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Wpływ suboptymalnych bodźców emocjonalnych 
na pamięć roboczą*

Prezentowane badania miały na celu określenie wpływu poprzedzania afektywnego na przeszukiwanie pamię
ci roboczej. Przeprowadzono dwa eksperymenty z wykorzystaniem procedury Sternberga. W obu eksperymentach 
jeden z prezentowanych elementów poprzedzano suboptymalnie wizualnym bodźcem afektorodnym bądź bodźcem 
neutralnym. Zakładano, iż manipulacja spowoduje wzrost aktywacji poprzedzanego elementu, co wpłynie na wyż
szą poprawność wykonania zadania w warunkach poprzedzania afektywnego. Uzyskano wyniki świadczące o wpły
wie poprzedzania afektywnego na poprawność wykonania zadania Sternberga. Jednakże, w zależności od charak
teru bodźca neutralnego (maska lub neutralna twarz), zaobserwowano poprawę (eksperyment 1) bądź pogorszenie 
(eksperyment 2) poziomu wykonania. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują, iż analizowany wpływ 
może być uzależniony zarówno od automatycznej aktywacji reprezentacji, jak i od zogniskowania uwagi na bodź
cu afektorodnym.

WPROWADZENIE

Emocje i pamięć robocza (working memory, WM) 
są obiektem zainteresowania psychologów badających 
mechanizmy funkcjonowania umysłu. Autorzy współ
czesnych koncepcji pamięci roboczej (Engle i Oransky 
1999; Cowan 1995) twierdzą, że najbardziej dostępne 
świadomemu przetwarzaniu są te bodźce, które aktu
alnie znajdują się w ognisku uwagi. Zgodnie z koncep
cjami aktywacyjnymi WM, dostęp do informacji w pa
mięci roboczej zanika wraz z upływem czasu, o ile na 
tę informację nie zostanie ponownie skierowana uwa
ga (rehearsal). Powtórne skupienie uwagi zwiększa 
aktywację śladu i powoduje utrwalenie informacji, co 
odpowiadałoby procesowi zachodzącemu w pętlach 
powtórzeniowych w modelu Baddeleya (1986). Prze
prowadzone przez Balasa, Stettnera, Piotrowskiego

i Orzechowskiego (2002) badania wykorzystujące pro
cedurę Sternberga (1969) wskazują, że wyróżnione 
kolorem elementy zapamiętywanego zbioru są lepiej 
rozpoznawane przez badanych. Wyniki tych badań 
mogą wskazywać na wzrost aktywacji spowodowany 
skupieniem uwagi na dodatkowej cesze dystynktywnej 
bodźca.

Do podobnych wniosków skłaniają badania nad se
mantycznym poprzedzaniem suboptymalnym (Morris, 
Öhman i Dolan 1998). Ich wyniki sugerują, że istnie
je możliwość przetwarzania bodźców bez uświado
mienia sobie ich obecności w polu wzrokowym. W ra
mach wspomnianych modeli WM (Engle i Oransky 
1999; Cowan 1995), wyjaśnieniem takich efektów 
może być wyższa aktywacja reprezen taq i bodźców 
spowodowana silniejszym pobudzeniem tej części sie
ci semantycznej, która związana jest z bodźcem po-
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przedzającym. Przejawem wyższej aktywacji jest wy
dłużenie czasu zanikania informacji (decay; por. Co
wan 1995; Baddeley 1986).

Wyniki eksperymentów wykorzystujących przetwa
rzanie bodźców nacechowanych emocjonalnie świad
czą, że treść emocjonalna bodźca może ukierunkowy
wać uwagę. Istnieją jednak, zależne od procedur 
badawczych, różnice w obserwowanym wpływie treści 
emocjonalnej bodźca na jego przetwarzanie. Nace
chowanie emocjonalne może ułatwiać przetwarzanie 
(Bargh, Chaiken, G ovender i P ratto  1992; Rein- 
m ann i McNally 1995), ale może także je utrudniać 
(Williams, Mathews i M cLeod 1996). Zarówno pozy
tywny, jak i negatywny wpływ można wyjaśniać, odwo
łując się do mechanizmów uwagi.

Wiele eksperymentów wskazuje na to, że bodźce 
emocjonalne są przetwarzane automatycznie. W  pew
nych warunkach, np. w wypadku prezentacji subopty- 
malnej, badani są zdolni do przetwarzania bodźców 
emocjonalnych poza uwagą (Sternberg, Wilking i Dahl 
1998) lub poza świadomością (Öhman 2002). W  bada
niach psychofizjologicznych stwierdzono, że bodźce 
emocjonalne aktywują ciało migdałowate nawet wte
dy, gdy badani nie są świadomi ich pojawiania się 
(Morris, Öhm an i Dolan 1998). Uwaga w zadaniach 
na pam ięć roboczą jest autom atycznie kierowana 
w stronę bodźca nacechowanego emocjonalnie, co 
może ułatwiać przechowywanie i przetwarzanie bodź
ców emocjonalnych względem neutralnych (Dolan 
2000; Kesinger i Corkin 2003).

Pozytywny wpływ na przetwarzanie (ewolucyjnie 
uprzywilejowane przetwarzanie bodźca nacechowa
nego emocjonalnie) jest interpretowany jako efekt 
przyciągnięcia uwagi przez bodziec emocjonalny 
(Bargh, Chaiken, Govender i Pratto 1992; Reinmann 
i McNally 1995). W badaniach pojawiają się także wy
niki świadczące o negatywnym wpływie bodźców emo
cjonalnych na funkcjonowanie pamięci roboczej. Dzie
je się tak, gdy uwaga zostaje przyciągnięta przez 
emotogenny wymiar bodźca złożonego, pozostawiając 
inne wymiary poznawcze poza jej zasięgiem (Wil
liams, Mathews i M cLeod 1996; Kesinger i Corkin 
2003).

Odnosząc powyższe spostrzeżenia do koncepcji 
pamięci roboczej (Cowan 1995), można stwierdzić, że 
treść emocjonalna bodźca może powodować przycią
ganie uwagi, a w następstwie -  wyższą aktywację bodź

ca. Interesującym pytaniem jest, czy i w jaki sposób 
krótkotrwały afekt może wpływać na przeszukiwanie 
pamięci. Czy można zwiększyć aktywację reprezenta
cji neutralnego bodźca poznawczego, wykorzystując 
pobudzenie wywołane innym bodźcem? Takie wątpli
wości m ożna próbować rozstrzygnąć, prezentując 
bodźce afektorodne przed bodźcem neutralnym, a na
stępnie szacując wpływ afektu na przetw arzanie 
bodźca neutralnego w pamięci roboczej.

Poprzedzanie bodźcem afektorodnym  powinno 
powodować koncentrację uwagi. Z e względu na sub- 
optymalny czas prezentacji w ognisku uwagi znajdzie 
się jednak nie bodziec afektorodny, ale poprzedzany 
przez niego bodziec neutralny. Poprzedzanie afek- 
tywne powinno więc zwiększyć aktywację bodźca po
przedzanego, pozwalając na poprawniejsze rozpozna
nie go.

Zgodnie z koncepcją Cowana (1995), aktywacja re
prezentacji w pamięci roboczej zanika z czasem. Z a
tem bodźce silniej zaktywowane (wyróżnieniem cechy 
poznawczej nacechowaniem afektywnym przez po
przedzenie suboptymalnym bodźcem afektywnym) bę
dą poprawniej przypominane. Przykładową ilustrację 
hipotetycznych rozkładów aktywacji w zadaniu Stern
berga z afektywnym poprzedzaniem suboptymalnym 
przedstawia rye. 1.

Suboptymalne poprzedzanie afektywne powinno 
więc powodować wzrost aktywacji reprezentacji po
przedzanego bodźca (por. litera F na rye. 1) i w ten 
sposób odroczyć jego zanikanie (decay).

Rye. 1. Hipotetyczny przebieg aktywacji w funkcji czasu 
w zadaniu Stemberga z suboptymalnym poprzedzaniem 

afektywnym. Jaśniejszy fragment słupka pod literą F 
oznacza przypuszczalną dodatkową aktywację 

spowodowaną skupieniem uwagi w wyniku 
prezentacji bodźca afektorodnego



EKSPERYMENT I

METODA
Osoby badane. W badaniach wzięły udział 32 oso

by, studenci III-V roku różnych kierunków studiów 
niepsychołogicznych UJ.

M ateriały i aparatura. Badania zostały przeprowa
dzone z wykorzystaniem komputerów PC o identycz
nych param etrach technicznych (komputery z proce
sorem  Intel Celeron 1200 M Hz; m onitory 17”). 
W eksperymencie wykorzystano komputerową wersję 
procedury Sternberga (1969; dokładny opis procedu
ry: Bałaś, Stettner i Piotrowski, w tym tomie). Program 
komputerowy rejestrował czas oraz poprawność reak
cji. W  zadaniu tym prezentowano jedynie spółgłoski 
alfabetu łacińskiego. Jako afektorodne bodźce po 
przedzające zastosowano zdjęcia twarzy wyrażających 
złość, wybrane ze zbioru Ekm ana i Friesena (1976). 
Wyraz mimiczny tej emocji został wybrany, gdyż emo
cje negatywne silniej przyciągają uwagę (Williams, 
Mathews i M cLeod 1996). Jako bodźca neutralnego 
użyto maski (ryc. 2).

PROCEDURA
Badani wykonywali 120 prób eksperymentalnych. 

W  każdej próbie prezentowano sekwencyjnie zbiór 
siedmiu losowo dobranych liter, każdą przez 300 ms. 
Zadaniem  osób badanych było zapamiętywanie zesta
wu sekwencyjnie prezentowanych liter. Po ostatniej li
terze na ekranie pojawiał się czarny punkt (przez

Ryc. 2. N eutralna maska

300 ms), po czym prezentowano (bez ograniczeń cza
sowych) literę kontrolną. Badani decydowali, czy lite
ra kontrolna była obecna w zapamiętywanym zbiorze. 
Dla każdej osoby badanej w połowie prób litera kon
trolna była prezentowana w poprzedzającym ją  ciągu 
liter (warunki pozytywne: warunki 1 ,2  i 3), w połowie 
zaś eksponowano inną literę (warunek 4, negatywny). 
Litera kontrolna w warunkach pozytywnych mogła 
być identyczna z: literą na trzeciej pozycji (warunek 1, 
20 prób), literą na czwartej pozycji (warunek 2, 20 
prób) lub literą na piątej pozycji (warunek 3,20 prób). 
We wszystkich w arunkach litery prezentow ane na 
czwartej pozycji w zbiorze poprzedzane były subopty- 
malnie przez 20 ms. Przez następne 20 ms eksponowa
no maskę.

Czas prezentacji suboptymalnej został wybrany ze 
względu na możliwości techniczne m onitora, a także 
na podstawie wyników wcześniejszych badań. Dim- 
berg, Thunberg i Elmehed (2000) przez 30 ms prezen
towali twarze ze zbioru Ekm ana i Friesena i stwierdzi
li, że osoby badane nie były świadome ich obecności. 
Taki sam czas (30 ms) zastosowali w badaniach neuro- 
obrazowych Morris, Öhm an i Dolan (1998). Z  kolei 
Ravaja, Kallinen, Saari i Keltikangas-Järvinen (2004) 
sprawdzali, czy prymy 20ms są zauważane przez bada
nych. Ich badania wskazują na to, że badani byli świa
domi obecności zdjęć ludzkich twarzy, jednak nie byli 
świadomi prezentowanych emocji. W obec niejedno
znacznych wyników, wybrano minimalny, ze wzglę
dów technicznych, czas poprzedzania.

WYNIKI
Poprawność reakcji w warunkach pozytywnych by

ła niższa (fpoj =  77%; SD = 0,13) niż w warunkach ne
gatywnych (xneg = 93%; SD = 0,05; f [ li32] =  42,02; 
p  <  0,0001). Efekt pozycji w warunkach pozytywnych, 
poprzedzanych bodźcem neutralnym, okazał się istot
ny (F[2,64] =  37,19; p  <  0,0001). Analiza kontrastów 
wykazała wyższą poprawność reakcji w w arunku 1 
w porównaniu z warunkiem  2 (F[ii32] =  10,43; 
p  <  0,005). Poprawność reakcji w warunkach 1 i 2 była 
niższa niż w warunku 3 (odpowiednio: ґ[і,з2] = 22,87; 
p  <  0,0001 i F [132] =  99,80; p  <  0,0001). Analiza efek
tu pozycji w warunkach pozytywnych, poprzedzanych 
emocjonalnie, okazała się istotna ( f [2,64] =  34,85; 
p  < 0,0001). Analiza kontrastów nie wykazała różnic 
między poprawnością w warunkach 1 i 2. Poprawność



w warunkach 1 i 2 była niższa niż w warunku 3 (odpo
wiednio: f[ i,32] = 52,97; p  < 0,0001 i f[ i,32) = 60,25; 
p  < 0,0001). Analiza wariancji, w układzie pozycja (4) 
X poprzedzanie (2), okazała się istotna (F p ^ j = 2,93; 
p  < 0,05 -  por. ryc. 3). Analiza kontrastów między pró
bami poprzedzanymi maską i bodźcami emocjonalny
mi była istotna statystycznie jedynie w warunku 2 
(^[i,32] = 5,18; p  <0,05). Porównania dla warunków 1 
i 3 okazały się nieistotne.

DYSKUSJA
Analizując przebieg krzywej efektu pozycji w eks

perymencie I, można zauważyć nietypowy poziom po
prawności dla czwartego elementu (w stosunku do ty
powego rozkładu; por. M cElree i D osher 1989). 
M ożna zaproponować dwie, możliwe przyczyny takie
go wyniku. Po pierwsze, wyniki mogły być efektem za
stosowania maski. Maska prezentowana była przez 
20 ms po bodźcu poprzedzającym, zatem w warunku 
poprzedzania maską jej prezentacja trwała 40 ms 
(20 ms jako bodziec i 20 ms jako maska). Przypomnij
my, że 40 ms to czas, w którym może dojść do zauwa
żenia bodźca (por. opis procedury), zatem bodziec 
poprzedzający mógł przyciągać uwagę, odciągając ją od 
bodźca poprzedzanego. Po drugie, tylko czwarty ele
ment w zbiorze był poprzedzany. Wyniki można zatem 
interpretować jako negatywny wpływ poprzedzania 
optymalnego na czwarty element zbioru. By usunąć te 
dwa możliwe źródła zakłóceń, w kolejnym eksperymen
cie zrezygnowano z maski, skracając czas poprzedzania

do 20 ms, oraz wprowadzono poprzedzanie wszystkich 
elementów zbioru zdjęciami neutralnych twarzy.

EKSPERYMENTU

METODA
Osoby badane. W eksperymencie wzięło udział 

13 osób, studentów ostatnich lat różnych kierunków 
studiów niepsychologicznych UJ.

Procedura i materiały. Wykorzystano aparaturę 
oraz materiały identyczne jak w poprzednim ekspery
mencie. Zastosowano też analogiczną procedurę. M o
dyfikacja polegała na poprzedzaniu wszystkich liter 
zdjęciem twarzy neutralnej ze zbioru Ekm ana i Frie- 
sena (1976).

WYNIKI
Poprawność reakcji w warunkach pozytywnych 

(Ipoz = 80%; SD = 0,08) była niższa niż w warunkach 
negatywnych (icneg =  90%; SD =  0,05; F ^ i 1 3 j  = 26,06; 
p  < 0,0005). Efekt pozycji w warunkach pozytywnych 
poprzedzanych bodźcem neutralnym okazał się istot
ny statystycznie (F[2,26] =  13,35; p  < 0,0001). Analiza 
kontrastów wykazała, że poprawność w warunku 1 by
ła niższa niż w warunkach 2 i 3 (odpowiednio: 
F [lil3] =  11,54; p  <  0,005; F [lil3] =  23,4; p  <  0,0005), 
a w warunkach 2 i 3 nie różniła się. Efekt pozycji oka
zał się istotny statystycznie również w warunkach po
zytywnych poprzedzanych emocjonalnie (F p#] = 3,72;

Ryc. 3. Poprawność odpowiedzi w eksperymencie I Ryc. 4. Poprawność odpowiedzi w eksperymencie II

Я  poprzedzane bodźcem neutralnym Q  poprzedzane bodźcem afektywnym Щ  poprzedzane bodźcem neutralnym Q  poprzedzane bodźcem afektywnym



p  < 0,05). Analiza kontrastów wykazała, że popraw
ność w warunkach 1 i 2 była niższa niż w warunku 3 
(odpowiednio: = 4,3; p  =  0,06 orazF[]13] =  9,01;
p  =  0,01). Poprawność w warunkach 1 i 2 nie różniła 
się. Analiza wariancji w układzie 4 (pozycja) x 2 (po
przedzanie) była istotna statystycznie (F p ^ j = 3,34; 
p  < 0,05; ryc. 4). Analiza kontrastów pomiędzy próba
mi poprzedzanymi bodźcami neutralnymi i emocjonal
nymi wykazała istotne różnice tylko dla warunku 2 
(*[i,i3 =  6,76;p  < 0,05).

DYSKUSJA

W  przedstawionych badaniach nie udało się uzy
skać przewidywanych wpływów poprzedzania afek
tywnego. Nie znaczy to jednak, że proponowany me
chanizm musi być błędny.

Uzyskane wyniki można wyjaśnić świadomym do
strzeżeniem przez badanych bodźców afektorodnych 
(prezentacja mogła nie być suboptymalna). Analizy 
dotyczące czasu prezentacji (Ravaja, Kallinen, Saari 
i Keltikangas-Järvinen 2004) wskazują, że mimo świa
domości obecności bodźców, prezentowanych przez 
20 ms, badani mogą być nieświadomi zawartości em o
cjonalnej. Jednak uświadomienie sobie obecności bodź
ca poprzedzającego wiąże się z przyciągnięciem uwagi. 
W takiej sytuacji treść emocjonalna bodźca przyciąga
łaby uwagę do bodźca poprzedzającego, a nie do po
przedzanego. Ten mechanizm, przy szybkich czasach 
prezentacji, powoduje odciągnięcie uwagi od bodźca 
poprzedzanego (attentional blink'. Keil i Ihssen 2004).

W  kolejnych badaniach należy zatem uwzględnić 
pom iar stopnia świadomości pojawiania się bodźców 
poprzedzających oraz skrócić czas ich prezentacji. 
Dopiero w takich warunkach możliwa będzie weryfi
kacja przedstawionego modelu wpływu afektu na prze
twarzanie informacji w pamięci roboczej.
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THE INFLUENCE OF SUBOPT1MAL AFFECTIVE STIMULI ON WORKING MEMORY

The aim of the studies was to assess the possibility and consequences of marking elements stored in working memory 
by affective stimuli. Tvo experiments in the memory search paradigm were conducted. In both studies one of the elements 
was suboptimally visually primed either by affective or neutral stimulus. It was hypothesized that such manipulation would 
result in higher activation of the primed element. The activation should result in higer accuracy in affective vs. neutral 
priming condition. The obtained results showed that the affective priming influenced task performance. Nevertheless, 
depending on a neutral stimulus type (mask vs. neutral face), the performance accuracy increased (exp. 1) or decreased 
(exp. 2). The results of the studies suggest that such an effect could depend on the automatic activation of primed stimuli 
representation, and also on the conscious focusing of attention on the important, from evolutionary perspective, affective 
stimulus. Such focusing could impair memory search task performance.


