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„Jak  samotność  wpływa  na  przetwarzanie  informacji  społecznych?  Od  aktywności
neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania.”

Celem  badania  jest  ocena  związku  funkcjonowania  społecznego,  osobowości   
i psychofizjologicznych korelatów przetwarzania informacji społecznych.
Realizacja  badania pozwoli  na poszerzenie wiedzy na temat  mechanizmów wpływających na
jakość relacji, jak również może istotnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności interwencji
psychospołecznych nakierowanych na problemy w kontaktach z innymi ludźmi.

Badanie składać się będzie z kilku  etapów. W trakcie pierwszego z nich poproszeni  zostaną
Państwo o wykonanie paru zadań  (w trakcie jednego z nich odbędzie się pomiar  EKG)  oraz
wypełnienie zestawu kwestionariuszy. Pod koniec spotkania otrzymają Państwo urządzenie do
monitorowania codziennej aktywności, telefon z systemem ANDROID oraz instrukcję, jak z niego
korzystać. 

W ramach drugiego etapu badania zostaną Państwo poproszeni  o noszenie urządzenia oraz
odpowiadanie na krótkie pytania wysyłane na telefon przez kolejne siedem dni. W ten sposób
zebrane zostaną informacje o Państwa aktualnym samopoczuciu i aktywności, aktywności serca,
zmianach w oporze  elektrycznym skóry,  natężeniu  ruchu  oraz  temperaturze  ciała.  Otrzymają
Państwo  również  link  do  dodatkowych ankiet  do  wypełnienia  w  dowolnym  momencie  przed
kolejnym spotkaniem. 

W trakcie kolejnego spotkania poprosimy o wykonanie serii zadań, w trakcie których aktywność
mózgu będzie mierzona przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). 

Następnie zaprosimy Państwa na ostatnie spotkanie, w trakcie którego proszeni będą Państwo o
wykonanie zadań na komputerze przy jednoczesnym pomiarze aktywności mózgu przy użyciu
elektroencefalografii  (EEG).  Wszystkie metody używane w niniejszym badaniu są bezpieczne i
nieinwazyjne. 

Pierwsze oraz ostatnie spotkanie odbędzie się w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk,
przy ul. Jaracza 1 w Warszawie. Drugie spotkanie odbywa się w Instytucie Fizjologii i Patologii
Słuchu w Kajetanach. Każde ze spotkań potrwa do 3 godzin. 

W podziękowaniu za ukończenie wszystkich etapów badania przekazana zostanie nagroda w
wysokości do 500 zł, w tym 300 zł za ukończenie wszystkich procedur przewidzianych na trzy
spotkania oraz 25 zł za każdy pełen dzień noszenia urządzenia i regularnego odpowiadania na
przesyłane pytania (lub 200 zł  za komplet  7 dni  pomiarów).  Nagroda zostanie przekazana w
formie bonów Sodexo. Bony mogą być realizowane w większości głównych sieci handlowych.

Udział w powyższym badaniu jest dobrowolny. W każdym momencie trwania badania mogą Pan/
Pani wycofać się bez podawania przyczyny.

W przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  wątpliwości,  zapraszam do  kontaktu  na  adres  mailowy
projekt-samotnosc@psych.pan.pl.
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