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Metody i mplicite
Jak wyjÊç poza deklaracje respondentów

Wiele procesów umysłowych przebiega poza naszà ÊwiadomoÊcià. Mo˝emy w sposób
nieÊwiadomy postrzegaç bodêce i przetwarzaç informacje; nieÊwiadome mogà byç postawy,
emocje i pami´ç. Wiele decyzji konsumenckich jest podejmowanych pod wpływem
czynników, z których nie do koƒca zdajemy sobie spraw´.

W

i´kszoÊç tradycyjnie stosowanych metod badania rynku opiera si´ na deklaracjach respondentów, na samoopisie; sà to
tzw. metody explicite, czyli bezpoÊrednie. Pytajàc respondenta
wprost o jego postaw´ zakładamy,
˝e ma on opini´ na dany temat,
jest Êwiadom swoich postaw
i chce, a tak˝e potrafi nam o tym
opowiedzieç. W wi´kszoÊci przypadków zało˝enia te sà spełnione.
Zdarzajà si´ jednak sytuacje, gdy
deklaracje respondentów nie dostarczajà nam pełnej informacji.
Ch´ç pokazania si´ w lepszym
Êwietle albo przypodobania badaczowi mo˝e prowadziç do celowego zniekształcania odpowiedzi.
Ryzyko takich zachowaƒ roÊnie w
sytuacji, gdy pytania dotyczà tematów trudnych, dra˝liwych
i wstydliwych, np. stosunku do
mniejszoÊci etnicznych czy seksualnych.
Zdarza si´, ˝e respondent nie
jest w stanie odpowiedzieç na nasze pytania, poniewa˝ nie jest do
koƒca Êwiadom rzeczy, o które pytamy. Wiele procesów umysłowych przebiega poza naszà ÊwiadomoÊcià. Mo˝emy w sposób nieÊwiadomy postrzegaç bodêce i
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przetwarzaç informacje; nieÊwiadome mogà byç postawy, emocje i
pami´ç. Nic wi´c dziwnego, ˝e
wiele decyzji, w tym decyzji konsumenckich, podejmowanych jest
pod wpływem czynników, z któ-

Zaletà metod implicite
jest fakt, ˝e wyniki
pozostajà poza
kontrolà badanego:
mierzone reakcje nie
mogà byç kontrolowane ani wolicjonalnie
zmieniane przez
respondenta
rych nie do koƒca zdajemy sobie
spraw´. W latach siedemdziesiàtych psychologowie Nisbett i Wilson w serii eksperymentów pokazali, ˝e wy˝sze procesy poznawcze
nie sà dost´pne introspekcji.
Oznacza to, ˝e znamy efekt koƒcowy – naszà reakcj´ lub decyzj´ –
ale nie wiemy, jakie procesy do
niej doprowadziły. To, co sàdzimy

o przyczynach własnych zachowaƒ i decyzji, to jedynie nasza interpretacja; czasem słuszna,
a czasem nie.
Te dwa czynniki – tendencja
respondentów do ukrywania lub
zniekształcania pewnych informacji oraz brak ÊwiadomoÊci wielu procesów umysłowych wpływajàcych na decyzje – sprawiajà, ˝e
nie jesteÊmy w stanie dowiedzieç
si´ wszystkiego, czego byÊmy
chcieli, pytajàc respondentów tyl-

ko i wyłàcznie wprost. Naturalne
wydaje si´ wi´c wzbogacenie wachlarza
tradycyjnych
metod
o miary, które pozwolà nam si´gnàç gł´biej i wyjÊç poza deklaracje respondentów.
Metodami, które dajà takà
mo˝liwoÊç, sà miary implicite,
czyli poÊrednie. Nie wymagajà
one zadawania pytaƒ; o postawach respondenta wnioskujemy
na podstawie sposobu wykonania
przez niego ró˝nego typu zadaƒ.
Metody te pozwalajà nam dotrzeç

do informacji, których badany nie
jest w pełni Êwiadom albo nie potrafi zwerbalizowaç. Dodatkowà
zaletà metod implicite jest fakt, ˝e
wyniki pozostajà poza kontrolà
badanego: mierzone reakcje nie
mogà byç kontrolowane ani wolicjonalnie zmieniane przez respondenta. Pozwala to na dotarcie do
informacji, które respondent
chciałby przed nami ukryç. Nie
bez powodu wiele metod implicite
zostało stworzonych przez psychologów społecznych w celu badania postaw wobec ró˝nego typu
mniejszoÊci.

Iwona Kołodziejczyk
Psycholog, doktor biologii.
W SMG od roku zajmuje
się wdrażaniem do
praktyki badawczej metod
implicite opartych
o pomiar EEG, rejestrację
ruchów oczu oraz analizę
czasów reakcji.
W wolnych chwilach
podróżuje pieszo,
rowerowo i narciarsko.

Metody Implicite
Do metod implicite nale˝à miary wykorzystujàce pomiar reakcji
psychofizjologicznych, takich jak
reakcja skórno-galwaniczna, b´dàca wskaênikiem pobudzenia,
czy te˝ aktywnoÊç elektryczna
mi´Êni twarzy, na podstawie której wnioskuje si´ o emocjach. Zalicza si´ do nich równie˝ eye-tracking, polegajàcy na rejestracji ruchów gałki ocznej, a tak˝e techniki neuroobrazowania, czyli Êledzenia aktywnoÊci mózgu, takie jak
EEG czy funkcjonalny rezonans
magnetyczny. Jednà z najprostszych do zastosowania miar implicite jest czas reakcji. Jest on definiowany jako czas upływajàcy
mi´dzy prezentacjà bodêca eksperymentalnego a reakcjà respondenta, którà mo˝e byç np. naciÊni´cie przycisku lub odpowiedê
ONEWAYMIRROR
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słowna. Do psychologii eksperymentalnej zmienna ta została
wprowadzona przez F. Dondersa
w 1869 jako miara czasu trwania
operacji umysłowych. Od tamtej
pory czas reakcji cieszy si´ niezmiennà popularnoÊcià w badaniach psychologicznych. Uwa˝a
si´, ˝e długoÊç czasu reagowania
odzwierciedla zło˝onoÊç procesów
umysłowych: im wi´cej operacji
poznawczych jest koniecznych do
wykonania zadania, tym dłu˝szy
czas reakcji. Ilustracjà tego zało˝enia jest ró˝nica mi´dzy czasem
tzw. reakcji prostej i tzw. reakcji z
wyborem. Wyobraêmy sobie eksperyment, w którym na ekranie
monitora raz po raz pojawia si´

biała kropka, a badany ma za zadanie nacisnàç klawisz A w odpowiedzi na ka˝dà prezentacj´ tego
bodêca. Êredni czas reakcji w takim zadaniu to ok. 0,2 s. JeÊli jednak wprowadzimy do badania
drugi bodziec – zielony trójkàt –
i poprosimy badanego, ˝eby naciskał przycisk A w odpowiedzi na
białà kropk´, a przycisk L w odpowiedzi na zielony trójkàt, czas reakcji znacznie si´ wydłu˝y. Dzieje
si´ tak dlatego, ˝e w pierwszym
przypadku badany ma jedynie nacisnàç przycisk po zauwa˝eniu
bodêca, natomiast w drugim musi
tak˝e rozpoznaç, jaki bodziec prezentowano i podjàç decyzj´, który
z przycisków nacisnàç.

Przykładowy schemat rozszerzania si´ aktywacji w sieci poj´ç
po prezentacji słowa „kot”.

Rys. 1

Ciemniejszy kolor oznacza
silniejszà aktywacj´.

dachowiec
tygrys

mruczek
mleko

zwierz´

kot
mysz
pies

∏apa

wàsy
ssak

Wyniki testu uczuç wobec Coca-Coli i Pepsi-Coli u osób deklarujàcych,
˝e napoje te sà ich ulubionymi.
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Stosunek do Coli
Stosunek do Pepsi

20
0
-20
-40
-60
-80

Ulubiony napój (wskazanie spontaniczne)
* Gwiazdkà zaznaczono wyniki istotnie róêne od 0
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Rys. 2

Siła związku między pojęciami
Czas reakcji mo˝e byç miarà siły zwiàzku mi´dzy poj´ciami.
Wyobraêmy sobie eksperyment,
w którym prezentujemy badanemu słowa oraz losowe ciàgi liter.
Zadanie polega na zadecydowaniu, czy prezentowane litery tworzà słowo istniejàce w j´zyku polskim, czy te˝ nie. Czas reakcji na
konkretne słowo b´dzie zmieniał
si´ w zale˝noÊci od tego, jakim
bodêcem poprzedzimy prezentacj´ tego słowa. JeÊli np. badany
ma zadecydowaç, czy „okno” jest
słowem, czy losowym ciàgiem liter, czas reakcji skróci si´, jeÊli
słowo to poprzedzimy prezentacjà
słowa „drzwi”. Podobnie czas reakcji na słowo „pies” b´dzie krótszy, jeÊli tu˝ przed nim pojawi si´
słowo „kot”. To skrócenie czasu
reakcji na bodziec spowodowane
uprzednià prezentacjà innego, powiàzanego z nim bodêca, nosi nazw´ primingu.
Na czym polega ten efekt? Według modelu pami´ci semantycznej, stworzonego przez Collina
i Quilliana, cała nasza wiedza o
Êwiecie zorganizowana jest w postaç sieci zbudowanej z połàczonych ze sobà w´złów. W´zły reprezentujà poj´cia, zaÊ połàczenia –
relacje mi´dzy nimi. Prezentacja
słowa powoduje aktywacj´ odpowiadajàcego mu w´zła w pami´ci.
Aktywacja ta rozszerza si´ nast´pnie na poj´cia sàsiednie, powiàzane z nim znaczeniowo, tym silniej,
im silniejszy jest zwiàzek mi´dzy
tymi poj´ciami. JeÊli wi´c zaprezentujemy badanemu słowo „kot”,
w pami´ci nastàpi aktywacja tego
poj´cia, która rozszerzy si´ nast´pnie na poj´cia takie jak „mleko”, „pies” czy „mysz” (rys. 1).
Stopieƒ aktywacji poj´cia wpływa na czas jego przetwarzania,
a wi´c na czas reakcji. Dlatego jeÊli jedno z aktywowanych poÊrednio słów pojawi si´ w kolejnej próbie, badany zareaguje na nie szybciej ni˝ na dowolne inne słowo. Ponadto im silniej poj´cie to zwiàza-

ne jest z prezentowanym uprzednio słowem, tym silniej zostanie
aktywowane, a wi´c tym silniejszy
b´dzie obserwowany efekt primingu, przejawiajàcy si´ w wi´kszym
skróceniu czasu reakcji.
Opisane powy˝ej zjawisko nosi
nazw´ primingu semantycznego.
Efekt ten mo˝e byç wykorzystywany w badaniach marketingowych jako êródło informacji o skojarzeniach wywoływanych przez
produkt i o sile skojarzeƒ mi´dzy
produktami a poj´ciami. Zestawiajàc czasy reakcji na dane słowo
poprzedzone prezentacjà ró˝nych
produktów, otrzymujemy informacj´ o tym, który z produktów
najsilniej kojarzy si´ z danym
poj´ciem.
Innà odmianà primingu jest
tzw. priming afektywny, wykorzystywany przez naukowców do badania reakcji emocjonalnej wzbudzanej przez ró˝nego typu bodêce. W badaniu takim zestawia si´
bodêce, które chcemy zbadaç, ze
słowami o znaczeniu pozytywnym
lub negatywnym. Po krótkiej prezentacji bodêca na ekranie pojawia si´ słowo, a zadaniem badanego jest zadecydowanie, czy słowo
to ma znaczenie przyjemne, czy
nieprzyjemne. Dla ka˝dego z badanych bodêców oblicza si´ czas
reakcji na nast´pujàce po nim słowa pozytywne i negatywne. Porównanie tych czasów pozwala na
stwierdzenie, czy dany bodziec
wywołuje raczej pozytywne, czy
raczej negatywne skojarzenia.
Wynikiem tej metody jest wskaênik „lubienia” danego produktu:
liczba, której znak i wartoÊç mówià nam o emocji wzbudzanej
przez ten produkt. Otrzymujemy
wi´c informacje o tym, czy produkt kojarzy si´ respondentom
pozytywnie czy negatywnie oraz
o tym, jak silna jest wywoływana
przez niego reakcja. Wskaêniki
otrzymane dla ró˝nych produktów mo˝na ze sobà porównywaç,
nawet pomi´dzy badaniami. Metod´ t´ stosowano m.in. w bada-

która mo˝e byç z powodzeniem
wykorzystywana w badaniach
marketingowych. Psychologowie
społeczni, badajàc postawy, stosujà Test Utajonych Skojarzeƒ,
stworzony w latach 90. przez Anthonego Greenwalda. Test ten
jest najbardziej znanà w Êwiecie
naukowym metodà implicite słu˝àcà do pomiaru siły zwiàzków
mi´dzy poj´ciami. Pozwala na badanie dwóch produktów lub poj´ç
w odniesieniu do dwubiegunowego wymiaru, jakim mo˝e byç np.
przyjemnoÊç-nieprzyjemnoÊç albo
m´skoÊç-kobiecoÊç. Umo˝liwia
diagnoz´ uprzedzeƒ, ale tak˝e
okreÊlenie, który z dwóch produktów jest preferowany, z którym silniej identyfikujà si´ respondenci lub który silniej kojarzy si´ z jakimÊ poj´ciem. Wyobraêmy sobie eksperyment, którego celem b´dzie zbadanie, czy
respondenci wolà Coca-Col´ czy
Pepsi-Col´. Zastosujemy w nim
bodêce reprezentujàce te dwa napoje (a wi´c loga lub wizerunki
produktów) oraz bodêce reprezentujàce wymiar „przyjemny-nieprzyjemny” (słowa lub obrazki kojarzàce si´ miło lub niemiło).
Zadanie badanych b´dzie polegało
na jak najszybszym sortowaniu
tych bodêców za pomocà dwóch
przycisków w taki sposób, ˝e jednemu przyciskowi odpowiada jeden napój i poj´cie przyjemnoÊci,
a innemu – drugi napój i poj´cie

niach preferencji ˝ywnoÊciowych.
W badaniach rynku mo˝e byç
z powodzeniem u˝yta do badania
uczuç wzbudzanych zarówno
przez istniejàce produkty, jak
i przez projekty logo czy nowe nazwy. Mo˝e te˝ znaleêç zastosowa-

Według modelu
pami´ci semantycznej,
stworzonego przez
Collina i Quilliana,
cała nasza wiedza
o Êwiecie
zorganizowana jest
w postaç sieci
zbudowanej
z połàczonych
ze sobà w´złów

nie w segmentacji grup konsumentów, a tak˝e w badaniach skutecznoÊci reklamy. Rysunek 2
przedstawia wynik badania wykorzystujàcego t´ metod´, zrealizowanego przez MB SMG/KRC.

Test Utajonych Skojarzeń
Priming nie jest jedynà metodà
opartà o pomiar czasu reakcji,

Przyk∏adowe próby w TeÊcie Utajonych Skojarzeƒ.
Rys. 3
A - Respondent powinien nacisnàç lewy klawisz, gdy˝ prezentowane s∏owo jest przyjemne.
B - Respondent powinien nacisnàç prawy klawisz, gdy˝ prezentowany obrazek przedstawia Pepsi-Col´.

A

B

WAKACJE
Coca-Cola
przyjemny

Pepsi-Cola
nieprzyjemny

Coca-Cola
przyjemny

Pepsi-Cola
nieprzyjemny
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nieprzyjemnoÊci. Kombinacja poj´ç przypisanych do poszczególnych klawiszy zmienia si´ w trakcie badania. Innymi słowy przez
cz´Êç badania respondent wykonuje reakcj´ A w odpowiedzi na
bodêce reprezentujàce Coca-Col´ i
przyjemnoÊç i reakcj´ B w odpowiedzi na bodêce reprezentujàce
Pepsi-Col´ i nieprzyjemnoÊç (ryc.
3). W drugiej cz´Êci natomiast reakcj´ A nale˝y wykonaç w odpowiedzi na bodêce przedstawiajàce
Coca-Col´ i nieprzyjemnoÊç, zaÊ
reakcj´ B – na bodêce przedstawiajàce Pepsi-Col´ i przyjemnoÊç.
Zadanie sortowania jest prostsze,
gdy dwa poj´cia przypisane do tego samego klawisza sà ze sobà silnie zwiàzane, zaÊ trudniejsze –
gdy nie ma mi´dzy nimi silnego
zwiàzku. JeÊli wi´c respondent
zdecydowanie preferuje Pepsi-Col´, łatwiejsze b´dà dla niego próby, w których t´ samà reakcj´ wykonuje w odpowiedzi na Pepsi-Col´ i bodêce przyjemne ni˝ próby, w
których ten sam klawisz odpowiada Pepsi-Coli i bodêcom nieprzyjemnym. TrudnoÊç zadania znajduje odzwierciedlenie w czasie reagowania: Êredni czas reakcji w
próbach, gdzie ten sam klawisz
odpowiadał Pepsi-Coli i bodêcom
przyjemnym b´dzie dla takiego
respondenta krótszy ni˝ Êredni
czas reakcji z prób, gdzie Pepsi-Col´ połàczono z bodêcami nieprzyjemnymi. Wynikiem Testu
Utajonych Skojarzeƒ jest wskaênik informujàcy, który z badanych produktów silniej kojarzy
si´ z jednym z badanych wymiarów i jak silne jest to skojarzenie.
Ograniczeniem tej metody jest
mo˝liwoÊç badania jedynie dwóch
produktów, a tak˝e to, ˝e informacja, którà otrzymujemy, jest zawsze informacjà wzgl´dnà, a wynik b´dzie zale˝ał od tego, jakie
dwa produkty ze sobà porównamy. Innymi słowy: otrzymujàc wynik sugerujàcy, ˝e nasz respondent woli Pepsi-Col´ ni˝ Coca-Col´ nie wiemy, czy bardzo lubi Pep-
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si-Col´, zaÊ Coca-Cola jest mu
oboj´tna, czy te˝ oboj´tnie traktuje Pepsi-Col´, za to nie znosi Coca-Coli. Natomiast zestawienie
Pepsi-Coli z sokiem Hortexu mogłoby zaowocowaç wynikiem sugerujàcym, ˝e ten sam respondent woli sok ni˝ Pepsi-Col´. JeÊli
jednak interesuje nas właÊnie badanie preferencji, a pytanie badawcze brzmi: który produkt wolà respondenci? – metoda ta mo˝e
mieç zastosowanie.

Z badaƒ naukowych
wynika, ˝e procesy
explicite i implicite
aktywujà ró˝ne obszary
mózgu. Oznacza to,
˝e mamy do czynienia
z odr´bnymi procesami,
opartymi na innych
mechanizmach
neuronalnych
Test Stroopa
Innà obiecujàcà z punktu widzenia badaƒ rynku metodà opartà o pomiar czasu reakcji jest Test
Stroopa. Efekt Stroopa został odkryty przez Johna R. Stroopa
w ramach badaƒ do jego pracy
doktorskiej i opisany w 1935 roku. Stroop prezentował badanym
słowa okreÊlajàce kolory (red,
blue, purple itd.), drukowane kolorowym atramentem – przy czym
kolor atramentu mógł byç tym
sugerowanym przez słowo (np.
słowo „czerwony” wydrukowane
czerwonym atramentem; takie
próby nosiły nazw´ spójnych), albo te˝ innym (np. słowo „czerwony” wydrukowane na zielono; te
próby były niespójne). Badani
proszeni byli o przeczytanie słowa
albo o nazwanie koloru, jakim to
słowo było napisane. Stroop

stwierdził, ˝e nazwanie koloru
zajmuje badanym znacznie wi´cej
czasu w próbach niespójnych ni˝
w próbach spójnych. Zjawisko to
wyjaÊniç mo˝na tzw. efektem interferencji: słowo, które czytamy
automatycznie, nie jest spójne
z reakcjà, jakà mamy wykonaç
(wypowiedzenie lub wskazanie innego słowa), a wi´c zakłóca jà,
przez co nast´puje wydłu˝enie
czasu reakcji. Nast´pcy Stroopa
wykazali, ˝e efekt ten zachodzi
nie tylko dla nazw kolorów, ale
tak˝e dla słów istotnych z punktu
widzenia badanych: młodzie˝ z
rodzin alkoholowych reaguje na
słowa dotyczàce alkoholu wolniej
ni˝ młodzie˝ z rodzin bez tego
problemu, osoby z zaburzeniami
jedzenia wykazujà wydłu˝ony
czas reakcji na słowa dotyczàce
˝ywnoÊci oraz własnego ciała, zaÊ
osoby z fobià społecznà reagujà
wolniej na słowa zwiàzane z zagro˝eniem społecznym ni˝ na słowa neutralne.
Powy˝sze wyniki wyjaÊnia si´
tym, ˝e nazwanie koloru czcionki
wymaga zignorowania znaczenia
słowa. Im wa˝niejsze jest dla nas
prezentowane słowo, tym trudniej
zignorowaç jego znaczenie i skupiç si´ na kolorze. Czas reakcji
mo˝e byç wi´c wskaênikiem tego,
w jakim stopniu dane słowo przyciàga i zatrzymuje naszà uwag´.
Ze wzgl´du na to test Stroopa
mo˝na wykorzystywaç do badania
skojarzeƒ wywoływanych przez
prezentacj´ produktu lub reklamy.

Explicite czy implicite?
W bran˝y badawczej podnoszà
si´ głosy, ˝e nale˝y odejÊç od tradycyjnych miar, a skupiç si´ wyłàcznie na metodach implicite, poniewa˝ jedynie one dostarczajà
prawdziwych i cennych informacji. Tymczasem sytuacja wydaje
si´ bardziej zło˝ona. Z badaƒ naukowych wynika, ˝e procesy
explicite i implicite aktywujà ró˝ne obszary mózgu. Oznacza to, ˝e
mamy do czynienia z odr´bnymi

procesami, opartymi na innych
mechanizmach
neuronalnych.
Metody explicite i implicite nie sà
wi´c dwoma sposobami dojÊcia do
tych samych informacji; mo˝na
raczej powiedzieç, ˝e za pomocà
ka˝dej z nich badamy nieco inne
zjawiska. Dlatego właÊnie wyniki
uzyskane za pomocà obu podejÊç
mogà, ale nie muszà byç spójne.
Która z metod dostarcza w takim razie prawdziwych informacji? – mo˝na zapytaç. Odpowiedê
brzmi: obie. Miary explicite i implicite sà wobec siebie komplementarne i uzupełniajà si´
w przewidywaniu zachowania.
To, która z nich w wi´kszym stopniu pozwoli wyjaÊniç zachowanie
respondentów, b´dzie zale˝ało od
stopnia refleksji towarzyszàcej
podejmowaniu decyzji. Im bardziej przemyÊlane decyzje, tym lepiej mo˝na je przewidzieç na podstawie metod explicite. Natomiast
dla decyzji podejmowanych automatycznie, bez gł´bszej refleksji,
lepszym wskaênikiem mogà si´
okazaç miary implicite. JeÊli wi´c
badamy produkty finansowe,
główny nacisk mo˝emy poło˝yç
na metody deklaratywne. W przypadku badania produktów impulsowych natomiast odwołanie si´
do metod implicite wydaje si´
w pełni zasadne.
Poniewa˝ informacje zebrane
za pomocà tych dwóch typów metod sà komplementarne, wydaje
si´, ˝e warto stosowaç oba rodzaje miar. Przy doborze metod warto braç pod uwag´ specyfik´ konkretnego badania. Jaki produkt
badamy? Czy respondenci sà
Êwiadomi, na podstawie jakich
przesłanek podejmujà decyzje?
Czy mogà chcieç ukryç swoje
prawdziwe opinie? Miary implicite nie zastàpià tradycyjnych metod badawczych, ale mogà wzbogaciç i uzupełniç naszà wiedz´.
Mo˝na je traktowaç jako dodatkowe êródło informacji, przydatne
zwłaszcza w sytuacjach omówionych na poczàtku niniejszego ar-

tykułu: gdy istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e badani b´dà modyfikowaç swoje odpowiedzi ze
wzgl´du na ch´ç przypodobania
si´ prowadzàcemu, albo na dra˝liwoÊç tematu, gdy badamy rzeczy
trudne do werbalizacji lub cz´Êciowo nieÊwiadome oraz w badaniach produktów mało anga˝ujàcych, których zakup nie jest poprzedzony refleksjà.
Zaletà miar opartych o pomiar
czasu reakcji jest ich prostota: ich
stosowanie nie wymaga drogiego,
specjalistycznego sprz´tu ani
˝mudnej, czasochłonnej analizy
danych, tak jak to ma miejsce w
przypadku pozostałych metod implicite. Stosunkowo szybko mo˝na

wi´c przebadaç du˝à grup´ osób,
uzyskujàc dane, które wzbogacà
informacje zebrane przy u˝yciu
tradycyjnych metod. JednoczeÊnie warto pami´taç o ograniczeniach opisanych metod, z których
głównym jest wzgl´dnie mała
iloÊç dostarczanych przez nie informacji (np. znak i wielkoÊç reakcji emocjonalnej wywoływanej
przez produkt albo siła skojarzenia pomi´dzy produktem a poj´ciem). Ze wzgl´du na to techniki
te mo˝na traktowaç raczej jako
wartoÊciowe uzupełnienie tradycyjnych metod ni˝ jako samodzielne metody badawcze.
Iwona Kołodziejczyk
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