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Eestikeelne kokkuvõte

Võistlus tunnuse valimisel:
Tegevusega seotud ja stiimulist sõltuvad 

kallutatud võistlused nägemisotsingul

Meie nägemissüsteem on võimeline keskenduma just nendele ümbritseva 
keskkonna aspektidele, mis on tähtsad tegevuse seisukohalt: seda nimetatakse 
valivaks tähelepanuks.  Minu väitekirjas esitatud töö eesmärgid on suunatud 
valiva tähelepanu aluseks olevate psüühikaprotsesside mõistmisele.  Püstitasin 
kaks peamist uurimisküsimust: kuidas mõjutab valiva tähelepanu tööd kavat-
sus vaateväljas olevate objektidega midagi teha (tegevuskavatsus) ja kuidas mõ-
jutavad valiva tähelepanu tööd vaateväljas olevate objektide erinevad aspektid 
(nende füüsilised tunnused).

Nimetatud küsimustele vastamiseks viisin läbi nägemisotsingu katsed.  
Kõikides katsetes pidi osaleja leidma üles ühe kindla objekti (sihtmärgi) palju-
de teiste hulgast, mis paistsid väga sarnased (segavad stiimulid).  Kõik objek-
tid esitati arvutiekraanile ja nad paiknesid seal ringikujuliselt.  Osaleja valiva 
tähelepanu mõõtmiseks jälgisin ma tema silmaliigutusi, et saada teada, millise 
objekti peale ta otsingut alustades esimesena oma pilgu suunab.  Sellise uuri-
mismeetodi eelduseks on asjaolu, et silmaliigutused näitavad peaaegu alati 
tähelepanu liikumise suunda.  Oma uurimustes varieerisin ma ühest küljest 
objektide tunnuseid (värvust ja kujuga seotud aspekte ehk ruumilist orientat-
siooni ja suurust) selleks, et sihipäraselt muuta objektide „silmatorkavust“ ehk 
tajulist esilekerkivust teiste objektide seast.  Teisest küljest varieerisin ma kahes 
katses ka veel tegevuskavatsust ehk seda, milliseid käeliigutusi pidi osaleja siht-
märgi suunas tegema siis, kui selle üles leiab —  käeliigutuseks oli kas sihtmär-
gile osutamine või selle haaramine.

Minu otsinguülesandes oli igal objektil värvus ja kuju (kas teatav ruumi-
line orientatsioon või suurus).  Selliseid mitme tunnusega objekte nimetatakse 
tunnuste kombinatsioonideks.  Sihtmärgil oli ainulaadne värvuse ja kuju kom-
binatsioon, mida näidati osalejale üheks lühikeseks hetkeks enne katse esitluse 
algust.  Osal segavatel stiimulitel oli sihtmärgiga sama värus (aga erinev kuju) 
või sama kuju (aga erinev värvus).  Osalejate ülesandeks oli leida sihtmärk üles 
nii kiiresti ja täpselt kui võimalik ja vaadata selle suunas.  Silmaliigutuste and-
meid analüüsides hindasin ma seda, kui sageli liikus otsingu esimene silma-
liigutus objektile, millel oli sihtmärgi värvus või sihtmärgi kuju.  See tähen-
dab, et mind huvitas just see, kui sageli leiab osaleja üles õige värvuse või õige 
kuju (isegi siis, kui objekti teine tunnus oli vale ja osaleja oli tegelikult oma pilgu 
suunanud hoopis mõnele segavale stiimulile).  Nii sain ma välja selgitada vär-
vuse ja orientatsiooni (või suuruse) eristamise täpsused.  Uurimisküsimustele 
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vastuste leidmiseks võrdlesingi neid täpsusi erinevates katsetingimustes. 
Esiteks hindasin ma seda, kuivõrd erinevate käeliigutuste planeerimine 

mõjutab visuaalsete tunnuste töötlemist.  Tunnuste kombinatsioonide otsingu 
ülesandes, kus objektidel oli võrdse esilekerkivusega värvus ja orientatsioon, 
palusin ma osalejatel kas teha sihtmärgi suunas osutamisliigutus või imiteeri-
da ekraanil selle haaramist nimetissõrme ja pöidla vahele.  Sellise ülesande loo-
mise aluseks oli eeldus, et osutamine ei nõua eriti täpset objekti orientatsiooni 
töötlemist, ent haaramine nõuab.  Teiste sõnadega on orientatsioon käelise 
tegevuse seisukohalt oluline tunnus, samal ajal kui värvus seda ei ole.  Ma 
leidsin, et haaramise kavatsus parandab orientatsiooni eristamise täpsust, sa-
mas värvuse eristamise täpsus käeliigutusest ei sõltunud.  Huvitaval kombel 
ei ilmnenud selline orientatsiooni eristamise paranemine aga siis, kui ma er-
inevuse sihtmärgi ja segava stiimuli värvuste vahel väga väikeseks tegin ehk 
värvuste kontrasti langetasin.  Kirjeldatud tulemus viitas kallutatud võist-
lusele tegevuse seisukohalt olulise ja neutraalse tunnuse vahel.  Edasises uuri-
muses võtsin eraldi luubi alla just värvuse eristamise täpsuse sõltuvuse käeli-
igutuse ülesandest.  Leidsin, et üksnes värvuse otsingu ülesandes vähendab 
haaramine värvuse eristamise täpsust võrreldes osutamise ülesandega.  Ma 
väidan, et tolles ülesandes nõudis haaramine ka värviliste objektide orien-
tatsiooni töötlemist, isegi kui orientatsioon ei olnud iseenesest õige vär-
vuse leidmise seisukohalt oluline, ja seetõttu vähendas orientatsiooni töötle-
mise vajadus värvuse töötlemise efektiivsust.  Seega takistas orientatsiooni 
töötlemine värvuse töötlemist.  Kokkuvõttes viitasid kahe uurimuse tulemused 
sellele, et vaatleja teatava käeliigutuse sooritamise kavatsus mõjutab valivat 
tähelepanu ja käivitab objektide erinevate tunnuste vahel kallutatud võistluse. 

Teiseks hindasin ma tunnuste esilekerkivuse mõju tunnuste eristamise 
täpsusele.  Enne katsete algust valmistasin ma stiimulid nii ette, et objektide vär-
vuste, orientatsioonide või suuruste eristamine oleks osaleja jaoks võrdse ras-
kusega.  Tänu sellele sain kombineerida objektid sellistest värvustest, orien-
tatsioonidest ja suurustest, mis olid tasakaalustatud — värvuse eristamine ei 
oleks põhimõtteliselt tohtunud olla kergem kui orientatsioonide või suuruste 
eristamine.  Seetõttu oleks olnud ootuspärane, et osaleja vaatab otsingu alguses 
võrdse sagedusega sihtmärgi värvuse, orientatsiooni või suuruse suunas.  Ent 
kolmest katsest koosnevas uurimuses selgus, et see eeldus ei leidnud kinnitust.  
Ma leidsin tunnuste kombinatsioonide otsingu ülesandes väga tugeva asüm-
meetria värvuse eristamise kasuks — kui osaleja otsis värvuse ja kuju kombinat-
siooni, siis vaatas ta väga suure tõenäosusega esimesena objekti, millel oli siht-
märgi värvus, ent sihtmärgi orientatsiooni või suuruse suunas liikus esimene 
silmaliigutus palju harvemini kui tasakaalustatud tunnuste puhul oleks ooda-
ta võinud.  Seega leidsin ma tugeva kallutatuse objektide värvuste töötlmeise 
suunas.  Teises kahekatselises uurimuses leidsin ma asümmeetrilisele kalluta-
tusele täiendavat kinnitust.  Ma avastasin, et kui enne objektide esitluse algust 
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näidata osalejale põgusalt järgnevalt ilmuvate objektide orientatsioone, siis 
parandab see otsingus oluliselt orientatsiooni eristamise täpsust ja langetab 
värvuse eristamise täpsust.  Üllatuslikult aga värvuste ettenäitamine orientat-
siooni eristamise täpsust oluliselt ei mõjuta, ent parandab värvuse eristamise 
täpsust.  Kokkuvõttes viitavad tulemused sellele, et tunnuste kombinatsioonide 
otsimisel on infotöötlus kallutatud värvuse eristamise suunas.

Üldkokkuvõttena näitasid minu uurimused, et valiv tähelepanu on vaiki-
misi tugevasti kallutatud värvuse eristamise suunas ja selline kallutatus ilmneb 
tunnuste vahelise võistlusena.  Samas leidsin ka, et tegevuskavatsus saab seda 
võistlust tegevuse seisukohalt olulise objekti tunnuse suunas kallutada.  Ma 
järeldan, et valivale tähelepanule on omane kallutatud võistlus, mis ei toimu 
mitte ainult objektide vahel, vaid ka objektide tunnuste vahel.  Edasistes uuri-
mustes tuleks välja selgitada, kas kallutatud võistluse aluseks on mitme tunnuse 
töötlemisele spetsialiseerunud närvirakkude töö.
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