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ELŐSZÓ

Olyan pszichológiakönyvet tart kezében az olvasó, amely elsősorban a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak felkészülését kí-
vánja segíteni. Ezért a szerzőket a pszichológiai témakörök kiválasztásában és a
témák feldolgozásának módszerében kettős cél vezette.

Egyrészt a szerzők szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a tananyagok elsa-
játítása során a hallgatók figyelme önmagukra is irányuljon: ismerjék meg saját
pszichés működésüket, amikor az információfeldolgozás sajátosságait mutat-
juk be, fedezzék fel saját megismerési jellemzőiket. Ha érzelmekről, motivációk-
ról van szó, gondolkozzanak el azon, vajon hogyan élik meg érzelmeiket, ho-
gyan fejezik ki azokat. Cselekvéseikben milyen motívumok vezetik őket, s va-
jon mi az eredményesség titka?

Természetesen nemcsak a saját viselkedésünk, hanem a másokra való hatá-
sunk is része az önmagunkról alkotott képnek, s így fontos lehet az, hogy ho-
gyan alakul ki a benyomás rólunk, és hogyan alakítunk ki képet másokról.

Az együttműködés, a másokkal való közös tevékenységek, a csoportban, a
közösségben élés sajátosságainak megismerése, a viselkedés kialakulásának fo-
lyamata mind-mind hozzájárul saját magunk jobb megismeréséhez.

A másik cél, amely a szerzőket irányította, a munkavégző ember és a munka-
tevékenység jellemzőinek bemutatása, a munkahely pszichológiai tényezőinek
feltárása. Így az egyes fejezetekben megtalálhatóak azok a megközelítésmódok,
amelyek az olvasó figyelmét ezekre a jellemzőkre irányítják.

A tankönyv a szerzők és a szerkesztők szándéka szerint más pszichológiai
tárgyú tantárgyak és a készségfejlesztő tréningek előkészítéséhez is hozzájárul.

Budapest, 2006. március

A szerkesztők
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1. FEJEZET

A megismerő folyamatok

Juhász Márta – Laufer László

1.1 BEVEZETÉS

A pszichológiának a megismeréssel foglalkozó területét kognitív pszichológiá-
nak nevezzük. A kognitív folyamatok arra szolgálnak, hogy a körülöttünk lévő
világból információt vegyünk fel, azt feldolgozzuk, és újabb, számunkra értel-
mezhető módon szervezett információvá alakítsuk át. A többi pszichológiai je-
lenséghez hasonlóan a kognitív folyamatok is a szervezet adaptációját, alkal-
mazkodását szolgálják.

A megismerési folyamatok egymással szorosan együttműködve fejtik ki a
hatásukat. Egy új ismeret elsajátításához feltétlenül szükségünk van figyelemre,
mert a bennünket ért rengeteg információból szelektálnunk kell a számunkra
releváns (fontos) információkat. Az érzékszerveinken keresztül jutnak el az inge-
rek hozzánk. Ezt az információt az észlelési folyamatok során emeljük ki a fizikai
és a társas környezetből. Ezeket a felvett információkat a tanulási és az emlékezeti
folyamatok során tároljuk, amelyek emlékezetünkben asszociációk útján szer-
veződnek, csoportosulnak, és később segítenek bennünket az olyan magasabb
rendű kognitív folyamatokban, mint a gondolkodás, a képzetalkotás, azaz a körü-
löttünk lévő világ megismerésében és a problémamegoldásban. Ezeket a folya-
matokat befolyásolják az előzetesen megszerzett tapasztalataink, elvárásaink és
szükségleteink. (1.1 ábra, a következő oldalon)
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1.2 AZ ÉRZÉKELÉS (SZENZÁCIÓ)

Folyamatosan ki vagyunk téve a környezet ingereinek. Ezek az ingerek érzék-
szerveinken keresztül hatnak ránk. Az érzékszervek olyan fizikai rendszerek, ame-
lyek egyrészt a receptorokon (idegi felfogó készülék) keresztül a külső környezet,
másrészt a test belső világából származó speciális ingereket képesek felfogni, és
feldolgozásra továbbítani. Az inger az a fizikai esemény, amely az érzékszervben
fizikai aktivitást vált ki. Az érzékszervben történik ennek az információnak a le-
fordítása elektrokémiai kódokba (ingerület). Az ingerületek azok az idegi infor-
mációk, melyek az érzékszervekből az agyba jutva érzékletekké szerveződnek.
Az agy fogadja a szenzoros információt, szervezi, integrálja, feldolgozza és értel-
mezi azt. Ez a percepciós folyamat az a mechanizmus, melynek során az érzékszer-
vek segítségével a környezeti információ (tárgyak, események, hangok, ízek stb.)
élménnyé alakul át.

Az egyes érzékszervekből származó információ az érzékszerv modalitásának
megfelelő érzékletté alakul. A fényt nem halljuk, a hangot nem látjuk, pedig jelle-
gét tekintve mindkét érzékszervből származó információ ugyanolyan idegi im-
pulzusokká fordítódik le a percepciós folyamat során. Ezt a jelenséget azzal lehet
magyarázni, hogy az idegpályák az agykéreg különböző területein helyezked-
nek el. Ezeknek megfelelően alakulnak ki a különböző érzetek. Az érzéklet fajtáját
(modalitását) az ingerelt agykérgi terület határozza meg. Minden, ami a látóide-
get ingerli, látásérzetet kelt. A szem a fényt érzékeli, de előfordulhat, hogy olyan
mechanikai nyomás érheti a szemgolyót, melynek hatására „csillagokat látunk”.

14 1. A MEGISMERŐ FOLYAMATOK

1.1 ábra Az emberi információfeldolgozó rendszer általános modellje
(Forrás: Izsó 2001)
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Perceptuális rendszer Érzékszerv Inger
Látó Szem Fény
Halló Fül Hang
Szagló Orr Vegyületek
Ízlelő Nyelv Íz
Tapintási Bőr Tapintás/hő/fájdalom
Kinesztéziás Vesztibuláris Mozgás

Egy egészséges ember a legtöbb információt a látás során szerzi meg. Ilyenkor a
tárgy képe az érzékelő receptorokon keresztül rávetül a retinára. Ennek a bonyolult
idegi folyamatnak az első lépése a fényenergia átalakítása idegi jelekké. Az átalakí-
tást a szem fényérzékelő sejtjei, a pálcikák és a csapok végzik, amelyek a retina hátul-
só felszínén alkotnak hálózatot. A pálcikák gyenge fényben működnek, és annyira
érzékenyek, hogy normális, nappali megvilágításnál túlterhelődnek és működéskép-
telenné válnak. A nappali fényben a látást a csapok biztosítják, amelyek a pálcikák-
kal ellentétben intenzív fényben működnek megfelelően. A csapsejtek által szolgál-
tatott kép tér- és időbeli részletekben is gazdagabb, sőt a színek érzékelését is lehető-
vé teszik. A pálcikákban és csapokban a jel átalakítását és továbbítását az e feladatra
specializálódott sejtszervek végzik, amelyek azután bonyolult biokémiai folyamatok
során elektromos jeleket állítanak elő. A jeltovábbítást bizonyos átvivőanyagok
(transzmitterek) teszik lehetővé. Az ingerület végighalad a látóidegeken keresztül
az agykéreg meghatározott területéhez, ahol a látásérzet keletkezik.
A látás ingere a fény. A fényt hullámhossza jellemzi, melyet nonométerben (nm)
mérünk. Az emberi szem által látható fény tartománya a 400 nm (ibolya) és a 700
nm (vörös) közé esik. A tárgyak a rájuk eső fényt részben elnyelik, részben visszave-
rik. A visszavert fénysugarak hullámhosszának megfelelően a tárgyakat különböző
színűeknek látjuk. A fény további jellemzője a világosság, ami a fényhullám ampli-
túdójához tartozó pszichológiai jellemző. A telítettség a szín élénkségét, tisztaságát
jelenti. A telített szín gazdagnak tűnik, a telítetlen fakónak.
A látható szín tartományában 150 színárnyalatot tudunk megkülönböztetni, me-
lyek legtöbbje kevert szín. Alapszínnek számít a vörös, a kék és a zöld. A színeket
azonos mennyiségben, egymással összekeverve különböző kevert színeket kapunk.
Vannak azonban olyan színek, amelyek egymással összekeverve kioltják egymást, és
az eredmény szürke lesz. Ezeket nevezzük kiegészítő (komplementer) színeknek.

1.2.1 Abszolút küszöb

Az abszolút küszöb az a legkisebb észlelhető inger, amit az érzékszerv még ké-
pes felfogni: például 1 csepp parfüm a szobában, a légy szárnyának esése 1 cm-
ről a kézfejre. Mérése úgy történik, hogy egy nagyon gyenge (szinte észlelhetet-
len) ingert mutatnak be a kísérleti személynek, akinek az a feladata, hogy jelez-
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ze azt, ha már észleli. Addig növelik az ingerintenzitást, amíg a személy bizto-
san észleli az ingert. Megkülönböztetünk alsó és felső küszöböt. Az alsó küszöb
azt jelzi, hogy mekkora ingerintenzitást észlel már az egyén, a felső küszöb pe-
dig azt, hogy mekkora erősségű ingert képes még elviselni anélkül, hogy annak
észlelése fájdalmat okozna. Ezért a felső küszöböt fájdalomküszöbnek is nevez-
zük. A két küszöbérték az észlelési tartományt határozza meg.

1.2.2 Különbségi küszöb

A legtöbb élethelyzetben nem az az érdekes, hogy mekkora a már vagy még
észlelhető inger abszolút értéke, hanem az, hogy mennyire különböztethető
meg két inger. A két inger között még éppen észlelhető eltérést különbségi kü-
szöbnek nevezzük. Minden érzékszervet saját különbségi küszöbe jellemez,
amely függ az inger intenzitásától. Minden érzékszervre igaz, hogy az eredeti
inger erősségének növekedésével nő a különbségi küszöb mértéke, azaz minél
nagyobb a kezdő inger, annál nagyobb változás kell ahhoz, hogy a személy azt
észrevegye. Ha tenyerünkben tartunk 10 dkg meggyet, és még egy szemet hoz-
záteszünk, akkor észleljük a különbséget. Nem észleljük viszont akkor, ha 5 kg
meggyet cipelünk a kosárban, és ahhoz teszünk még egy szemet.

A környezetünkhöz való alkalmazkodásban nagyon fontos, hogy az érzék-
szerveink észlelik a környezetből jövő ingerek változásait. Szemünk például
pupillánk segítségével alkalmazkodik mind az erős, mind a gyenge fényhez. Ha
érzékszerveinket sokáig érik folyamatosan ingerek, kifáradnak, és ideiglenes
érzékenységcsökkenés lép fel, míg ha sokáig nem érte inger őket, akkor az érzé-
kenység növekszik. Az alkalmazkodás (adaptáció) függ a környezeti inger inten-
zitásától is. Ha például hideg kézzel fogjuk meg a hógolyót, kevésbé érezzük hi-
degnek, mintha meleg kézzel tesszük ugyanezt.

Az érzékszerveink tehát felfogják a külső ingereket, és az adatokat további
elemzés céljából küldik „felfelé” az agynak. Ez egy alulról felfelé irányuló folya-
mat. Ezzel szemben a felülről lefelé irányuló folyamatban a nyers adatokhoz min-
den hozzáadódik, amit arról már korábban tudtunk, ezáltal adunk jelentést an-
nak, amit észlelünk. Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszik a kontextus,
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Érzékszerv-
modalitás

Abszolút érzékelési küszöb

Látás gyertyaláng 5 km-ről nézve sötét, tiszta éjszakán

Hallás óraketyegés tökéletes csendben, 6 m-ről

Ízlelés egy kávéskanál oldott cukor 8 l vízben

Szaglás egy csepp parfüm elkeverve egy háromszobás lakás
légterében

Érintés légy szárnya az arcra hullik 1 cm-ről
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