impulsy nerwowe przewodzone są wyłącznie przez neurony, nie można bagatelizować
znaczenia licznych komórek glejowych. Występujące tylko w obwodowym układzie nerwowym
komórki Schwanna oplatają aksony, wytwarzając otoczkę mielinową. Tworzą w ten sposób
nie tylko warstwę izolacji, ale też określają położenie miejsc nieosłoniętych: węzłów Ranviera,
wpływając tym samym na szybkość komunikacji. Odpowiednikiem komórek Schwanna w układzie
ośrodkowym są oligodendrocyty, których najwięcej jest w drogach istoty białej. Najciekawszym
wydaje się fakt, że wytwarzające mielinę komórki glejowe potrafią wykrywać aktywność elek-
tryczną neuronów i reagować na nią, gdyż komunikują się z aksonami poprzez cząsteczkę
sygnałową- ATP. Końcowe komórki Schwanna, znajdujące się wokół synaps, potrafią dodatkowo
wykrywać występujące tam neurotransmitery. W układzie ośrodkowym podobnie zachowują się
astrocyty. To właśnie one wyłapują zużyty neuroprzekaźnik, warunkując prawidłową komunikację
na synapsie.Dodatkowo tworzące sieć komórkową astrocyty przyczyniają się do odnowy potencjału
elektrycznego neuronów, gdyż regulują ilość jonów w płynie międzykomórkowym.
Najważniejsze jest jednak, że komórki glejowe komunikują się także między sobą. Wykorzystują
w tym celu nie tylko przekaźniki glejowe, ale także kanały i przelewające się przez komórki fale
wapniowe. Rola gleju w procesach wymiany informacji jest zatem niezaprzeczalna.
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9
Wpływ skalarnego źródła zmienności na błąd porządku cza-
sowego w zadaniu porównywania czasu trwania bodźców

Adam Kupś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

Błąd porządku czasowego (ang. time-order error – TOE) dotyczy sytuacji porównywania pod
względem natężenia jakiejś cechy fizycznej dwóch kolejno prezentowanych bodźców. Cechą tą jest
w szczególności czas trwania. Błąd porządku czasowego [Hellström 2003; Hellström 1985; Allan
1977] polega na przeszacowywaniu lub niedoszacowywaniu pierwszego bodźca względem drugiego.
Badania wykazały, że wiele czynników wpływa na wielkość i znak tego błędu, spośród których
najlepiej udokumentowany jest wpływ natężenia bodźca, ale wpływ mają też m.in. odstęp czasowy
między bodźcami (ang. interstimulus interval) czy liczba prób w sesji eksperymentalnej [Hellström
1985].
Istnieje przynajmniej kilka modeli wyjaśniających zjawisko TOE – jednym z nich jest Sieciowy
Model Zegara (ang. Clock-Counter Timing Network – CCTN) zaproponowany przez Kupsia i
Komosińskiego [Komosinski i Kups 2009; Komosinski i Kups 2011; Komosinski i Kups 2013].
Przeprowadzone przy pomocy CCTN symulacje polegające na ustaleniu wybranych parametrów
CCTN, tak aby jego wyniki były bliskie wynikom eksperymentalnym, uwzględniały tylko jedno
źródło nieskalarnej zmienności. W literaturze postrzegania czasu jednak często przedstawiane są
wyniki, które wskazują na obecność źródeł skalarnej zmienności dominujących źródła nieskalarne.
Skalarność w postrzeganiu czasu przejawia się jako stały współczynnik zmienności pomiarów,
liniowo rosnące odchylenie standardowe wyników, czy nakładanie się na siebie względnych
rozkładów częstości wyników dla różnych bodźców [Gibbon, Church i Meck 1984; Gibbon 1992;
Coull i in. 2010].
Wystąpienie stanowić będzie prezentację wyników eksperymentów symulacyjnych z wykorzys-
taniem CCTN, pokazujących wpływ skalarnego źródła zmienności – multiplikatora (o rozkładzie
normalnym) między akumulatorem a pamięcią roboczą – na TOE i dopasowanie sieci do wyników
eksperymentalnych. Porównane zostaną wyniki dla dwóch różnych grup bodźców – bodźców
trwających od 70 do 160 ms i bodźców trwających od 900 do 1200 ms.
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10
Rola schematów na etapie rozpoznania bodźca w procesie
spostrzegania

Magdalena Małyszka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kognitywistyka, Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

Spostrzeganie, które wydaje się podstawowym i natychmiastowym procesem poznawczym, wcale
takie nie jest. Trwa ono przez określony czas, co więcej, jest wieloetapowe i złożone, angażuje
zarówno procesy bottom-up, jak i top-down [Zimbardo 1999]. W literaturze występuje wiele
podziałów całego procesu spostrzegania na podjednostki, Zimbardo wyróżnia 3 etapy: odbiór
wrażeń, percepcję oraz identyfikację i rozpoznawanie [Zimbardo 1999], Maruszewski pisze o 4
fazach tego procesu: rejestracji sensorycznej, ocenie emocjonalnej, rozpoznaniu treści bodźca oraz
ocenie znaczenia metaforycznego [Maruszewski 2011]. W swoim referacie skupię się na tym, co
dzieje się podczas identyfikacji i rozpoznaniu bodźca (etap trzeci obu proponowanych podziałów).
W trakcie identyfikacji i rozpoznania treści bodźca, naszym spostrzeżeniom przypisywane są
znaczenia, co więcej, odbywa się porównanie danych sensorycznych z istniejącymi w pamięci
kategoriami, czyli kategoryzacja. Ewentualna reakcja na bodziec jest możliwa dzięki naszym
wspomnieniom, poglądom, wartościom i postawom odnośnie obiektu. Dużym ułatwieniem na
tym etapie spostrzegania są nieuświadomione schematy, będące uogólnioną wiedzą na temat
pewnego wycinka świata, z którym wielokrotnie mieliśmy styczność [Maruszewski 2011]. Schematy
wykorzystywane w spostrzeganiu zawierają informacje o charakterze deskryptywnym, afektywnym
i proceduralnym, co pozwala na uporządkowanie i dopasowanie nowych danych do istniejących
[Klawiter 2008]. Dostarczająca danych eksploracja, dostępna informacja w otoczeniu i schemat
pamięciowy są nierozerwalnie związane, umożliwiając tym samym interpretację napływających
danych, szybką orientację w otoczeniu, a także ograniczenie ilości hipotez percepcyjnych, co
znacznie przyspiesza przetwarzanie bodźca [Jagodzińska 1991]. Przykładem jednozmysłowego
schematu jest obliczeniowy schemat Davida Marra rozpoznawania obiektów realizowany dzięki
procesom bottom-up, co oznacza, że na wczesnych etapach schematu powstaje bardzo ogólna
reprezentacja świata zewnętrznego i dopiero w późniejszych etapach następuje odwołanie do
posiadanej wiedzy [Gregory, Colman 2002].
Celem referatu jest zwrócenie uwagi na specyficzny charakter odbioru wrażeń z otoczenia, z
naciskiem na etap rozpoznania bodźców oraz ukazanie procesu spostrzegania przez pryzmat
wykorzystywanych schematów dotyczących różnych dziedzin naszego życia. Na kilku przykładach
zostanie przedstawiona zasada budowy schematu eksploracyjnego oraz omówienie korzyści płyną-
cych z nieustannego korzystania z takich ułatwień.
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11
Zaburzenia funkcji wykonawczych u dzieci z ADHD

Martyna Olbromska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii

Referat porusza problematykę zaburzeń funkcji wykonawczych u dzieci z zespołem nadpobudli-
wości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD).
Tematyka wystąpienia wymaga zatem omówienia dwóch zagadnień: ADHD oraz funkcji wykon-
awczych. Obraz kliniczny ADHD obejmuje trzy grupy objawów: (1) zaburzenia uwagi, (2)
nadruchliwość oraz (3) impulsywność [Wciórka 2008]. W trakcie wystąpienia scharakteryzowane
zostaną wyżej wymienione kryteria diagnostyczne ADHD oraz różnice między ICD-10, a DSM-IV
w tym zakresie. DSM-IV wyróżnia bowiem trzy podtypy ADHD: nadaktywno-impulsywny,
nieuważny oraz mieszany. W przypadku ICD-10 zaburzenie to określa się jako zespół hiperkine-
tyczny (Hyperkinetic Disorder, HD) i nie wyróżnia się podtypów. Omówienie tego zagadnienia
pozwoli przybliżyć pokrótce obraz funkcjonowania dzieci z ADHD, a także wskaże trudności, z
którymi muszą się one konfrontować. W referacie poruszona zostanie również problematyka funkcji
wykonawczych. Funkcje wykonawcze to konstrukt, który nie posiada jednej, podzielanej przez
wszystkich, definicji. Wskazuje się, że funkcje wykonawcze dotyczą psychologicznych mechanizmów
odpowiedzialnych za działania intencjonalne i celowe [Jodzio 2008]. Są to procesy zaangażowane
w świadomą kontrolę myśli i działań lub odpowiedzialne za przemyślane i ukierunkowane na cel
zachowanie [Putko 2008]. Funkcje wykonawcze można ujmować jako ogólny funkcjonalny konstrukt
lub dokonywać różnych podziałów ze względu na dziedzinę, której dotyczą. Prowadzono wiele
badań mających na celu wyodrębnienie specyficznych dla ADHD deficytów w zakresie funkcji
wykonawczych. Głównym celem referatu jest przedstawienie wyników metaanalizy Willcutta i
in. [2005] dotyczącej tego właśnie zagadnienia. Wykazano w niej, że zespół ADHD wiąże się
z gorszym wykonaniem wszystkich zadań dotyczących funkcji wykonawczych, lecz najgłębsze
deficyty występują w zadaniach wymagających hamowania reakcji motorycznej, planowania,
czujności oraz angażujących wzrokowo przestrzenną pamięć roboczą. Dyskusji poddane zostaną
rezultaty metaanalizy, a także możliwe zastosowania tych wyników w praktyce klinicznej oraz
terapii.
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12
Powstawanie, przetwarzanie i interpersonalna wymiana po-
jęć, myśli i informacji w ujęciu psychologii głębi

Piotr Olesiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii

Silnie zaburzone psychicznie jednostki nie potrafią odróżnić wypowiadanego słowa od rzeczy-
wistości. Teorie psychodynamiczne pozwalają rozróżnić dwa sposoby symbolizowania: w jednym
z nich symbol coś reprezentuje, a w drugim faktycznie jest czymś, konkretem [Ceglie 2008]. W
procesie, który zaczyna się od konkretnego symbolu i zmierza do bardziej rozwiniętych jego form,
symbolizm jest relacją trójczłonową – składa się na nią rzecz, zjawisko, które ma być symboli-
zowane, symbol oraz osoba, która posługuje się danym symbolem [Quindoz 2012] . Symbol można
uznać również jako łączniki z rzeczywistością, łącznikiem pomiędzy myślami a otoczeniem, w tym
otaczającymi ludźmi. Chociaż celem prezentacji nie jest przedstawienie symbolicznych połączeń
pomiędzy liczbami i literami, w którym litera „l” może symbolizować męskie genitalia, litera
„o” symbolizować żeńskie narządy płciowe, a grupy liter lub liczb mogą reprezentować stosunek
seksualny to prezentacja ukazuje silnie rozpowszechniony pogląd psychologiczny paradygmatu
psychoanalitycznego dotyczący tworzenia się pojęć, myślenia i relacji międzyludzkich [op. cit.].
Prezentacja uwzględnia również ewolucję konceptualizacji niniejszych zagadnień. Poza tematyką
związaną ze zdolnością do symbolizacji prezentacja porusza również tematykę związaną ze
specyficznym zachowaniem, które wywiera subtelny interpersonalny wpływ wynikający z projekcji
impulsów jednej z osób na drugą, powodujący, iż cel projekcji zaczyna myśleć i czuć zgodnie z
jej treścią [Gabbard 2011, Tonnesmann 2008]. Ostatnim zagadnieniem poruszanym przez referat
jest koncepcja funkcji refleksyjnej rozumianej jako nabytek rozwojowy umożliwiający reagowanie
nie tylko na zachowanie innych ludzi, lecz również na wyobrażenie ich przekonań, uczuć, myśli
[Fonagy, Roth, Higgitt 2005]. Wspomniana również zostanie silnie rozwijana koncepcja metalizacji
opisująca zdolność jednostki do rozumienia intencji własnych i innej osoby, koncepcja łącząca
psychologię paradygmatu poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego [Fonagy, Target
2006].
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13
Wpływ poziomu lęku oraz pozytywnego pobudzenia emocjon-
alnego na afektywną percepcję scen nieustrukturyzowanych

Marcin Pakuła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kognitywistyka

Niniejsze wystąpienie to sprawozdanie z badania wpływu lęku-stanu i lęku-cechy na odczuwanie
pobudzenia pozytywnego rozpoznawanego na podstawie interpretacji scen niejednoznacznych.
Zdaniem Spielbergera, lęk-cecha to indywidualna, względnie trwała dyspozycja do reagowania
lękiem i spostrzegania danej sytuacji jako zagrażającej, natomiast lęk-stan to złożona reakcja
emocjonalna, na którą składa się subiektywne, niespecyficzne uczucie napięcia i zagrożenia,
pojawiającego się w danej sytuacji.
Badanie przeprowadzone zostało na 60 osobach badanych. Do badania wykorzystany została
polska adaptacja kwestionariusza lęku i lękowości STAI Spielbergera, 4 obrazki przedstawiające
sceny niejednoznaczne, zaczerpnięte z Testu Apercepcji Tematycznej TAT Henry’ego Murraya
(1943), a także dźwięki z bazy IADS2 (2008) – neutralne w grupie kontrolnej i nacechowane
pozytywnym afektem w grupie badawczej.
Zmiennymi niezależnymi wyjaśniającymi były: poziom lęku-stanu i lęku-cechy oraz pobudzenie
afektywne (priming), a zmienną wyjaśnianą – sposób odczuwania pobudzenia pozytywnego.
Sprawdzano hipotezę, czy poziom lęku-stanu i lęku-cechy osoby badanej istotnie różnicuje wpływ
afektu na odbiór rzeczywistości przez osobę badaną. Wyniki badania nie potwierdziły hipotezy
badawczej.
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Negocjowanie znaczenia metafory

Marcin Sztomberski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Według Semantyki Kognitywnej znaczenie nie jest czymś stałym i niezmiennym lecz jest efektem
dynamicznego procesu, który osadzony jest nie tylko w naszych procesach poznawczych ale również
w interakcji społecznej. Podczas procesu nadawania znaczenia uczestnicy dyskursu negocjują je
na podstawie dokonanych przez siebie wzajemnych ocen wiedzy, myśli i intencji (Langacker 2008).
Co więcej, ta sama semantyka zakłada, że struktury semantyczne są podobne do innych struktur
i narzędzi poznawczych, w szczególności zaś do struktur związanych z percepcją (Krois et all.
2007), a więc są one również, co najmniej częściowo, ucieleśnione (Krois et all 2007, Jackendoff
1983, s.16-18). Mimo to jednak metafora pojęciowa ma zdefiniowane znaczenie (Lakoff i Johnson
1980), które choć również ucieleśnione (Lakoff i Johnson 1999) i warunkowane np. kulturowo nie
podlega jednak wpływowi kontekstu oraz negocjacji pomiędzy uczestnikami dyskursu. Poniższe
wystąpienie ma na celu pokazanie, że znaczenie metafory pojęciowej nie jest, jak zwykło się
przyjmować w teorii metafory kognitywnej, stałe lecz jest, zgodnie z teoriami amalgamatów
konceptualnych (Fauconnier i Turner 2002) oraz dynamicznego ujęcia teorii metafory (dynamic
view of metaphor) (Muller 2008), tworzone w sposób dynamiczny (on-line) (Fauconnier i Turner
2002) oraz podlega zarówno negocjacji jak i wpływowi kontekstu (Muller i Tag 2010). Dotyczy
to zwłaszcza metafor obejmujących nie tylko komponent werbalny ale również gesty (multimodal
metaphors). W wystąpieniu do analizy metafor pod kątem zmiany ich znaczeń zależnie od dyskursu
i/lub kontekstu wykorzystana zostanie zarówno Bieżąca Przestrzeń Dyskursu (Langacker 2008)
jak i integracja konceptualna (blending) odniesiona do zdarzeń użycia językowego (Langacker
2007).
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15
Zaburzenia integracji sensorycznej w autyzmie: rodzaje,
diagnoza i terapia.

Sylwia Trambacz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Antropologii

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie badaczy problematyką autyzmu znacznie
wzrosło i zapewne po części wynika z obserwowanego wzrostu zapadalności na autyzm jako
rezultat tworzenia coraz bardziej precyzyjnych kryteriów i narzędzi diagnostycznych [Lord et al.
2000; Steyn, Le Couteur 2003; Spence et al. 2004; Inglese, Elder 2009; Yates, Le Couteur 2009;
Bauman 2010; Pietras et al. 2010]. Jednakże nie wszystkie objawy występujące w większości
przypadków autyzmu zostały ujęte w obowiązujących klasyfikacjach. Zaliczyć do nich można
obserwowane przez rodziców i terapeutów zaburzenia integracji sensorycznej.
Integracja sensoryczna jest neurologicznym procesem przetwarzania bodźców sensorycznych,
polegającym na odbiorze informacji z receptorów, następnie ich organizowaniu i interpretacji
przez układ nerwowy w celu efektywnego wykonania działań. Zaburzenia integracji sensorycznej
przejawiają się w braku efektywnego odbioru i organizacji informacji sensorycznych w obrębie
CUN oraz nieprawidłowych na nie reakcjach emocjonalnych lub ruchowych [Maas, 1998; Karga,
2006]. Jedną z charakterystycznych cech autyzmu jest zarówno podwyższona, jak i obniżona
wrażliwość na bodźce sensoryczne [Bogdashina 2003; Grandin 2006; Cermak et al. 2010]. Genezy
zaburzeń w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych nie należy dopatrywać się
w nieprawidłowościach funkcjonowania zmysłów [Frith 2006], są one, jak się wydaje, wynikiem
wcześnie powstałych uszkodzeń mózgu [Delacato 1995]. W normalny system poznawczy wbu-
dowana jest skłonność do spójnego ujmowania wielu bodźców i dokonywania uogólnień w obrębie
wielu kontekstów. Ta zdolność do koherencji jest osłabiona w autyzmie. Dane sensoryczne mogą
nie być modulowane przez odgórny system kontroli i każdy bodziec traktowany jest jako nowy
i nieoczekiwany [Frith 2006]. Zatem nietypowe stereotypowe zachowania obserwowane u dzieci
z autyzmem(sensoryzmy: blindyzmy, defizmy, taktylizmy, smelizmy, tasteizmy) stanowią próbę
naprawienia wadliwie działających kanałów sensorycznych [Delacato 1995]
W referacie, oprócz omówienia rodzajów zaburzeń sensorycznych w autyzmie, przedstawione
zostaną wybrane sposoby ich diagnozowania i możliwej terapii.
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