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Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób 
obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i 
pokazuje ich praktyczne zastosowania. Łączy najnowsze osiągnięcia tej dziedziny 
wiedzy z jej klasycznym dorobkiem. 
 
Publikacja przeznaczona jest dla osób studiujących psychologię, ale polecamy ją 
również wszystkim, którzy chcieliby wiedzieć, dlaczego w określonych sytuacjach 
człowiek działa tak, a nie inaczej; jaki wpływ mają na to jego cechy biologiczne, a jaki 
– szeroko rozumiane otoczenie. 

 Kim jesteśmy - dziećmi natury czy dziećmi środowiska społecznego? 
 Czym jest choroba psychiczna? 
 Jak można zmodyfikować zachowanie człowieka? 
 Dlaczego tak łatwo stajemy się marionetkami w cudzych rękach? 
 Jakie prawa rządzą życiem społecznym, a jakie powinny nim rządzić? 

Autor książki starał się rzetelnie i wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania. 

Informacjom teoretycznym i szczegółowym opisom badań naukowych towarzyszą 

liczne przykłady z życia, anegdoty, cytaty z literatury pięknej oraz wskazówki, jak 

można wykorzystać wiedzę psychologiczną w różnorodnych dziedzinach i sferach 

naszej działalności. 

 

Na początku każdego rozdziału znajduje się opis konkretnego zdarzenia "wziętego z 

życia". Specjalne partie poświęcone zostały uzależnieniom. Po każdym z rozdziałów 

następuje podsumowanie i zestawienie podstawowych pojęć. Ponadto książkę 

wzbogaca 150 zdjęć, 191 rysunków oraz 100 tabel. 
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Autor aneksu 
Maria Materskja współredaktor naukowy (z Krystyną Skarzyńską) VIII wydania 

„Psychologii i życia” Ph. Zimbardo i F. Rucha (PWN 1988), jest byłym profesorem 

Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Jej główne oryginalne publikacje to: 

 Treść przygotowania teoretycznego, a struktura czynności praktycznych, 
Ossolineum 1972, 

 Produktywne i reproduktywne wykorzystywanie wiadomości w różnych fazach 
uczenia się, Ossolineum 1978, 

 Z badań nad ocenianiem profesjonalnym, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN 
1994, 

 Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii, Scholar 2001. 

Napisała ponadto kilkadziesiąt artykułów i rozdziałów do książek opublikowanych w 

kraju i za granicą. W latach 1982 – 1985, po otrzymaniu nominacji Rządu Republiki 

Francuskiej na stanowisko profesora, wykładała psychologię na Wydziale 

Humanistycznym Uniwersytetu w Poitiers. Współpracowała także z Uniwersytetem 

Prowansalskim i Paryską Sorboną. 
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Rozdział 1 

Scenariusze ćwiczeń 
Ćwiczenie 1 
Opierając się na opisach 5 kobiet i 5 mężczyzn w kategoriach: imię, wiek, zawód, 
sposób spędzania wolnego czasu, studenci mają zestawić pary, które będą do siebie 
najlepiej pasowały.  
 
Następnie należy przedyskutować decyzje studentów pod 
kątem opisów zachowania ww. osób stanowiących podstawę do podjęcia decyzji. 
Spytać czy decyzje były łatwe czy trudne do podjęcia, czy np. były wielokrotnie 
zmieniane.  
 
Jak można uzasadnić (wyjaśnić) te decyzje? Jakie reguły stosowali studenci 
kojarząc pary? Co sądzą o zmiennej wieku? Zawodzie? Hobby? Która z tych 
zmiennych jest najważniejsza? 
 
Jak przyjęte wyjaśnienia prowadzą do przewidywania, które z par mogą odnieść 
sukces w przypadku wprowadzenia w życie poszczególnych decyzji.  
 
Tabela danych:  
 
Mężczyźni: 

 Robert, lat 21, zajęcie: mechanik samochodowy, hobby: wykwintna kuchnia 
 Adam, lat 27, zajęcie: nauczyciel szkoły średniej, hobby: czytanie książek 
 Eryk, lat 54, zajęcie: kontroler lotów, hobby: latanie na paralotni 
 Dominik, lat 23, zajęcie: producent reklam, hobby: oglądanie filmów 
 Roman, lat 22, zajęcie: kierownik sklepu, hobby: nurkowanie 

Kobiety: 

 Krystyna, lat 29, zajęcie: weterynarz, hobby: praca w ogrodzie 
 Patrycja, lat 56, zajęcie: lekarz - pediatra, hobby: muzyka operowa 
 Joanna, lat 20, zajęcie: sekretarka, hobby: gra w piłkę siatkową 
 Anita, lat 35, zajęcie: prawnik, hobby: wycieczki górskie 
 Klaudia, lat 18, zajęcie: sprzedawczyni, hobby: zwiedzanie muzeów 
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Pytania do dyskusji 

 Jakie perspektywy ma psychologia w naszej postmodernistycznej rzeczywistości, 
czy czeka ją błyskotliwy rozwój, czy regres? 
  

 Czy i jak psychologiczne myślenie uczestniczy w szerszej kulturze i w różnych 
dziedzinach życia takich jak polityka, reklama, moda itp.? 
  

 Zapytaj studentów jak wielu z nich wierzy w determinizm, a jak wielu w wolną 
wolę. Może to być ciekawy punkt wyjścia do podjęcia sporu na ten temat. 
  

 Przedmiotem dyskusji może być także zamieszczone na początku rozdziału 
studium przypadku Kathy, sportsmenki która uciekła z bieżni podczas zawodów. 
Można je wykorzystać do postawienia szeregu pytań o wewnętrzne i zewnętrzne 
uwarunkowania ludzkich zachowań i sformułowania odpowiedzi z różnych 
perspektyw. 
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Najważniejsze terminy 
behawioryzm (ang. behaviorism), podejście naukowe sformułowane przez Johna B. 

Watsona, ograniczające badania psychologiczne do zachowań, które można mierzyć 

lub obserwować. 

 

dane behawioralne (ang. behavioral data), oparte na faktach informacje o 

zachowaniu organizmów oraz o warunkach, w których to zachowanie występuje lub 

ulega zmianie. 

 

determinizm (ang. determinism), doktryna, zgodnie z którą wszystkie zjawiska - 

fizyczne, behawioralne i psychiczne - są zdeterminowane przez specyficzne, 

poznawalne czynniki przyczynowe. 

 

ekologia (ang. ecology), nauka badająca związki między organizmami a ich 

środowiskiem. 

 

ekologia behawioralna (ang. behavioral ecology), badania interakcji między 

środowiskiem a zachowaniem żyjących w nim organizmów; analiza środowisk 

ekologicznych charakterystycznych dla pewnych zachowań. 

 

ewolucjonizm (ang. evolutionism), zaproponowane przez Karola Darwina naukowe 

wyjaśnienie, w jaki sposób dzięki procesom doboru naturalnego gatunki przetrwały i 

są spokrewnione ze sobą. 

 

funkcjonalizm (ang. functionalism), ogólny pogląd na psychikę i zachowanie, który 

koncentruje się na badaniu interakcji całego organizmu ze środowiskiem; nauka o 

funkcjach psychiki. 

 

metoda naukowa (ang. scientific method), zbiór postaw i procedur służących do 

zbierania i interpretacji obiektywnej informacji w sposób, który ogranicza do minimum 

źródła błędu i dostarcza wiarygodnych uogólnień. 

 

model (ang. model), struktura teoretyczna, która dostarcza uproszczonego sposobu 

myślenia o podstawowych składnikach danej dziedziny wiedzy. 

 

natura (ang. nature), w sporze "natura czy wychowanie?" czynniki dziedziczne 

wpływające na zachowanie. 

psychologia kliniczna (ang. clinical psychology), dziedzina psychologii 

specjalizująca się w psychologicznym leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi i z 

zaburzeniami zachowania. 
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strukturalizm (ang. structuralism), pogląd reprezentowany przez Wilhelma Wundta i 

Edwarda Titchenera, zgodnie z którym wszelkie doznania psychiczne można 

zrozumieć jako kombinację prostych zdarzeń czyli elementów, a zasadniczą strukturę 

ludzkiej psychiki można ujawnić przez analizowanie wszystkich podstawowych 

elementów wrażeń i innych doświadczeń, które tworzą życie psychiczne jednostki; 

badanie struktury doświadczenia. 

 

wskaźnik podstawowy (ang. base rate), miara statystyczna, która wyraża 

występującą normalnie częstość danego zdarzenia, tj. jego prawdopodobieństwo 

bezwarunkowe. 

 

wychowanie (ang. nurture), w sporze "natura czy wychowanie?" czynniki 

środowiskowe wpływające na zachowanie. 

 

zachowanie (ang. behavior), działania, za pomocą których organizm przystosowuje 

się do swojego środowiska. 

 

zmienna dyspozycyjna (ang. dispositional variable), czynnik, który działa wewnątrz 

jednostki, taki jak wyposażenie genetyczne, motywacja, poziom inteligencji i 

samoocena. 

 

zmienna niezależna (ang. independent variable), w eksperymencie kontrolowanym 

jest to bodziec, którego zmiany mają - jak się oczekuje - zmieniać pewne 

zachowanie. 

 

zmienna organizmiczna (ang. organismic variable), czynniki dyspozycyjne, takie jak 

cechy osobowości, stany organizmu, cechy pozycji społecznej i czas; termin 

stosowany przez tych, którzy badają tylko zachowanie ludzkie. 

 

zmienna pośrednicząca (ang. intervening variable), stan lub proces, o którego 

występowaniu wnioskuje się w celu wyjaśnienia związku między obserwowalnym 

wejściem bodźcowym a dającą się zmierzyć reakcją na wyjściu. 

 

zmienna sytuacyjna (ang. situational variable), czynnik zewnętrzny wpływający na 

zachowanie; zwany także zmienną środowiskową. 

zmienna środowiskowa (ang. environmental variable), czynnik zewnętrzny 

wpływający na zachowanie. 

 

zmienna zależna (ang. depentent variable), reakcja, której postać lub natężenie ma - 

jak się oczekuje - zmieniać się wraz ze zmianami zmiennej niezależnej. 
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Rozdział 2 

Scenariusze ćwiczeń 
Oglądanie wieloznacznej figury bodźcowej z rysunku 2.3 po rysunkach ludzi (2.1) i 
zwierząt (2.3) ilustruje tendencyjność spowodowaną oczekiwaniami. Jak należałoby 
zaprojektować analogiczne badanie sprawdzające tendencyjność obserwatora 
spowodowaną doświadczeniem zawodowym. Jak dowieść, że np. lekarze widzą 
wszędzie patologię, a psychologowie humanistyczni rozwój osobowości?  
 
Zbierz od studentów propozycje miar samoopisowych, behawioralnych i 
fizjologicznych jakiejś naturalnej motywacji takiej jak agresja lub łaknienie. Rozważcie 
wspólnie zalety i wady tych miar. Poproś studentów o opracowanie eksperymentu 
nad wpływem wyżej wymienionych motywacji na wyniki zapamiętywania, 
wykorzystując najlepszą miarę. Eksperyment powinien uwzględniać oba podstawowe 
plany (rys.2.4 i 2.5) i różnego rodzaju zabezpieczenia przed wpływem zmiennych 
zakłócających. Przedyskutujcie projekty z punktu widzenia "szczelności" procedury. 
 
Pytania do dyskusji 

 Jaką rolę mają do odegrania naukowe metody we współczesnej psychologii? 
Jakie są ich ograniczenia? Czy psychologia dysponuje jakimś lepszym 
narzędziem poszukiwania rzetelnej wiedzy? 

 Jaka rolę w gromadzeniu wiedzy odgrywa fundamentalne założenie wszelkiej 
nauki o powszechnym determinizmie. Na jakie odkrycia mogłaby "liczyć" 
psychologia, gdyby świat nie był zdeterminowany? 

 Warto też przedyskutować problem wiary w magiczne kasety oraz jego 
rozstrzygnięcie w badaniach Greenwalda ze s. 55, a także przyjrzeć się 
naukowemu "dziennikarstwu" por. zbliżenie na temat wojny narkotykowej. 

 Dlaczego badania psychologiczne na zwierzętach budzą tyle kontrowersji 
etycznych? 
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Najważniejsze terminy 
badania międzykulturowe (ang. cross-cultural research), badania mające na celu 

wykrycie, czy jakieś zachowania obserwowane w jednej kulturze występują także w 

innych kulturach. 

 

badanie empiryczne (ang. empirical investigation), staranna obserwacja 

obserwowalnych zdarzeń czy zjawisk; tzw. wstępujący (ang. bottom-up) typ badania 

oparty na zbieraniu danych. 

 

definicja operacyjna (ang. operational definition), określenie zmiennej lub stanu w 

kategoriach konkretnych operacji, jakie stosuje badacz w celu ich zmierzenia lub 

ustalenia ich wystąpienia. 

 

determinizm (ang. determinism), doktryna, zgodnie z którą wszystkie zjawiska - 

fizyczne, behawioralne i psychiczne - są zdeterminowane przez specyficzne, 

poznawalne czynniki przyczynowe. 

 

efekt placebo (ang. placebo effect), klinicznie znacząca reakcja na pewien bodziec 

czy sposób leczenia, która występuje niezależnie od ich oddziaływania 

fizjologicznego. 

 

eksperyment kontrolowany (ang. controlled experiment), metoda badawcza, w 

której obserwacje określonych zachowań przeprowadza się w systematycznie 

zmienianych warunkach, a osoby badane przydziela się losowo do poszczególnych 

warunków (grup). 

 

grupa eksperymentalna (ang. experimental condition), w eksperymencie 

kontrolowanym grupa poddawana wpływowi systematycznych modyfikacji zmiennych 

niezależnych, czyli wpływowi postępowania eksperymentalnego. 

 

grupa kontrolna (ang. control condition), grupa osób badanych w eksperymencie 

kontrolowanym, o tych samych właściwościach, co grupa eksperymentalna i 

podlegająca tym samym procedurom - z tym wyjątkiem, że nie poddaje się jej 

oddziaływaniu zmiennej niezależnej, której wpływ jest badany w danym 

eksperymencie. 

 

hipoteza (ang. hypothesis), prowizoryczne i sprawdzalne wyjaśnienie związku 

między dwoma (lub więcej) zjawiskami czy zmiennymi; często formułowana jako 

przewidywanie, że określone warunki doprowadzą do wystąpienia pewnego skutku. 
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kontekst odkrycia (ang. context of discovery), początkowa faza badania, w której 

obserwacje, przekonania, informacje i wiedza ogólna prowadzą do nowej idei lub 

odmiennego sposobu myślenia o jakimś zjawisku. 

kontrola placebo (ang. placebo control), eksperymentalna procedura kontrolna 

stosowana w przypadkach, w których mógłby wystąpić efekt placebo. 

 

mediana (ang. median), miara wartości centralnej rozkładu wyników; wartość 

dzieląca zbiór wyników na połowę. 

 

metoda naukowa (ang. scientific method), zbiór postaw i procedur służących do 

zbierania i interpretacji obiektywnej informacji w sposób, który ogranicza do minimum 

źródła błędu i dostarcza wiarygodnych uogólnień. 

 

miara behawioralna (ang. behavioral measure), działanie zewnętrzne lub reakcja 

zewnętrzna, która jest obserwowana i rejestrowana (z wyjątkiem własnego 

zachowania danej osoby opisywanego przez nią samą). 

 

miara samoopisowa (ang. self-report measure), zachowanie własne osoby badanej, 

określane na podstawie obserwacji i objawów dokonywanych przez nią samą. 

 

modalna (ang. mode), miara wartości centralnej rozkładu wyników; wynik 

występujący najczęściej. 

 

odchylenie standardowe (ang. standard deviation), miara zmienności wyników w 

rozkładzie, pokazująca przeciętną różnicę między wynikami a ich średnią. 

 

paradygmat (ang. paradigm), w badaniach - symboliczny model, który reprezentuje 

istotne cechy badanego procesu. 

 

podwójnie ślepa próba (ang. double-blind control), technika eksperymentalna, 

pozwalająca wyeliminować tendencyjność wynikającą z oczekiwań 

eksperymentatorów; polega na utrzymywaniu w nieświadomości zarówno osób 

badanych, jak i pomocników badaczy, których badanych poddaje się której 

procedurze. 

 

postępowanie wyjaśniające (ang. debriefing), procedura, przeprowadzana na 

zakończenie eksperymentu, w ramach której badacz podaje jak najwięcej informacji 

o badaniu i stara się, żeby nikt nie odszedł zakłopotany, zdenerwowany czy 

zawstydzony. 

randomizacja (ang. randomization), przydzielanie osób badanych do grupy 

eksperymentalnej lub do grupy kontrolnej przy zastosowaniu procedury losowej, 

która zapewnia, że każda osoba badana ma równe szanse znalezienia się w każdej z 

grup. 

 

rzetelność (ang. reliability), stopień zgodności względnych wyników uzyskiwanych w 

kolejnych pomiarach przez poszczególne osoby badane; wskaźnik stałości czy 
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spójności. 

 

schemat A-B-A (ang. A-B-A design), schemat eksperymentalny, w którym osoby 

badane najpierw znajdują się pod wpływem warunków poziomu podstawowego (A), a 

następnie poddaje się je oddziaływaniu eksperymentalnemu (B), po czym powraca 

się do poziomu podstawowego (A). 

 

standaryzacja (ang. standarization), jednolite procedury traktowania każdego 

badanego lub zapisu danych; w konstrukcji testów polega na poddaniu testowi dużej 

liczby reprezentatywnych jednostek w celu ustalenia norm. 

 

statystyka opisowa (ang. descriptive statistics), metody opisywania zbiorów danych, 

uzyskiwanych od różnych grup osób badanych oraz opisywania związków między 

zmiennymi w kategoriach przeciętnych, zmienności i korelacji. 

 

tendencyjność obserwatora (ang. observer bias), zniekształcenie danych 

percepcyjnych spowodowane osobistymi motywami i oczekiwaniami świadka 

zdarzenia. 

 

tendencyjność osobista (ang. personal bias), błąd w ocenianiu jakiegoś 

doświadczenia lub zjawiska, spowodowany działaniem czynników subiektywnych. 

 

teoria (ang. theory), w psychologii - zbiór wzajemnie powiązanych pojęć i zasad 

stosowanych w celu wyjaśnienia czy przewidywania jakiegoś zjawiska 

psychologicznego, lub w celu wyjaśnienia jakiegoś aspektu funkcjonowania mózgu, 

psychiki, zachowania czy środowiska. 

 

trafność (ang. validity), stopień, w jakim dany test rzeczywiście mierzy to, co ma 

mierzyć. 

 

współczynnik korelacji (ang. correlation coefficient), miara statystyczna, 

wyrażająca siłę związku między dwiema zmiennymi. 

zmienna (ang. variable), czynnik, który zmienia się pod względem wielkości lub 

rodzaju. 

 

zmienna zakłócająca (ang. confounding variable), bodziec inny niż zmienna 

wprowadzona celowo przez eksperymentatora do sytuacji badawczej, który zmienia 

zachowanie danej osoby. 
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Rozdział 3 

Scenariusz ćwiczeń 

 Pytania dotyczące kierunku ewolucji gatunku ludzkiego. Jak wiadomo żyjemy w 
świecie, w którym jest coraz mniej zagrożeń, zatem coraz mniej genów 
eliminowanych jest z naszej puli genowej. Jakie mogą być tego konsekwencje dla 
przeżycia gatunku? Co się stanie, gdy zakończy się dobór naturalny i każdy 
będzie miał równy dostęp do reprodukowania swych genów? Co będzie 
kształtowało ludzkie istoty, gdy zabraknie zagrożeń ze strony środowiska? 
Społeczny Darwinizm? Ewolucja Kulturowa? Technologia? Eugenika? 

 Pytania dotyczące wpływu dziedziczności i środowiska na kształtowanie 
osobowości dziecka. Rodzice chcą dla swych dzieci wszystkiego co najlepsze. 
Obecnie, aby zrealizować ten cel poszukują dla nich dobrych szkół i dbają, aby 
rozwijały maksymalnie swoje zdolności sportowe, artystyczne i wszelkie inne. W 
przyszłości zamiast tego wszystkiego będą mogli dokonać jeszcze przed 
urodzeniem wymiany niektórych genów swojego potomstwa, aby stało się 
sprawniejsze fizycznie i umysłowo, uzdolnione artystycznie itd. Czy takie 
postępowanie będzie etyczne? Czy mając taką możliwość studenci zastosowaliby 
je wobec własnych dzieci? Dlaczego tak, a dlaczego nie? 

 "Śmierć mózgowa". Udoskonalenie metod monitorowania aktywności mózgu 
spowodowało przesunięcie momentu uznania człowieka za martwego. Proste 
kryteria takie jak zatrzymanie oddechu lub bicia serca okazują się obecnie 
niewystarczające. Z drugiej strony nie zawsze uczciwe pozyskiwanie tkanek do 
transplantacji powoduje realne ryzyko uśmiercania ludzi znajdujących się w 
różnych fazach umierania. Jakie problemy etyczne i medyczne związane są ze 
"śmiercią mózgową"? 

 Poproś studentów o wykonanie jakiejś czynności np. pisania, ręka, którą zwykle jej 
nie wykonują. Przedyskutujcie problemy, jakie napotkali. 

 Punktem wyjścia do dyskusji może być także studium wcześniaków zamieszczone 
na początku rozdziału (rola wczesnej stymulacji dla rozwoju układu nerwowego). 
Wynika z niego także pytanie, które ma swoją kontynuacje w badaniach nad 
genetyką alkoholizmu – w jaki sposób wykorzystywane są bliźnięta przy 
rozstrzyganiu o roli czynników wrodzonych lub środowiskowych? 

 Zbliżenie na temat uzależnień odwołujące się do przekaźnictwa synaptycznego 
pozwala sformułować pytanie o miejsce tego czynnika wśród ogółu przyczyn 
toksykomanii. 

 

 

 



str. 14 
 

 

 

 

 

 

Najważniejsze terminy 
akson (ang. axon), długie włókno wychodzące z ciała komórkowego neuronu, 

przekazuje impulsy nerwowe do innych neuronów lub do mięśnia czy gruczołu. 

 

asymetria półkulowa (ang. cerebral dominance), tendencja jednej półkuli mózgowej 

do odgrywania ważniejszej roli niż druga w kontrolowaniu określonych funkcji; 

asymetria w funkcjonowaniu mózgu pozwala uniknąć rywalizacji między półkulami 

mózgowymi, dzięki zdominowaniu jednej z nich przez drugą - zwykle półkuli 

"milczącej" przez półkulę zawiadującą mową (u większości ludzi praworęcznych 

dominującą jest lewa półkula). 

 

autonomiczny układ nerwowy, AUN (ang. autonomic nervous system, ANS), część 

obwodowego układu nerwowego, która reguluje czynności organizmu nie 

podlegające zwykle kontroli dowolnej, w tym zmiany w narządach wewnętrznych 

występujące podczas doznawania emocji; złożony z dwóch części: układu 

sympatycznego (współczulnego) i parasympatycznego (przywspółczulnego). 

 

chromosom (ang. chromosome), duża cząsteczka składająca się z dwóch spirali 

DNA i białek zawierająca geny odpowiedzialne za cechy dziedziczne; każda ludzka 

komórka zawiera 46 chromosomów z wyjątkiem komórek rozrodczych, które 

zawierają tylko 23 chromosomy. 

 

chromosomy płciowe (ang. sex chromosome), chromosomy, które zawierają geny 

kodujące rozwój fizycznych cech męskich lub żeńskich. 

 

ciało komórki (ang. soma), część neuronu, która zawiera jądro oraz cytoplazmę i z 

której wychodzą wypustki: akson i kilka dendrytów. 

 

ciało migdałowate (ang. amygdala), część układu limbicznego; ośrodek mózgowy 

odpowiedzialny za agresję oraz niektóre rodzaje pamięci. 

 

ciało modzelowate, spoidło wielkie (ang. corpus callosum), wiązka 

zmielinizowanych aksonów łącząca obie półkule mózgowe. 

 

dendryty (ang. dendrites), mocno rozgałęzione wypustki neuronu, które przewodzą 

impulsy nerwowe z obwodu (np. od innych neuronów) do ciała komórki; zwykle dość 

krótkie. 

 

dobór naturalny (ang. natural selection), pogląd Darwina, zgodnie z którym 
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korzystne przystosowanie do cech środowiska pozwala niektórym członkom danego 

gatunku posiadać więcej potomstwa niż innym. 

encefalizacja (ang. encephalization), wzrost wielkości mózgu; ważny element 

ewolucji człowieka. 

 

endorfina (ang. endorphin), neuroprzekaźnik biorący udział w wielu reakcjach na 

bodźce dostarczające przyjemności i bólu. 

estrogen (ang. estrogen), żeński hormon wywołujący uwalnianie komórki jajowej z 

jajników. 

 

ewolucja (ang. evolution), teoria głosząca, że z upływem czasu, organizmy powstają 

i przystosowują się do swojego środowiska dzięki interakcji czynników biologicznych i 

środowiskowych. 

 

fenotyp (ang. phenotype), obserwowalny zestaw cech organizmu będący skutkiem 

interakcji genotypu i środowiska. 

 

gen (ang. gene), ultramikroskopijny obszar DNA w chromosomie; podstawowa 

jednostka dziedzicznego przekazu. 

 

genetyka (ang. genetics), badanie dziedziczenia po przodkach cech fizycznych i 

fizjologicznych. 

 

genotyp (ang. genotype), genetyczna budowa organizmu; liczne geny nie ujawniają 

się w rozwoju jednostki, a te, które to czynią, ujawniają się w fenotypach. 

 

hipokamp (ang. hippocampus), podkorowa struktura mózgu, która ma decydujące 

znaczenie dla pamięci świeżej i odgrywa ważną rolę w zachowaniu seksualnym. 

 

homeostaza (ang. homeostasis), złożony proces utrzymywania stałości 

wewnętrznego środowiska organizmu podczas jego kontaktów z otoczeniem, tak by 

chemiczna równowaga organizmu mogła być utrzymana, a potrzeby społeczne i 

biologiczne - zaspokojone; homeostaza na poziomie fizjologicznym jest przeważnie 

automatyczna. 

hormon (ang. hormone), substancja wydzielana do krwiobiegu z 

wyspecjalizowanych komórek zlokalizowanych w różnych gruczołach; jest 

przenoszony przez krew aż do chwili, gdy przymocowuje się do powierzchni 

właściwej tkanki. 

 

interneuron, neuron pośredniczący, neuron wstawkowy (ang. interneuron), 

neuron umożliwiający komunikację pomiędzy innymi neuronami; interneurony 

stanowią większą część komórek nerwowych mózgu. 

 

kanał jonowy (ang. ion channel), pobudliwa część błony komórkowej, która 

wytwarza i przewodzi sygnały w żywych komórkach. 
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kolbka synaptyczna (ang. terminal button), zaokrąglona struktura mieszcząca się 

na końcu aksonów, która przekazuje impulsy do następnego w kolejności neuronu. 

 

 

 

komórki glejowe, neuroglej (ang. glial cells, glia), komórki, które utrzymują neurony 

blisko siebie i ułatwiają przekaźnictwo neuronalne dzięki tworzeniu osłonki, która 

izoluje aksony niektórych neuronów, co przyczynia się do szybszego przewodzenia 

impulsów elektrochemicznych; ponadto pełnią funkcje porządkujące usuwając 

uszkodzone i martwe neurony oraz uniemożliwiają trującym substancjom 

znajdującym się w krwiobiegu przenikanie do mózgu, poprzez tworzenie bariery 

krew-mózg. 

 

kora asocjacyjna (ang. association cortex), obszar mózgu, w którym, jak się sądzi, 

zachodzą takie procesy, jak planowanie i podejmowanie decyzji. 

 

kora czuciowo-somatyczna (ang. somatosensory cortex), obszar płatów 

ciemieniowych, który otrzymuje informacje sensoryczne z różnych części ciała. 

 

kora mózgowa (ang. cerebral cortex), cienka, szarawa warstwa tkanki pokrywająca 

mózgowie; składa się z neuronów i ich wypustek; odgrywa ważną rolę w wyższych 

procesach psychicznych; zwana także istotą szarą; zob. mózg. 

 

kora ruchowa (ang. motor cortex), obszar kory mózgowej wzdłuż przedniej części 

bruzdy środkowej, którego funkcją jest przesyłanie sygnałów do mięśni; zwany 

także projekcyjną okolicą ruchową. 

 

kora słuchowa (ang. auditory cortex), okolica zlokalizowana w płatach skroniowych 

półkul mózgowych, która otrzymuje i przetwarza sygnały słuchowe. 

kora wzrokowa (ang. visual cortex), obszar z tyłu mózgu w płatach potylicznych, 

gdzie przetwarzana jest informacja wzrokowa. 

 

lezja (ang. lesion), celowe uszkodzenie określonego obszaru mózgu poprzez 

chirurgiczne usunięcie, przecięcie połączeń lub zniszczenie tkanki mózgowej. 

 

most (ang. pons), obszar pnia mózgu, zaangażowany w marzenia senne i budzenie 

się ze snu. 

 

móżdżek (ang. cerebellum), struktura umieszczona z tyłu pod mózgiem, która 

kontroluje równowagę i koordynację ruchową. 

 

neuromodulator (ang. neuromodulator), substancja, która modyfikuje czy moduluje 

aktywność neuronu postsynaptycznego. 

 

neuron (ang. neuron), komórka nerwowa wyspecjalizowana w szybkiej komunikacji 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=388
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=588
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w i pomiędzy sąsiadującymi komórkami. 

 

neuron czuciowy (ang. sensory neuron), neuron, który przenosi informacje z 

komórek znajdujących się w peryferycznych częściach ciała do ośrodkowego układu 

nerwowego. 

 

neuron ruchowy (ang. motor neuron), neuron, który przenosi informacje z 

ośrodkowego układu nerwowego do mięśni lub gruczołów. 

 

neuroprzekaźnik (ang. neurotransmitter), substancja chemiczna uwalniana z 

neuronów, która przechodzi przez szczelinę synaptyczną i przytwierdza się do 

cząsteczek receptorycznych umieszczonych na błonie postsynaptycznej. 

 

obwodowy układ nerwowy, OUN (ang. peripheral nervous system, PNS), część 

układu nerwowego poza ośrodkowym układem nerwowym; łączy receptory zmysłowe 

z ośrodkowym układem nerwowym oraz ośrodkowy układ nerwowy z mięśniami i 

gruczołami. 

okres refrakcji (ang. refractory period), okres spoczynku, w trakcie którego nie może 

być aktywizowany impuls nerwowy. 

 

ośrodkowy układ nerwowy, OUN (ang. central nervous system, CNS), część 

układu nerwowego składająca się z mózgu i rdzenia kręgowego. 

 

pień mózgu (ang. central core), obszar mózgu zawierający struktury zaangażowane 

głównie w procesy autonomiczne, takie jak bicie serca, oddychanie, pocenie się i 

trawienie. 

 

podwzgórze (ang. hypothalamus), struktura podkorowa o kluczowym znaczeniu, 

odgrywająca ważną rolę w regulacji metabolizmu, temperatury, odczuwania głodu i 

pragnienia oraz zachowania emocjonalnego; ośrodek sterujący, dzięki połączeniom z 

przysadką mózgową, większą częścią układu wydzielania wewnętrznego. 

 

potencjał czynnościowy (ang. action potential), impuls nerwowy aktywizowany w 

neuronie, gdy potencjał generatorowy przekroczy określony próg. 

 

potencjał generatorowy (ang. graded potential), przemieszczająca się wzdłuż 

dendrytu lub błony ciała komórki aktywacja, wywołana przez stymulację pochodzącą 

z innego neuronu. 

 

półkule mózgowe (ang. cerebral hemispheres), dwie połówki mózgu, połączone za 

pomocą ciała modzelowatego. 

 

prawo przewodzenia jednokierunkowego (ang. law of forward conduction), zasada 

głosząca, że neurony przekazują informacje tylko w jednym kierunku - od aksonu 

jednego neuronu do dendrytów lub ciała następnego. 
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przekaźnictwo synaptyczne (ang. synaptic transmission), przekazywanie impulsu 

nerwowego z neuronu na neuron, przy czym chemiczna substancja przekaźnikowa 

przechodzi przez szczelinę synaptyczną między neuronem aktywnym a neuronami 

przyległymi; pobudzenie lub hamowanie neuronów postsynaptycznych odgrywa 

decydującą rolę w przetwarzaniu informacji. 

 

przysadka mózgowa (ang. pituitary gland), Gruczoł zlokalizowany w mózgu, który 

wydziela dużą liczbę różnych hormonów wpływających na wzrost i wydzielanie 

hormonów przez inne gruczoły. 

sieć neuronalna (ang. neural network), obwody czy systemy neuronów działające 

razem dla wykonania zadań, których nie mogą wykonać pojedyncze komórki. 

 

skaner PET (ang. PET scanner), zob. tomografia emisji pozytronowej (Positron 

emission tomography). 

 

somatyczny układ nerwowy (ang. somatic nervous system), część obwodowego 

układu nerwowego, która kontroluje mięśnie szkieletowe. 

 

synapsa (ang. synapse), szczelina pomiędzy dwoma neuronami; jest ona 

wypełniona płynem, który nie pozwala na przenoszenie się aktywności elektrycznej. 

 

testosteron (ang. testosterone), hormon męski wydzielany przez jądra; 

odpowiedzialny za cechy uwarunkowane płciowo, jak owłosienie twarzy i niski głos. 

 

twór siatkowaty (ang. reticular formation), wydłużona struktura w środku pnia 

mózgu, przez którą przechodzą informacje czuciowe w drodze do wyższych 

ośrodków mózgowych; odgrywa ważną rolę w pobudzaniu i aktywacji organizmu, a 

także w sterowaniu uwagą i w różnicowaniu percepcyjnym. 

 

układ dokrewny, u. wydzielania wewnętrznego (ang. endocrine system), układ 

złożony z gruczołów wydzielających hormony, które regulują przemianę materii, 

koordynują różne procesy przebiegające w organizmie i mogą wpływać na emocje. 

 

układ limbiczny, u. brzeżny, u. rąbkowy (ang. limbic system), obszar w górnej 

części starego mózgu, zawierający ośrodki kierujące zachowaniem emocjonalnym i 

podstawowymi popędami motywacyjnymi. 

 

układ parasympatyczny, u. przywspółczulny (ang. parasympathetic division), 

część autonomicznego układu nerwowego, która zawiaduje większością 

podstawowych funkcji życiowych, takich jak na przykład trawienie; działanie tego 

układu jest w większości wypadków przeciwstawne (ang. antagonistyczne) do 

działania układu sympatycznego; jego włókna nerwowe wychodzą z niższych 

segmentów rdzenia kręgowego i z pnia mózgu. 

 

układ sympatyczny, u. współczulny (ang. sympathetic division), część 

autonomicznego układu nerwowego, która jest aktywna w warunkach mobilizacji 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=850
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organizmu, takich jak bardzo niska temperatura, wytężony wysiłek lub intensywne 

ćwiczenia, stan strachu lub gniewu; włókna tego układu biorą początek w 

segmentach rdzenia kręgowego znajdujących się między pniem mózgu a dolnym 

odcinkiem kręgosłupa. 

 

wzgórze (ang. thalamus), struktura mózgowa, która jest częścią pnia mózgu i 

stanowi stację przekaźnikową dla informacji czuciowych przychodzących ze 

wszystkich części ciała; odgrywa ważną rolę w odczuwaniu bólu. 

 

 

zaburzenie rozwojowe (ang. developmental disability), poważne zaburzenie 

pojawiające się w dzieciństwie lub wczesnej młodości, takie jak dysleksja, które może 

utrzymywać się przez całe życie jednostki, jeżeli nie zostanie ona poddana 

specjalnym oddziaływaniom. 
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Rozdział 4 

Scenariusze ćwiczeń 
Analiza marzeń sennych  
 
Na kilka dni przed zajęciami poproś studentów o spisanie kilku snów zgodnie z 
regułami zbierania tego typu materiału, a mianowicie: 
 

1. przed położeniem się spać powinni przygotować przy łóżku notes lub dyktafon; 
2. zasugerować sobie, że się obudzą po śnie, lub włączyć budzik, aby przerwać 

sen co 2 godziny; 
3. po przebudzeniu się przez chwilę potrzymać oczy zamknięte i przejrzeć sen 

przed jego zapisaniem; 
4. przejrzeć zapis pod kątem kompletności narracji. Sprawdzić czy zawiera on 

wprowadzenie osadzające treść w określonym czasie i miejscu, jacy występują 
w nim aktorzy, co robią, co z tego wynika. Może oczywiście brakować 
niektórych z tych elementów, tym się różni sen od rzeczywistości, ale jeśli były, 
to nie powinny być pominięte w opisie. Ważny jest także emocjonalny klimat 
snu. 

Zajęcia należy zacząć od wybrania kilku najciekawszych snów z punktu widzenia 
analizy Freudowskiej i zastosować ją do wydobycia utajonej treści (dobrze będzie 
jeśli jeden ze studentów przedstawi krótkie wprowadzenie do tej analizy - por. Freud 
w spisie lektur uzupełniających). Zastosować następnie interpretację wynikającą z 
teorii aktywacji i syntezy Hobsona i McCarleya. Porównać wnioski z tych analiz. Jak 
ma się do tego poetycka hipoteza Szekspira "Sen naprawia postrzępiony rękaw 
troski"? 
 
Pytania do dyskusji 

 Sen jest przystosowaniem wynikającym z długiej ewolucji gatunku ludzkiego. 
Dotychczasowa ewolucja określiła jego funkcje, czas trwania, fazy itp. Zachęć 
studentów do zastanowienia się nad tym jak dalej będzie przebiegał ten proces. 
Dlaczego i jak będą spali ludzie za parę tysięcy lat. Co się stanie w niedalekiej 
perspektywie, gdy życie ludzkie ulegnie znacznemu przedłużeniu. Jak będzie 
wyglądał rysunek 4.3 ze str. 128 przy założeniu, że przeciętna życia ludzkiego 
jeszcze w XXI wieku wyniesie 120 lub więcej lat? 

 Poproś studentów o opisanie studenckiego "stylu spania" charakterystycznego dla 
młodych ludzi narażonych na określonego rodzaju przeciążenia informacyjne, 
emocjonalne i fizyczne. Czy styl, który jest najbardziej typowy pozwala się 
zregenerować unikając zaburzeń? Jak powinien wyglądać styl spania idealnie 
dopasowany do potrzeb studenta? 
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Najważniejsze terminy 
bezdech w czasie snu (ang. sleep apnea), oddechowe zaburzenie snu, w którym 

dana osoba przestaje oddychać podczas snu. 

 

bezsenność (ang. insomnia), chroniczna niezdolność do normalnego spania, 

przejawiająca się trudnościami z zasypianiem, częstym budzeniem się oraz 

niezdolnością do ponownego zaśnięcia; często spowodowana lękiem lub bólem. 

 

dualizm (ang. dualism), pogląd, zgodnie z którym mechanistyczne ciało i mózg 

działają niezależnie od niematerialnej duszy i efemerycznej psychiki. 

 

dysocjacja (ang. dissociation), funkcjonowanie świadomości na różnych poziomach, 

bez zdawania sobie sprawy z istotnych informacji na innych poziomach. 

 

hipnoza (ang. hypnosis), zmieniony stan świadomości wywoływany za pomocą 

różnych technik, który charakteryzuje się głębokim odprężeniem, podatnością na 

sugestię oraz zmianami w percepcji, pamięci, motywacji i samokontroli. 

 

marzenia na jawie (ang. daydreaming), łagodna forma zmiany świadomości, w 

której uwaga zostaje chwilowo odwrócona od reakcji na bodźce zewnętrzne i 

skierowana na bodziec wewnętrzny. 

 

medytacja (ang. meditation), forma zmiany świadomości, mająca na celu 

zwiększenie samowiedzy i polepszenie samopoczucia przez zredukowanie 

samoświadomości, co osiąga się za pomocą specjalnych rytuałów i ćwiczeń. 

 

metoda pobierania próbek doświadczenia (ang. experience-sampling method), 

metoda eksperymentalna, w której osoby badane noszą przy sobie elektroniczne 

pagery i mają zarejestrować to, co czują i myślą w chwili, gdy zabrzmi jego sygnał. 

 

monizm (ang. monism), pogląd, zgodnie z którym psychika i mózg są aspektami 

jednej rzeczywistości; jest nim np. materializm. 

 

nałóg (ang. addiction), stan fizyczny, w którym występują symptomy wycofania, jeśli 

do organizmu nie wprowadzi się pewnej substancji. 

narkolepsja (ang. narcolepsy), zaburzenie snu, charakteryzujące się nieodpartym 

przymusem spania w ciągu dnia. 

 

nieświadomość (ang. unconscious), w teorii psychoanalitycznej część psychiki, 

która jest składnicą wypartych pragnień i pierwotnych impulsów. 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=343
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podatność na hipnozę (ang. hypnotizability), stopień wrażliwości danej osoby na 

znormalizowane sugestie hipnotyczne. 

 

podświadome zdawanie sobie sprawy (ang. subconscious awareness), procesy 

psychiczne dotyczące materiału, którego aktualnie nie ma w świadomości, lecz 

można go odszukać w pamięci za pomocą specjalnych procedur przypominania. 

 

praca marzenia sennego (ang. dream work), proces, postulowany przez Sigmunda 

Freuda, w którym cenzor przekształca treść utajoną marzenia sennego w treść 

jawną, ukazującą się osobie śniącej. 

 

proces nieświadomy (ang. unconsiouss process), w teorii Freuda proces umysłowy 

nie obserwowalny bezpośrednio ani nie sprawdzalny na drodze introspekcji, o 

którego istnieniu wnioskuje się z obserwowalnych zachowań. 

 

procesy nieświadome (ang. nonconscious processes), procesy zawierające 

informacje, które nie są reprezentowane ani w świadomości, ani w pamięci, takie jak 

organizowanie odbieranych bodźców w figurę i tło. 

 

protokół głośnego myślenia (ang. think-aloud protocol), opis procesów 

psychicznych i strategii umysłowych, dokonywany przez osobę badaną podczas 

pracy nad zadaniem. 

 

przytomne sny (ang. lucid dreaming), świadome zdawanie sobie sprawy w czasie 

snu z tego, że się śni. 

 

rytm dobowy (ang. circadian rhythm), stały układ powtarzających się okresowo 

czynności organizmu, trwający w przybliżeniu 24 godziny i zdeterminowany przez 

wewnętrzny "zegar biologiczny". 

samoświadomość (ang. self-awareness), proces zdawania sobie sprawy z 

autobiograficznego charakteru osobiście doświadczanych zdarzeń. 

 

sen nie-REM (ang. nonREM ssleep, NREM), okres, w którym śpiący nie wykazuje 

REM (tzn. szybkich ruchów oczu); charakteryzuje się mniejszą ilością marzeń 

sennych niż sen REM. 

 

szybkie ruchy oczu (ang. rapid eye movement, REM), wiarygodny, behawioralny 

sygnał, że aktywność psychiczna śpiącego koncentruje się wokół marzenia sennego. 

 

środek psychotropowy (ang. psychoactive drug), substancja chemiczna, która 

wpływa na procesy psychiczne i zachowanie, zmieniając świadome zdawanie sobie 

sprawy z rzeczywistości. 

 

świadomość (ang. consciousness), stan, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze 

zjawisk wewnętrznych i środowiska zewnętrznego. 
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teoria wyłaniania się i interakcji (ang. emergent-interaction theory), pogląd na 

zagadnienie relacji między ciałem i umysłem, oparty na pięciu głównych hipotezach: 

a) czynności mózgu wywołują stany umysłowe, które jednak są czymś różnym od 

stanów mózgu i nie dają się w pełni do nich sprowadzić; b) umysł i świadome 

doświadczenie interpretuje się jako wyłaniające się właściwości czynności mózgu; c) 

zjawisko "doświadczenia wewnętrznego" jest wyższego rzędu wyłaniającą się 

właściwości ą mózgu, który jest zorganizowany w hierarchię coraz większej regulacji i 

kontroli wyższych poziomów nad niższymi; d) mózg i umysł oddziałują wzajemnie na 

siebie; e) świadomy umysł wywiera na mózg wpływ przyczynowy na najwyższym 

poziomie w dziedzinie kontroli nad zachowaniem i kierowania nim. 

 

tolerancja (ang. tolerance), zmniejszenie skuteczności danego środka wskutek 

ciągłego zażywania go. 

 

treść jawna (ang. manifest content), we freudowskiej analizie marzeń sennych 

powierzchowna treść marzenia sennego, taka, jaką pamiętamy; zakłada się, że 

maskuje ona prawdziwe znaczenie snu. 

 

treść utajona (ang. latent content), we freudowskiej analizie marzeń sennych, 

ukryta, rzeczywista treść marzenia sennego. 

 

uzależnienie fizjologiczne (ang. physiological dependence), proces, w którym 

organizm przystosowuje się do danego środka i uzależnia się od niego, po części 

wskutek niedoboru neuroprzekaźników, spowodowanego częstą obecnością tego 

środka. 

uzależnienie psychologiczne (ang. psychological dependence), silny popęd 

psychiczny do uzyskania i zażycia pewnego środka; popęd ten nie wynika z 

fizjologicznej potrzeby ciągłego zażywania go w celu utrzymania normalnego 

funkcjonowania. 

 

walidacja na podstawie jednomyślności (ang. consensual validation), wzajemne 

potwierdzanie indywidualnych opinii o rzeczywistości. 

 

wspomnienie przedświadome (ang. preconscious memory), wspomnienie 

dostępne dla świadomości dopiero wtedy, gdy coś zwróci na nie uwagę danej osoby. 
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Rozdział 5 

Scenariusze ćwiczeń 
Opisywanie badań empirycznych 
 
Początkujący studenci mają ogromne kłopoty w opisywaniu eksperymentów: 
zmienne niezależne mylą im się z zależnymi, jawne z ukrytymi. Bardzo często nie 
potrafią odróżnić hipotez od wyników i odczytać tych ostatnich z tabeli lub wykresu, 
dlatego nie wyciągają wniosków lub nawet nie są w stanie poprawnie ich powtórzyć. 
Rozdział ten zawiera zwarte i krótkie opisy kilku eksperymentów m.in. eksperymentu 
Janet Werker ze str. 167. Proponuję przećwiczyć ze studentami opisywanie badań 
na schemacie planu eksperymentu ze str. 55. Nauczy ich to poprawnego "czytania" 
tych podstawowych danych i pozwoli utrwalić wiedzę metodologiczną przyswojoną 
"na sucho"(por. wariant dla studentów, paragraf "Tabele"). Umiejętność radzenia 
sobie z danymi empirycznymi przyda się podczas całej dalszej lektury tej książki. 
 
Pytania do dyskusji 

 Poproś studentów o przyjrzenie się przypadkom dzieci rozwijających się w 
wyjątkowo niekorzystnych warunkach środowiskowych: Victor ( str. 155), Genie- 
dzikie dziecko z Kaliforni (str. 164), przypadki skarlenia psychospołecznego dzieci 
z amerykańskich i rumuńskich sierocińców oraz z dzielnic nędzy na Hawajach (str. 
182 i 183). Warunki te (dość zróżnicowane) w różnym stopniu upośledzały rozwój 
poznawczy i społeczny dzieci ponieważ inne aspekty środowiska, a także niektóre 
cechy dzieci, takie jak np. płeć, zapobiegały przekształceniu się upośledzenia w 
ciężkie kalectwo. Jakie zatem czynniki najbardziej zagrażają rozwojowi dziecka i 
jak można im przeciwdziałać? 

 Rozwój jest z definicji procesem fazowym, szeregiem zmian pojawiających się w 
określonej kolejności. Zmiany te powiązane są przyczynowo i nie można ich 
przeskoczyć ani odwrócić (str. 163). Rozwój może być poddawany całościowym 
modyfikacjom takim jak przyspieszanie, opóźnianie i zaburzanie. Taka wizja 
rozwoju odpowiada utrwalonym sposobom myślenia o tym zjawisku i to nie tylko w 
psychologii, ale także w psychiatrii i pedagogice. Czy rozwój, zwłaszcza 
poznawczy może być, jak proponują autorzy nowszych badań pozostający pod 
urokiem informatyki, procesem ciągłym (str. 179)? Czy nie będzie to po prostu 
uczenie się, czyli stopniowe narastanie doświadczenia pozostające w 
sprzeczności z samą ideą rozwoju? 

 Przedyskutuj ze studentami twierdzenie Jeanne Block , że rodzice dają 
dziewczętom "korzenie" do budowy domów i rodzin, natomiast chłopcom 
"skrzydła", aby wzbijali się ku nowym wyzwaniom. (str. 185). Czy zachowania 
związane z wypełnianiem ról płciowych mogą się kiedykolwiek zmienić? Poproś 
studentów, aby zwrócili uwagę na to w jaki sposób ich własna płeć wpływa na 
sposób widzenia tego problemu. 
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Najważniejsze terminy 
akomodacja (ang. accommodation), proces restrukturyzacji lub modyfikacji struktur 

poznawczych tak, aby nowa informacja mogła zostać łatwiej do nich dopasowana; 

pojęcie rozwinięte przez Jeana Piageta - używane w powiązaniu z asymilacją; także 

proces zmiany grubości soczewki oka za pomocą mięśni rzęskowych (ciliary) co 

umożliwia zmienne ogniskowanie wzroku na bliskich i dalekich obiektach. 

 

amerykański język migowy (ang. American Sign Language, ASL), język używany 

przez społeczność osób z upośledzonym słuchem w Stanach Zjednoczonych; jest to 

pełny język obejmujący własny system symboliczny i gramatykę. 

 

badania normatywne (ang. normative investigation), badania ukierunkowane na 

opisanie tego, co jest charakterystyczne lub specyficzne dla danego wieku lub 

stadium rozwojowego. 

 

centracja (ang. centration), wzorzec myślowy, powszechny w początkach stadium 

przedoperacyjnego w rozwoju poznawczym; charakteryzuje się niezdolnością 

dziecka do wzięcia pod uwagę więcej niż jednego czynnika percepcyjnego 

równocześnie. 

 

chromosom (ang. chromosome), duża cząsteczka składająca się z dwóch spirali 

DNA i białek zawierająca geny odpowiedzialne za cechy dziedziczne; każda ludzka 

komórka zawiera 46 chromosomów z wyjątkiem komórek rozrodczych, które 

zawierają tylko 23 chromosomy. 

 

czynnik konstytucjonalny (ang. constitutional factor), podstawowa właściwość 

fizyczna lub psychiczna, ukształtowana genetycznie, a także poprzez wczesne 

wpływy środowiskowe, która pozostaje względnie stała w ciągu życia. 

 

dojrzewanie (ang. maturation), ciągły wpływ dziedziczenia we wczesnych fazach 

rozwoju i w dalszych latach życia; związane z wiekiem zmiany fizyczne i 

behawioralne charakterystyczne dla danego gatunku 

 

dyshabituacja (ang. dishabituation), proces przeciwny do habituacji; występuje gdy 

prezentowane są nowe bodźce. 

 

dysleksja rozwojowa (ang. developmental dyslexia), zaburzenie czytania 

polegające na przestawianiu liter i/lub cyfr oraz na trudności w odróżnianiu strony 

prawej od lewej, i górnej od dolnej; obecnie sądzi się, że powodowane jest ono 

zaburzeniami mózgu. 

 

egocentryzm (ang. egocentrism), aspekt centryzmu odnoszący się do trudności, 

jakie mają dzieci na poziomie przedoperacyjnym w wyobrażaniu sobie sytuacji z 

perspektywy kogoś innego. 
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fonem (ang. phoneme), najmniejsza jednostka mowy w każdym języku naturalnym, 

jaką wyróżnia w wytwarzaniu i odbiorze mowy sprawny użytkownik tego 

języka; r i l są odrębnymi fonemami w angielskim, natomiast wariantami tego samego 

fonemu w koreańskim. 

 

gen (ang. gene), ultramikroskopijny obszar DNA w chromosomie; podstawowa 

jednostka dziedzicznego przekazu. 

 

habituacja (ang. habituation), proces obniżania się siły reagowania na powtarzający 

się bodziec. 

 

komórka rozrodcza (ang. germ cell), u ludzi - plemnik u mężczyzny i komórka 

jajowa u kobiety; komórka przenosząca informację genetyczną od rodziców do 

potomstwa. 

 

kontrowersja dziedziczność-środowisko (ang. nature-nurture controversy), spór w 

obrębie psychologii dotyczący znaczenia dziedziczenia i uczenia się, czyli 

doświadczenia w determinowaniu rozwoju i zachowania. 

 

mechanizm przyswajania języka (ang. language acquisition device, LAD), 

hipotetyczna, oparta na biologicznych podstawach, struktura umysłowa odgrywająca, 

zdaniem wielu badaczy, główną rolę w uczeniu się języka przez dziecko, ułatwiająca 

proces rozumienia i produkowania mowy; pojęcie autorstwa Noama Chomsky'ego. 

 

mowa matczyna (ang. motherese), specjalna forma mowy o przesadnej intonacji, 

której dorośli używają mówiąc do niemowląt i małych dzieci; pojęcie wprowadzone 

przez Anne Fernald. 

 

nadmierna regularyzacja (ang. overregularization), błąd gramatyczny, pojawiający 

się zwykle we wczesnym okresie rozwoju językowego, polegający na zbyt szerokim 

stosowaniu reguł języka, co daje w rezultacie niepoprawne formy językowe 

(zwłaszcza w tworzeniu czasu przeszłego i liczby mnogiej [w języku angielskim - 

przyp. tłum]). 

 

okres krytyczny (ang. critical period), okres rozwoju, w którym organizm jest 

optymalnie gotowy do przyswojenia określonego zachowania o ile pojawią się 

odpowiednie bodźce i doświadczenia; także: okres najszybszych zmian 

biochemicznych danej struktury mózgowej i systemu nerwowego. 

 

pocieszenie przez dotyk (ang. contact comfort), poczucie komfortu płynące z 

fizycznego kontaktu z matką; ważny czynnik w rozwoju fizycznym i emocjonalnym; 

pojęcie opracowane przez Harry'ego Harlowa. 
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pojęcie stałości (ang. conservation), rozumienie, że fizyczne właściwości obiektu 

nie zmieniają się, jeżeli nic nie zostaje dodane lub ujęte, chociaż jego wygląd może 

się zmienić; także: zasada mówiąca, że wiele aspektów mechanizmów biologicznych 

jest podobnych u różnych gatunków, co pozwala wnioskować z wyników badań nad 

systemami niższych zwierząt o funkcjonowaniu człowieka. 

 

poligenetyczny (ang. polygenic), właściwość człowieka zależna od kombinacji kilku 

genów. 

 

przywiązanie (ang. attachment), bliska relacja emocjonalna między dzieckiem a jego 

stałym opiekunem; wnioskowana z zachowań, które wytwarzają i utrzymują bliskość 

pomiędzy dorosłym a dzieckiem. 

 

psychologia rozwojowa (ang. developmental psychology), gałąź psychologii 

zajmująca się interakcją procesów fizycznych i psychologicznych oraz stadiami 

rozwoju od momentu poczęcia. 

 

rola płci (ang. gender role), zespół zachowań i postaw związanych w danym 

społeczeństwie z byciem mężczyzną lub kobietą i wyrażanych publicznie przez 

jednostkę. 

 

rozwój poznawczy (ang. cognitive development), rozwój procesów poznawczych, 

obejmujących wyobraźnię, spostrzeganie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. 

 

skarlenie psychospołeczne (ang. psychosocial dwarfism), syndrom polegający na 

zahamowaniu normalnego rozwoju dziecka na skutek traumatyzujących warunków 

życia; rozwój może zostać zatrzymany, gdy małe dzieci ulegają stresowi na skutek 

traumatyzującego życia rodzinnego lub z powodu porzucenia przez opiekuna. 

 

stadia rozwoju psychospołecznego (ang. psychosocial stages), sekwencja stadiów 

rozwojowych zaproponowana przez Erika Eriksona, których centralnym punktem jest 

orientacja jednostki na siebie i innych; stadia te zawierają w sobie zarówno 

społeczne i seksualne aspekty rozwoju osoby, jak i społeczne konflikty wynikające z 

interakcji jednostki i otoczenia społecznego. 

 

stadium rozwojowe (ang. developmental stage), okres, w którym funkcjonowanie 

fizyczne, umysłowe lub zachowanie różni się od funkcjonowania przed lub po tym 

okresie. 

 

stałość przedmiotu (ang. object permanence), rozumienie, że przedmioty istnieją 

niezależnie od działania lub świadomości jednostki. 

strategia badań (porównań) podłużnych (ang. longitudinal design), strategia 

badawcza, w której te same osoby obserwowane są wielokrotnie, niekiedy na 

przestrzeni wielu lat. 
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strategia badań (porównań) poprzecznych (ang. cross-sectional design), metoda 

badawcza, w której grupy badanych, różne pod względem chronologicznego wieku, 

są obserwowane i porównywane w danym momencie czasu. 

 

strategia badań (porównań) sekwencyjnych (ang. sequential design), podejście 

badawcze, w którym osoby badane, mało różniące się pod względem wieku, 

grupowane są według roku urodzenia i obserwowane wielokrotnie w ciągu kilku lat; 

strategia ta łączy niektóre cechy podejścia poprzecznego i podłużnego. 

 

tożsamość płciowa (ang. gender identity), poczucie "męskości" lub "kobiecości", 

jakie ma dana osoba; zwykle obejmuje świadomość i akceptację własnej biologicznej 

płci. 

 

uspołecznienie, socjalizacja (ang. socialisation), trwający całe życie proces, w 

którym indywidualne wzorce zachowania, wartości, standardy, umiejętności, postawy 

i motywy są tak kształtowane, aby pozostawały w zgodności z uważanymi w danym 

społeczeństwie za pożądane. 

 

wdrukowanie (ang. imprinting), prymitywna forma uczenia się, w której młode 

niektórych zwierząt fizycznie podążają za pierwszym poruszającym się przedmiotem, 

jaki widzą i/lub słyszą, oraz wytwarzają wobec niego przywiązanie. 

 

wiek chronologiczny (ang. chronological age, CA), liczba miesięcy lub lat od 

momentu narodzin. 

 

wiek rozwojowy (ang. developmental age), wiek chronologiczny, w którym 

większość dzieci wykazuje określony poziom rozwoju fizycznego lub umysłowego. 
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Rozdział 6 

Scenariusze ćwiczeń 
Czytanie wykresów 
 
Jest to próba wydobycia z wykresu informacji, które nie są dane bezpośrednio. 
Nieskomplikowany rysunek 6.1. na str. 198 wykonany jest w skali 1mm = 1%. 
Posługując się linijką studenci mogą odpowiedzieć na pytanie ile procent osób 
badanych o trzech poziomach agresywności w okresie dojrzewania popełniło lżejsze 
przestępstwa w wieku 18 - 26 lat (kolejno: 13%, 15% i 23%). Czy byłby to dobry 
wskaźnik dla zależności przedstawionej na rysunku? Czy suma osób, które weszły w 
kolizje z prawem lepiej pokazuje tę zależność? Czy rysunek pozwala określić ile 
procent osób nie popełniło żadnych przestępstw (kolejno: 84%, 79% i 53%)?  
 
Pytania do dyskusji 

1. Podejście historyczne do rozwoju pokazuje, że przejścia od etapu do etapu u 
jednostek i w rodzinach lepiej można zrozumieć w szerszym historycznym 
kontekście danych czasów. W stosunkowo stabilnym społeczeństwie 
amerykańskim możliwe jest przewidzenie przy pewnym splocie warunków czy 
syn w okresie dojrzewania wybierze zawód odzwierciedlający identyfikację z 
ojcem (str. 203 i 206). Czy zależności, o których mówi paragraf "Wybór zawodu" 
ma jakikolwiek sens w polskich warunkach? Co wynika z zastosowania analizy 
kontekstu historycznego do sytuacji społecznej po 40 latach realnego 
socjalizmu, podczas których obowiązywał quasi - egalitaryzm, czyli: 

1. rozkojarzenie indywidualnych inicjatyw i pracy z korzyściami 
ekonomicznymi, 

2. związanie tych ostatnich z przywilejami uzyskiwanymi za uległość wobec 
samozwańczej władzy, 

3. nieuzasadnione awansowanie, lub degradowanie społeczne dużych grup 
ludzi? Czy w warunkach obowiązywania tzw. punktów za pochodzenie 
społeczne, przewidywania na temat planów zawodowych młodzieży były 
możliwe? Czy rozważania na temat permanentnego rozwoju jednostki w 
ciągu całego życia miały sens w stosunku do szerszej reprezentacji 
polskiego społeczeństwa, pomijając artystów, naukowców i innego rodzaju 
twórców, którym nawet ograniczenie wolności nie zamykało drogi do 
osobistego rozwoju? Czy rozwój ten wyglądał tak jak wyobrażają go sobie 
amerykańscy teoretycy? 

2. Jedna z wczesnych koncepcji rozwoju w ciągu całego życia - fazy reprodukcyjne 
Charlotty Bühler przedstawia sposób organizowania życia bardziej typowy dla 
kobiet niż dla mężczyzn. Można dodać, że bardziej typowy dla kobiet z kultury 
judeo-chrześcijańskiej niż np. muzułmańskiej (str. 192, 193). Zachęć studentów 
do uruchomienia wiedzy, jaką posiadają temat najważniejszych różnic. Jeśli 
mówienie o rozwoju wymaga uwzględniania tylu zmiennych kulturowych i 
historycznych (por. poprzednie pytanie), to można się zastanawiać czy wiedza 
ogólnorozwojowa nie kończy się na okresie dojrzewania płciowego i nie 
dotyczy uniwersalnych prawidłowości rozwoju fizycznego i psychicznego, które 
można obserwować tylko u dzieci? 
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3. Z wczesnych badań Kohlberga wynika, że większość mężczyzn osiąga w 
rozumowaniu moralnym stadium 4 (orientacja na prawo i porządek), podczas 
gdy większość kobiet pozostaje w stadium 3 (orientacja na spełnianie 
oczekiwań innych). Czym można wytłumaczyć fakt, że proporcje mężczyzn i 
kobiet w rejestrach skazanych wskazują, że to raczej mężczyźni są moralnie 
słabiej rozwinięci niż kobiety? (str. 209 i 210) 
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Najważniejsze terminy 
choroba Alzheimera (ang. Alzheimer's disease), chroniczny organiczny syndrom 

mózgowy, który charakteryzuje stopniowa utrata pamięci, spadek zdolności 

intelektualnych oraz degradacja osobowości; najbardziej rozpowszechniona forma 

otępienia u osób w podeszłym wieku. 

 

empatia (ang. empathy), współodczuwanie emocji innej osoby; może po części 

stanowić u dziecka podstawę przyszłego systemu zachowania moralnego. 

 

gerontologia behawioralna (ang. behavioral gerontology), badanie wszelkich 

psychologicznych aspektów starzenia się oraz problemów występujących u osób w 

podeszłym wieku. 

 

hospicjum (ang. hospice), zakład dla osób przewlekle chorych, zaspakajający ich 

potrzeby w atmosferze zbliżonej do domowej; tworzenie hospicjów ma uczynić 

proces umierania bardziej ludzkim, niż jest to możliwe w warunkach szpitalnych. 

 

intymność (ang. intimacy), zdolność pełnego zaangażowania się - seksualnego, 

emocjonalnego i moralnego - wobec innej osoby. 

 

mądrość (ang. wisdom), biegłość w podstawowych praktycznych umiejętnościach 

życiowych; często osiągana w późnym wieku dojrzałym. 

 

moralność (morality), system przekonań i wartości, który sprawia, że jednostki będą 

wywiązywać się ze swych obowiązków wobec innych członków społeczeństwa, i 

postępują w sposób nie naruszający praw i interesów innych. 

 

myślenie (ang. thinking), złożony umysłowy proces tworzenia nowych reprezentacji 

umysłowych przez przekształcanie dostępnych informacji. 

 

niezłomność (ang. resiliency), szczególna zdolność skutecznego radzenia sobie ze 

stresowymi, traumatycznymi sytuacjami i szybkiego "pozbierania się", otrząśnięcia 

się z ich zwykle destrukcyjnych skutków; termin ten stosuje się także przy opisywaniu 

dzieci zwanych "niewrażliwymi", ponieważ radzą sobie skutecznie z surowym, źle 

traktującym je otoczeniem. 

 

obraz ciała (ang. body image), subiektywne doświadczenie wyglądu własnego ciała; 

może obejmować obraz ciała idealnego. 

obrzęd inicjacji (ang. initiation rite), rytuał w wielu społecznościach 

nieindustrialnych, któremu poddaje się młodzież w okresie pokwitania, i który służy 

jako publiczne uznanie przejścia z dzieciństwa do wieku dojrzałego; zwany 

także rytuałem przejścia. 

 

okres dorastania (ang. adolescence), stadium życia definiowane zwykle jako 

zaczynające się z początkiem pokwitania, kiedy jednostka osiąga dojrzałość płciową, 

czyli zdolność rozmnażania się. 
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otępienie (ang. dementia), zaburzenie, w którym pamięć, rozumowanie, ocenianie i 

inne wyższe procesy psychiczne zostają utracone, czyli nie mogą być nadal 

realizowane. 

 

podejście historyczne (ang. historical approach), stosowany w badaniach nad 

rozwojem schemat badawczy, w którym czas jest główną zmienną niezależną. 

 

pokwitanie (ang. puberty), osiągnięcie dojrzałości płciowej; oznaką pokwitania jest u 

dziewcząt pierwsza miesiączka, a u chłopców wytwarzanie żywych plemników i 

zdolność do wytrysku nasienia. 

 

przeszczepianie mózgu płodowego (ang. fetal brain transplant), metoda 

przeciwdziałania osłabieniu pamięci u osób starszych, polegająca na 

przeszczepianiu bogatej w neurony, rozwijającej się tkanki z mózgów usuniętych 

płodów bezpośrednio do mózgów osób w podeszłym wieku. 

 

psychologia rozwojowa obejmująca okres całego życia (ang. life-span 

developmental), badanie osobowości, funkcjonowania umysłowego i innych 

podstawowych aspektów natury ludzkiej, w miarę jak nieustannie rozwijają się one i 

zmieniają przez cały czas trwania cyklu życiowego. 

 

rozwój przez całe życie (ang. life-span development), badania nad ciągłością, 

stałością i zmianami w procesach fizycznych i psychicznych, które charakteryzują 

funkcjonowanie człowieka od poczęcia do ostatnich faz życia. 

 

selektywna optymalizacja (ang. selective optimalization), strategia dobrego 

starzenia się, polegająca na wyciągnięciu jak największych korzyści z zysków i 

jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu strat, związanych z normalnym starzeniem 

się; ograniczenie swych działań do tego, co robi się dobrze i wykonywanie tego coraz 

lepiej. 
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Rozdział 7 

Scenariusze ćwiczeń 
Mierzenie progów 
Przeprowadź ćwiczenie w wyznaczaniu dolnego progu absolutnego dla natężenia 
dźwięków. Tabela 7.2 (s. 229) informuje, że tykanie zegarka, którego głośność 
można oszacować na podstawie rysunku 7.19 (s. 250), powinno być słyszane w 
cichym pomieszczeniu z odległości 7m. Weź poprawkę na hałas panujący w 
pomieszczeniu, gdzie odbywasz zajęcia, uszkodzony słuch bywalców dyskotek, z 
których rekrutują się twoi studenci oraz precyzję mechanizmów współczesnych 
zegarków. Przeprowadź przynajmniej 10 pomiarów zaczynając od bodźca dobrze 
słyszanego i ustalając, przy jakiej, powiększającej się odległości detekcja zanika oraz 
10 pomiarów zaczynających się przy odległości, której zmniejszenie spowoduje 
pojawienie się wrażenia. Taśma krawiecka przymocowana do stołu ustawionego w 
odpowiedniej odległości pozwoli na dokonanie pomiarów i przedstawienie ich w 
postaci krzywej z rysunku 7.1 (s. 228). Badanie to możesz oczywiście przeprowadzić 
posługując się audiometrem lub innym generatorem dźwięku, który pozwoli użyć 
właściwej miary fizycznej. 
 
Jeżeli w Twojej grupie znajduje się osoba niewidoma możecie sprawdzić, czy 
posiada ona, jak mówi powszechnie uznawany mit, kompensacyjnie rozwinięty słuch. 
Jeśli uzyskałaby rzeczywiście lepsze wyniki niż osoby widzące przedyskutujcie, jakim 
jeszcze czynnikom można przypisać tę przewagę. 
 
Według "receptury" z tabeli 7.2 można przyrządzić roztwory cukru w jednakowych 
szklankach oznaczonych w sposób znany tylko eksperymentatorowi. Porównując 
smaki można określić zarówno próg absolutny dla smaku, jak i progi różnicy dla 
różnych wzorcowych natężeń słodyczy. 
 
Dysponując estezjometrem lub nawet szkolnym cyrklem z odpowiednio osłoniętą 
igłą, można się pokusić o porównanie wrażliwości na podwójny dotyk skóry na 
opuszkach palców i plecach (por. dane na str. 258). Czy rzeczywiście rozstawienie 
kolców trzeba podwoić, aby na plecach poczuć dwa kolce, a nie jeden? 
 
Pytania do dyskusji 

 Jakie zmysły poza ukształtowanymi przez ewolucję gatunku ludzkiego ludzie 
mogliby jeszcze posiadać? Skąd wiemy, że one istnieją? 

 W jaki sposób ludzie wykorzystują urządzenia techniczne i szczególną wrażliwość 
różnych gatunków zwierząt, aby zwiększyć zakres dostępnej dla siebie stymulacji? 

 Co należy sądzić o wrażliwości pewnych osób na promieniowanie 
elektromagnetyczne lub o zdolności do odróżniania barw za pomocą dotyku? 

 Jak dalece podobne są doświadczenia zmysłowe poszczególnych jednostek 
ludzkich? Czy np. kolor niebieski widziany jest przez wszystkich tak samo? 

 Czy słuchanie dychotyczne jest tylko techniką eksperymentalną, czy codziennym 
doświadczeniem? Jakie przykłady mogą nas przekonać o tym, że zachodzi ono 
także poza laboratorium? 
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 Ludzie różnią się ogromnie między sobą w zakresie wrażliwości na ból. Niektóre z 
tych różnic mają podłoże kulturowe, powstaje zatem pytanie, czy wrażliwość na 
ból może być produktem wychowania. Jakie zabiegi wychowawcze mogą 
prowadzić do wytworzenia nadwrażliwości na stymulację bólową? 

 W późnych latach sześćdziesiątych podejrzewano Beatlesów o nagrywanie w 
celach reklamowych podprogowych komunikatów na płytach. Zapytaj, co studenci 
sądzą o skuteczności tego typu chwytów reklamowych i propagandowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 35 
 

Najważniejsze terminy 
akomodacja (ang. accommodation), proces restrukturyzacji lub modyfikacji struktur 

poznawczych tak, aby nowa informacja mogła zostać łatwiej do nich dopasowana; 

pojęcie rozwinięte przez Jeana Piageta - używane w powiązaniu z asymilacją; także 

proces zmiany grubości soczewki oka za pomocą mięśni rzęskowych (ciliary) co 

umożliwia zmienne ogniskowanie wzroku na bliskich i dalekich obiektach. 

 

barwa dźwięku (ang. timbre), wymiar wrażenia słuchowego odzwierciedlający 

złożoność fali dźwiekowej. 

 

barwy dopełniające (ang. complementary colors), barwy przeciwstawne w kole 

barw. 

 

błona podstawowa (ang. basilar membrane), błona znajdująca się w ślimaku ucha, 

która wprawiona w ruch pobudza komórki włoskowe wytwarzające neuronalne efekty 

stymulacji słuchowej. 

 

ból (ang. pain), nieprzyjemne wrażenie zmysłowe; zmartwienie, smutek. 

 

ból fantomowy (ang. phantom limb phenomenon), doświadczany przez osoby po 

amputacji ekstremalny lub chroniczny ból nie posiadanego już członka. 

 

ból neuropatyczny (ang. neuropathic pain), ból spowodowany nienormalnym 

funkcjonowaniem lub nadmierną aktywnością nerwów. 

 

ból nociceptywny (ang. nociceptive pain), ból w wyniku działania sygnałów 

wysyłanych z wyspecjalizowanych zakończeń nerwowych w skórze przez rdzeń 

kręgowy do mózgu. 

 

ciało kolankowate boczne (ang. lateral geniculate nucleus), punkt przekaźnikowy 

we wzgórzu, przez który przechodzą impulsy biegnące od oka do kory potylicznej. 

 

czopki (ang. cones), fotoreceptory skupione w centrum siatkówki odpowiedzialne za 

percepcję wzrokową w normalnych warunkach widzenia i za wszystkie wrażenia 

barw. 

decybel, dB (ang. decibel, db), jednostka stosowana do opisu fizycznego natężenia 

dźwięku. 

 

feromon (ang. pheromone), sygnał chemiczny wydzielany przez organizm w celu 

komunikacji z innymi przedstawicielami gatunku; często działający na odległość jako 

podnieta seksualna. 

 

fizjologia wrażeń (ang. sensory physiology), badanie biologicznych mechanizmów 

przekształcania zjawisk fizycznych w procesy neuronalne. 
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fotoreceptor (ang. photoreceptor), komórka receptoryczna siatkówki wrażliwa na 

światło. 

 

funkcja psychometryczna (ang. psychometric function), wykres przedstawiający 

procent detekcji jakiegoś bodźca (na osi rzędnych) dla wszystkich jego intensywności 

(na osi odciętych). 

 

głośność (ang. loudness), wymiar percepcji słuchowej, który jest pochodną 

amplitudy fali dźwiękowej; fale dźwiękowe o dużej amplitudzie odbierane są jako 

głośne, a fale o małej jako ciche. 

 

hamowanie oboczne (ang. lateral inhibition), proces, w którym receptor pobudzony 

przez wysokie natężenie światła oddziałuje hamująco na receptory sąsiednie 

otrzymujące światło o niższym natężeniu. 

 

Hertz, Hz (ang. Hertz, Hz), jednostka częstotliwości dźwięku wyrażana w cyklach na 

sekundę. 

 

jasność (ang. brightness), wymiar przestrzeni barw związany z natężeniem światła. 

 

kodowanie sensoryczne (ang. sensory coding), sposób, w jaki natężenie bodźca 

zmysłowego przekłada się na tempo wyładowań neuronalnych w systemie 

sensorycznym. 

komórka detekcji cech (ang. feature-detection cell), komórka kory wzrokowej, która 

reaguje na pojawienie się szczególnego wzorca w polu odbiorczym. 

 

komórka dwubiegunowa (ang. bipolar cell), komórka nerwowa, w której łączą się 

impulsy z wielu komórek receptorycznych i skąd przesyłane są do komórek 

zwojowych. 

 

komórka zwojowa (ang. ganglion cell), komórka integrująca impulsy z wielu 

komórek dwubiegunowych w pojedynczą częstotliwość wyładowań. 

 

kora słuchowa (ang. auditory cortex), okolica zlokalizowana w płatach skroniowych 

półkul mózgowych, która otrzymuje i przetwarza sygnały słuchowe. 

 

kora wzrokowa (ang. visual cortex), obszar z tyłu mózgu w płatach potylicznych, 

gdzie przetwarzana jest informacja wzrokowa. 

 

kubki smakowe (ang. taste buds), receptory smaku zlokalizowane przede wszystkim 

w górnej części języka. 

 

ledwo dostrzegalna różnica (ang. just noticeable difference, JND), zob. próg 

różnicy. 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=595
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=595
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modalności zmysłowe (ang. sensory modalities), termin ogólny obejmujący 

wszystkie odrębne systemy sensoryczne, które pobierają informacje z otoczenia. 

 

model częstotliwości przestrzennej (ang. spatial-frequency model), teoria, która 

głosi, że system wzrokowy analizuje bodźce złożone przez rozbicie ich na 

częstotliwości przestrzenne; konkurencyjny w stosunku do modelu detekcji cech w 

analizie bodźca. 

 

model detekcji cech (ang. feature-detection model), teoria głosząca, że komórki na 

poszczególnych poziomach systemu wzrokowego wykrywają (detekcja) 

poszczególne cechy bodźca. 

nasycenie (ang. saturation), wymiar przestrzeni barw związany z czystością i 

żywością wrażenia barwnego. 

 

nerw słuchowy (ang. auditory nerve), nerw, który przenosi impulsy ze ślimaka do 

jądra ślimakowatego w mózgu. 

 

opuszka węchowa (ang. olfactory bulb), ośrodek, do którego przesyłają swoje 

sygnały receptory wrażliwe na zapach, położony tuż poniżej płatów czołowych kory 

mózgowej. 

 

percepcja (ang. perception), procesy organizujące informacje w obrazy zmysłowe i 

interpretujące je jako wytwór własności obiektów zewnętrznego, trójwymiarowego 

świata. 

 

percepcja podprogowa (ang. subliminal perception), zjawisko polegające na tym, 

że ludzie zachowują się tak, jak gdyby coś spostrzegli, podczas gdy test detekcji 

świadczy o tym, że bodziec nie przekracza progu wrażliwości zmysłowej. 

 

plamka żółta (ang. fovea), obszar siatkówki o największym zagęszczeniu czopków, 

dzięki czemu stanowi on punkt najostrzejszego widzenia. 

 

prawo Fechnera (ang. Fechner's law), twierdzenie, że siła wrażenia jest 

proporcjonalna do logarytmu fizycznej intensywności bodźca. 

 

prawo Webera (ang. Weber's law), twierdzenie, że wielkość progu różnicy jest 

proporcjonalna do intensywności bodźca standardowego.  

 

pręciki (ang. rods), fotoreceptory skoncentrowane na obrzeżach siatkówki 

najbardziej aktywne w przyćmionym świetle; pręciki nie wytwarzają wrażeń 

barwnych. 

 

procesy sensoryczne (ang. sensory processes), procesy związane z narządami 

zmysłowymi i obwodowym układem nerwowym, które zapewniają nam bezpośredni 

kontakt ze źródłami stymulacji. 
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próg absolutny (ang. absolute threshold), minimalna ilość energii fizycznej 

wystarczająca do wywołania doznania zmysłowego. 

 

próg różnicy (ang. difference threshold), najmniejsza fizyczna różnica między 

dwoma bodźcami powodująca rozpoznawanie ich jako różniących się; zwany 

także ledwo dostrzegalną różnicą. 

 

psychofizyka (ang. psychophysics), badanie relacji pomiędzy doświadczeniem 

psychicznym a stymulacją fizyczną. 

 

siatkówka (ang. retina), tylna warstwa oka zawierająca fotoreceptory.  

 

strefy erogenne (ang. erogenous zones), obszary powierzchni skóry szczególnie 

wrażliwe na stymulację i dające początek doznaniom erotycznym czy seksualnym. 

 

systemy aferentne (ang. afferent systems), systemy przetwarzające informacje 

napływające do mózgu; systemy sensoryczne. 

 

systemy eferentne (ang. efferent systems), systemy przetwarzające informacje 

płynące z mózgu do mięśni i gruczołów; systemy motoryczne. 

 

szacowanie wielkości (ang. magnitude estimation), metoda konstrukcji skal 

psychofizycznych oparta na przypisywaniu przez obserwatorów liczb swoim 

doznaniom; opracowana przez S. S. Stevensa. 

 

ślimak (ang. cochlea), podstawowy narząd słuchu; wypełniony płynem, znajduje się 

w uchu wewnętrznym. 

 

tendencyjność (ang. bias), niepożądane, systematyczne źródło błędów, które w 

wynikach i wnioskach naukowych są skutkiem działania czynników nie związanych z 

badaniami lub mierzonymi zmiennymi. 

teoria częstotliwości (ang. frequency theory), teoria głosząca, że tempo wyładowań 

neuronalnych zależy od częstotliwości tonu. 

 

teoria detekcji sygnałów (ang. theory of signal detection, TSD), teoria, która głosi, 

że wszystkie sądy percepcyjne są połączeniem procesów sensorycznych i 

decyzyjnych, a względny udział każdego z nich można ustalić. 

 

teoria miejsca (ang. place theory), teoria głosząca, że różne częstotliwości dźwięku 

wytwarzają maksymalną aktywację w różnych miejscach błony podstawowej, co 

sprawia, że wysokość dźwięku jest kodowana za pośrednictwem miejsca aktywacji. 

 

teoria procesu przeciwstawnego (ang. opponent-process theory), teoria, głosząca, 

że całość doznań barwnych wywodzi się z trzech systemów, z których każdy zawiera 

dwa elementy przeciwstawne (czerwony vs. zielony, niebieski vs. żółty i czarny vs. 

biały). 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=327
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teoria tamy (ang. gate-control theory), teoria modulacji bólu, która głosi, że pewne 

komórki w rdzeniu przedłużonym działają jak tama, przerywając i blokując pewne 

sygnały bólowe i dopuszczając do mózgu tylko niektóre z nich. 

 

teoria trzech kolorów (ang. trichromatic theory), teoria, która głosi, że istnieją trzy 

typy receptorów barw wytwarzające "pierwotne" wrażenia barwne - czerwień, zieleń i 

niebieskość. 

 

transdukcja (ang. transduction), przekształcanie jednej formy energii w inną; na 

przykład energia chemiczna jest przekształcana w energię fizyczną, a światło w 

impulsy neuronalne. 

 

wrażenie (ang. sensation), proces analizy energii fizycznej w świecie zewnętrznym 

(na przykład fali dźwiękowej lub świetlnej) i przekształcania jej w aktywność 

neuronalną, która koduje proste informacje o stymulacji narządów receptorycznych. 

 

wysokość dźwięku (ang. pitch), jakość doznania słuchowego zależna przede 

wszystkim od częstotliwości fali dźwiękowej (dźwięk niski vs wysoki). 

 

wzgórek górny (ang. superior colliculus), wiązka ciał komórek nerwowych w 

obszarze pnia mózgu położonego w śródmózgowiu, zaangażowana w integrowanie 

materiału sensorycznego różnego typu; zakłada się, że jest stacją przekaźnikową dla 

prymitywnych form percepcji zmysłowej. 

zasada salwy (ang. volley principle), rozszerzenie teorii częstotliwości, które głosi, iż 

kiedy szczyt fali dźwiękowej występuje zbyt często, to wyładowania pojedynczego 

neuronu za tym nie nadążają i dochodzi do wyładowania całej grupy neuronów 

zgodnego z tą częstością. 

 

zmysł kinestetyczny (ang. kinesthetic sense), zmysł rejestrujący pozycję ciała i 

ruchy jego części względem siebie. 

 

zmysł równowagi (ang. vestibular sense), zmysł informujący o położeniu naszego 

ciała w świecie zewnętrznym względem siły ciążenia. 

 

zmysłowość (ang. sensuality), upodobanie do przyjemności płynących z wrażeń 

zmysłowych. 

 

zmysły skórne (ang. cutaneous sense), zmysły wytwarzające wrażenia nacisku, 

ciepła i zimna na powierzchni skóry. 
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Rozdział 8 

Scenariusze do ćwiczeń 
Aby zilustrować fakt, że mózg interpretuje pobudzenia dochodzące ze skórnych 
receptorów zimna i ciepła w kontekście poprzedzających je doświadczeń przygotuj 
trzy miednice z wodą: zimną, gorącą (jednak nie na tyle żeby poparzyć komuś skórę) 
i letnią. Poproś, aby studenci zanurzali kolejno jedną rękę w miednicy z zimną wodą, 
a drugą rękę w miednicy z wodą gorącą. Po około jednej minucie poproś ich o 
zanurzenie obu rąk w wodzie letniej i zapytaj, czego doświadczyli. 
Jeśli nie wykorzystałeś jako ilustracji do wykładu rysunków 8.30 A, B i C możesz 
przeprowadzić demonstrację wpływu nastawienia percepcyjnego. 
Poproś studentów o zaprojektowanie eksperymentu dowodzącego istnienia stałości 
kształtu. 

1. Niech kształtem tym będzie jak na rysunku 8.26 podlegające rotacji koło. 
Wzorcem może być okrągła kartonowa płytka na podstawce, ustawiana pod 
różnymi kątami. Niech poszczególnym stopniom rotacji odpowiadają naklejone 
na karton elipsy o przynajmniej sześciu różnych średnicach mniej lub bardziej 
zbliżonych do koła. Niech ich kształt odpowiada obrazowi siatkówkowemu koła 
eksponowanego pod określonymi kątami (Fraisse, P. (1960) Podręcznik 
ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej, Warszawa, PWN str. 156 - znajduje się 
tam wzór pozwalający obliczyć mniejszą oś mnożąc długość większej osi przez 
cosinus kąta nachylenia). 

2. Zadanie osób badanych będzie polegało na dobieraniu elips z planszy do 
pokazywanego im krążka. Co będzie miarą stałości kształtu? (Można 
ewentualnie zastosować wzór Brunszwika na stałość podany również w 
podręczniku Fraisse'a.) Od jakiego ustawienia wzorca należy zacząć pomiary? 
Czy badanie wykonane z użyciem naturalnego obiektu, czyli monety lub 
płaskiego talerza może przynieść bardziej wyrazisty efekt? Uwzględnij zmienną 
"naturalności" kształtu w projekcie. 

3. Poproś studentów o wykorzystanie planu eksperymentu ze strony 55. Niech 
narysują tabelę zmiennych i zaplanują ile i jakich grup należy zbadać oraz jak 
będą one dobierane? 

4. W badaniu powinny uczestniczyć osoby posiadające dobry wzrok lub właściwe 
szkła korekcyjne. Powinny to być dwie grupy: eksperymentalna, badana za 
pomocą dobrze znanego obiektu, o którego kształcie posiada ugruntowaną 
wiedzę i kontrolna badana za pomocą geometrycznego kształtu 
odwzorowanego na przyrządzie specjalnie opracowanym na użytek badań. W 
ten sposób kontrolowana jest zmienna niezależna - "naturalność" kształtu 
obiektu. 

5. W badaniu tym pretest jest demonstracją przedmiotu rotowanego przed rotacją. 
Może to być pierwsza, najłatwiejsza próba (tu nie powinno być różnicy między 
grupami). 

6. Miarą stałości spostrzegania (zmiennej zależnej) będzie błąd polegający na 
wybieraniu z planszy, elipsy przypominającej koło w większym stopniu niż 
wynika to z jego położenia podczas ekspozycji. Błąd ten, do którego ujawnienia 
służy posttest, powinien pojawiać się częściej i przybierać większe wartości w 
grupie eksperymentalnej. 
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Pytania do dyskusji 

 Co podlega w większym stopniu wpływowi kontekstu fizycznego i kulturowego, 
wrażenia czy spostrzeżenia? Dlaczego? 

 Przedyskutuj ze studentami zasady grupowania percepcyjnego zaproponowane 
przez psychologię postaci, czy można je zastosować do analizy organizacji jakichś 
innych procesów poznawczych takich jak pamięć i myślenie, a może nawet do 
całkiem innych form doświadczenia? Zwróć uwagę studentów na to, że zasady te 
były rzeczywiście stosowane przez postaciowców do wyjaśniania zjawisk nie tylko 
z zakresu percepcji, a po przekształceniu w teorię pola psychologicznego objęły 
złożone formy zachowania i motywacji - u ludzi i zwierząt - w normie i patologii - u 
pojedynczych jednostek i w grupach. 

 Rola procesów odgórnych i oddolnych w sterowaniu percepcją. Czy możliwe są 
czyste sytuacje? Jak wyglądałby obraz świata zbudowany wyłącznie na podstawie 
wrażeń i taki, który opierałby się głównie na indywidualnej wiedzy i motywacji? 

 Przypomnij sobie zamieszczony na początku rozdziału opis tajemniczych katastrof 
lotniczych. Zapytaj studentów czy na podstawie uzyskanej wiedzy mogliby ocenić 
rozwiązanie tego problemu przez dr Krafta? Może chcieliby je zrewidować? 
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Najważniejsze terminy 
automatyzm (ang. automaticity), w przetwarzaniu informacji proces pozornie nie 

wymagający wysiłku ani woli, wyzwalany bez udziału intencji podmiotu. 

 

bodziec dystalny (ang. distal stimulus), obiekt w otoczeniu, który jest źródłem 

stymulacji zewnętrznej, w odróżnieniu od bodźca proksymalnego, który jest źródłem 

stymulacji wewnętrznej. 

 

bodziec proksymalny (ang. proximal stimulus), obraz na siatkówce; przeciwieństwo 

bodźca dystalnego. 

 

figura (ang. figure), przedmioty w obszarze pola widzenia, które odróżniają się od tła. 

 

grupowanie percepcyjne (ang. perceptual grouping), spostrzeganie pewnej liczby 

pojedynczych elementów jako tworzących grupy; opiera się na kilku zasadach 

opisanych przez psychologię postaci. 

 

halucynacja (ang. hallucination), fałszywe spostrzeżenie zmysłowe, wywoływane 

przez różne stany organizmu, takie jak zaburzenia psychiczne, choroby mózgu i 

zatrucie różnymi środkami. 

 

identyfikacja i rozpoznawanie (ang. identification and recognition), dwa sposoby 

przypisywania znaczenia spostrzeżeniom; zstępujący proces percepcji. 

 

kontury subiektywne (ang. subjective contours), spostrzegane kontury, które nie 

istnieją w bodźcu dystalnym, lecz tylko w doświadczeniu subiektywnym. 

 

nakładanie się (ang. interposition, occlusion), wskaźnik głębi polegający na 

zasłanianiu przez jeden przedmiot części widoku innego przedmiotu. 

 

nastawienie (ang. set), czasowa gotowość do spostrzegania i reagowania na 

bodziec w szczególny sposób. 

organizacja percepcyjna (ang. perceptual organization), proces integracji informacji 

sensorycznych z pola percepcyjnego w spójne obrazy. 

 

percepcja (ang. perception), procesy organizujące informacje w obrazy zmysłowe i 

interpretujące je jako wytwór własności obiektów zewnętrznego, trójwymiarowego 

świata. 

 

percepcja transakcyjna (ang. transactional perception), teoria "percepcji jako 

hipotezy", w której kładzie się nacisk na znaczenie transakcji ze środowiskiem jako 

podstawy tworzenia hipotez. 
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podejście AI (ang. AI approach), podejście sztucznej inteligencji (ang. artificial 

intelligence) przyjmowane w badaniu procesów poznawczych; w badaniu percepcji 

stosuje się tu trzy poziomy analizy: a) mechanizmy neuropsychologiczne; b) 

algorytmy operacyjne specyficzne dla procesów percepcji; c) analiza fizycznych 

własności świata, które umożliwiają ludzką percepcję. 

 

prawo bliskości (ang. law of proximity), prawo grupowania, które głosi, że podlegają 

mu elementy "najbliższe sobie". 

 

prawo podobieństwa (ang. law of similarity), prawo grupowania, które głosi, że 

podlegają mu elementy najbardziej podobne. 

 

prawo pregnancji (ang. law of pragnanz), w psychologii postaci, zasada ogólna, 

zgodnie z którą w naszej percepcji wyodrębniają się organizacje najprostsze, 

wymagające najmniej wysiłku. 

 

prawo wspólnego losu (ang. law of common fate), prawo grupowania, które głosi, 

że podlegają mu elementy poruszające się w tym samym kierunku i w tym samym 

tempie. 

 

przetwarzanie mimowolne (ang. preattentive processing), przetwarzanie informacji 

sensorycznych natychmiast po ich dotarciu z receptorów zmysłowych do mózgu, 

zanim staną się przedmiotem uwagi. 

 

przetwarzanie oddolne (ang. bottom-up process), proces percepcyjny, w którym 

napływająca informacja bodźcowa jest postrzegana jako pochodząca z danych 

zmysłowych i przesyłana do mózgu w celu wydobycia z niej i analizy informacji. 

przetwarzanie odgórne (ang. top-down processing), proces percepcyjny, w którym 

informacje z przeszłych doświadczeń, wiedzy i wykształcenia jednostki wpływają na 

sposób interpretacji i klasyfikacji postrzeganego przedmiotu. 

 

psychologia postaci (ang. gestalt psychology), założona w Niemczech szkoła 

psychologiczna, według której zjawiska psychiczne można zrozumieć jedynie 

traktując je jako zorganizowane, ustrukturalizowane całości, nie zaś rozbijając na 

proste elementy percepcyjne. 

 

rama odniesienia (ang. reference frame), przestrzenny lub czasowy kontekst 

bodźca. 

 

rozproszenie uwagi (ang. distraction), niezdolność do koncentracji przetwarzania 

percepcyjnego na obrazach i dźwiękach istotnych dla jakiegoś bieżącego zadania 

pod wpływem konkurencyjnych myśli, wyobrażeń i nieistotnych bodźców 

zmysłowych. 
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ruch indukowany (ang. induced motion), złudzenie, które polega na tym, że 

nieruchomy punkt świetlny w ruchomej ramie odniesienia jest postrzegany jako 

ruchomy, a rama jako nieruchoma. 

 

ruch pozorny (ang. apparent motion), złudzenie ruchu, w którym jeden lub więcej 

nieruchomych punktów świetlnych kolejno włączanych i wyłączanych postrzega się 

jako pojedynczy, ruchomy punkt świetlny; zwany także zjawiskiem φ. 

 

samooszukiwanie się (ang. self-deception), skłonność umysłu do odsiewania 

informacji zagrażających szacunkowi podmiotu do samego siebie. 

 

schemat (ang. schema), zintegrowana wiązka wiedzy, na pewien temat; obejmuje 

także oczekiwania. 

 

schemat (ang. scheme), termin używany przez Piageta na określenie struktur 

poznawczych, które rozwijają się w miarę jak niemowlęta i małe dzieci uczą się 

przystosowawczych sekwencji sensorycznych i specyficznych zachowań do 

warunków środowiskowych. 

 

spostrzeżenie (ang. percept), to, czego doświadcza podmiot percypujący. 

stałość kształtu (ang. shape constancy), zdolność do spostrzegania prawdziwego 

kształtu przedmiotu pomimo zmienności wielkości jego obrazu na siatkówce. 

 

stałość położenia (ang. orientation constancy), zdolność do spostrzegania 

rzeczywistego położenia przedmiotów w świecie zewnętrznym, pomimo zmiennego 

położenia ich obrazów na siatkówce. 

 

stałość spostrzeżeń (ang. perceptual constancy), zdolność do utrzymywania 

niezmiennego spostrzeżenia obiektu pomimo zróżnicowania jego obrazów na 

siatkówce. 

 

stałość wielkości (ang. size constancy), zdolność do spostrzegania prawdziwej 

wielkości przedmiotu pomimo zmienności wielkości jego obrazów na siatkówce. 

 

tło (ang. ground), obszar pola wzrokowego, na którym pojawia się figura.  

 

urojenie (ang. delusion), fałszywe przekonanie utrzymujące się pomimo 

niezgodności z faktami i brakiem poparcia społecznego; może wypływać ze źródeł 

nieświadomych i pozornie służyć potrzebom osobistym, takim jak uniknięcie poczucia 

winy czy podniesienie szacunku do samego siebie. 

 

wieloznaczność (ang. ambiguity), sytuacja percepcyjna, w której brakuje 

kluczowych informacji, elementy pojawiają się w nieoczekiwanym układzie albo 

zwykłe wzorce są niewidoczne lub niewyraźne; w tych warunkach występują 

złudzenia. 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=987
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wnioskowanie nieświadome (ang. unconscious inference), termin Helmholtza na 

określenie percepcji występującej poza świadomością. 

 

względna paralaksa ruchu (ang. relative motion parallax), źródło informacji o głębi 

polegające na tym, że względna odległość przedmiotów od obserwatora determinuje 

zakres i kierunek ich względnego ruchu na siatkówce. 

 

zależność od pola (ang. field dependence), hipotetyczny wymiar osobowości 

przejawiający się w preferencji wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł informacji w 

sytuacjach percepcyjnych i społecznych. 

zamykanie (ang. closure), proces organizacji percepcyjnej prowadzący do 

spostrzegania przez podmiot figur niepełnych jako pełnych. 

 

zjawisko φ (ang. phi phenomenon), zob. ruch pozorny. 

 

złudne związki (ang. illusory conjunctions), błędy percepcji pojawiające się, kiedy 

pierwotne cechy przedmiotów, jak ich barwa lub kształt nie są prawidłowo łączone 

przez system wzrokowy. 

 

złudzenie (ang. illusion), postrzeganie bodźca w sposób zniekształcony; pomimo, że 

można dowieść tego zniekształcenia, inne osoby w tym samym środowisku 

percepcyjnym także go doznają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=690
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Rozdział 9 

Scenariusze ćwiczeń 
Czy w efekcie warunkowania wolne skojarzenia mogą przestać być wolne? 
Przeprowadź z udziałem kilku osób prosty eksperyment polegający na wzmacnianiu 
określonych słów w łańcuchu wolnych skojarzeń. Poproś badanych, aby wyliczali 
dowolne słowa np. rzeczowniki w mianowniku tak jak im się kojarzą. Gdy wyliczą ich 
już około trzydziestu zacznij wzmacniać np. nazwy roślin lub słowa na dowolnie 
wybraną literę mówiąc "dobrze" albo przytakując. Porównanie częstości wymieniania 
tych słów przed wzmacnianiem i po rozpoczęciu wzmacniania powinno pokazać 
przyrost liczby wybranych elementów. Może nawet dla kolejnych 3 - 6 dziesiątek 
okaże się on coraz większy? Ciekawe, czy osoby, które odkryją, za co się je chwali, 
nie ograniczą się po pewnym czasie tylko do samych słów wzmacnianych. 
Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebny będzie dyktafon. Studenci, którzy 
mają być osobami badanymi powinni wyjść z sali i a następnie być kolejno 
wprowadzani. Analiza wyników będzie polegała na zliczeniu słów wzmacnianych w 
kolejnych dziesiątkach skojarzeń i porównaniu proporcji wybranych elementów przed 
wzmacnianiem i po rozpoczęciu wzmacniania. W opracowaniu wyników mogą 
uczestniczyć wszyscy studenci. Warto też spytać osoby badane, czy miały poczucie 
rosnącej kompetencji w kontrolowaniu sytuacji, czy odwrotnie - poczucie 
podporządkowania i kontroli ze strony środowiska. 
 
Badanie Garci i Koellinga 
Cofnij się do rysunku 2.5 (s. 55 podręcznika). Znajduje się tam plan pewnego 
eksperymentu. Zastosuj przedstawiony schemat do opisu badania Garci i Koellinga 
nad uczeniem się awersji do smaku u szczurów. Przekształć opis słowny ze strony 
340 w wykres lub tabelę zmiennych. 
W badaniu uczestniczyły 4 grupy szczurów, co wynika z faktu, że ich populacja 
dzielona była dwukrotnie. W fazie pretestu podzielono szczury według rodzaju 
zastosowanego bodźca warunkowego: był to preferowany (słodki) smak wody (grupa 
eksperymentalna) lub woda bez smaku podawana ze światłem i dźwiękiem (grupa 
kontrolna). 
Kiedy spragnione szczury piły wodę liżąc rurkę, podzielono je jeszcze raz według 
przykrych następstw ww. bodźców warunkowych: wstrząs elektryczny lub 
napromieniowanie powodujące nudności (w ten sposób grupa eksperymentalna i 
kontrolna utworzyły po dwie podgrupy). 

Pretest 
Grupa 
eksperymentalna 

Grupa kontrolna 

Bodziec warunkowy 
Preferowany (słodki) 
smak wody 

Woda bez smaku podawana 
ze światłem i dźwiękiem 

Wstrząs elektryczny 1 3 

Napromieniowanie 
powodujące nudności 

2 4 
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W fazie posttestu przeprowadzono pomiar zmiennej zależnej, czyli ilości płynu 
wypitego po zadziałaniu wstrząsu lub napromieniowania. Przewidywano, że unikanie 
preferowanego smaku wody wyrażające się w redukcji wypitego płynu wystąpi po 
napromieniowaniu, czyli w sytuacji, gdy zapowiadał on chorobę. Rysunek 9.11 
pokazuje, że tak się stało. 
 
Pytania do dyskusji 
 

 Istotą prawidłowego procesu wychowania jest spójność i konsekwencja, czyli 
czytelny dla wychowanka system oddziaływań środowiskowych. Co się dzieje, gdy 
wychowanie nie spełnia tego warunku? Czym charakteryzuje się zachowanie 
dzieci ukształtowane w środowisku nie sprzyjającym tworzeniu prognostycznych 
skojarzeń między bodźcami oraz przystosowawczych związków między reakcjami, 
a ich konsekwencjami? W odpowiedzi na te pytania powinna powstać długa lista 
zaburzeń zachowania opisanych w kategoriach: 
 blokowania pożądanych reakcji przy równoczesnym utrwalaniu reakcji 

niepożądanych, 
 zaburzeń generalizacji i różnicowania, 
 osłabiania odporności, 
 wyuczonej bezradności itd. 

Wszystkie one powinny być implikacjami określonych cech procesu 
warunkowania. 

 Rozważcie skutki uczenia się ubocznego zachodzącego w sytuacjach, kiedy 
wzmacniane są, przeważnie na zasadzie ukrytych korzyści i do tego według 
zmiennych proporcji - zachowania irracjonalne lub destrukcyjne. Różnego rodzaju 
programy odwykowe i korekcyjne są próbami radzenia sobie z takimi, niezwykle 
odpornymi na wygaszanie, zachowaniami. Dowiedz się: 
 co studenci sądzą skuteczności tych programów, 
 jak na podstawie uzyskanej wiedzy oceniają np. system penitencjarny; 
 na co jest on obliczony - na karanie, wygaszanie, czy na zapominanie, 
 jaką funkcję odgrywa w więzieniu uczenie się społeczne; jakich zmian pozwala 

ono oczekiwać w zachowaniu, a jakich w potencjale zachowania? 
 Ważne praktyczne zastosowania warunkowania dotyczą medycyny, czyli metod 

uczenia się odporności (placebo), lub czujności (biologiczne sprzężenie zwrotne). 
Czego jeszcze można się nauczyć z korzyścią dla zdrowia? Zasypiania? 
Oddychania? Trawienia? Kontrolowania emocji? Co sądzą na ten temat studenci? 
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Najważniejsze terminy 
analiza zachowania (ang. behavior analysis), ustalenie za pomocą 

systematycznego zmieniania warunków bodźcowych, w jaki sposób różne rodzaje 

warunków środowiskowych wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia danej 

reakcji. 

 

biologiczne ograniczenia uczenia się (ang. biological constraint on learning), 

każde ograniczenie zdolności organizmu do uczenia się, które jest spowodowane 

przekazywanymi genetycznie sensorycznymi, behawioralnymi czy poznawczymi 

możliwościami osobników należących do danego gatunku. 

 

blokowanie (ang. blocking), zjawisko polegające na tym, że zdolność nowego 

bodźca do sygnalizowania bodźca bezwarunkowego nie zostaje przyswojona, gdy 

ów nowy bodziec podaje się równocześnie z bodźcem, który już wcześniej działał 

skutecznie jako sygnał. 

 

bodziec bezwarunkowy, Sb (ang. unconditional stimulus, UCS), w warunkowaniu 

klasycznym bodziec, który wywołuje i wzmacnia reakcję bezwarunkową. 

 

bodziec dyskryminacyjny, SD (ang. discriminative stimulus, SD), bodziec, który 

działa jako zapowiedź wzmocnienia, sygnalizując, kiedy określone zachowanie 

przyniesie w rezultacie pozytywne wzmocnienie. 

 

bodziec warunkowy, Sw (ang. conditional stimulus, CS), w warunkowaniu 

klasycznym, bodziec poprzednio obojętny, który zaczyna wywoływać reakcję 

warunkową. 

 

czynnik karzący (ang. punisher), przykry bodziec, który zmniejsza 

prawdopodobieństwo wystąpienia poprzedzającej go reakcji. 

 

ćwiczenie przy zastosowaniu biologicznego sprzężenia 

zwrotnego (ang. biofeedback training), procedura, za pomocą której jednostka 

uzyskuje dowolną kontrolę nad nieświadomymi procesami biologicznymi, dzięki 

otrzymywaniu informacji o pożądanych zmianach w tych procesach; opracowana na 

podstawie pionierskich badań Neala Millera. 

 

efekt wzmacniania częściowego (ang. partial reinforcement effect), prawidłowości 

polegające na tym, że reakcje nabywane przy zastosowaniu wzmacniania 

częściowego są trudniejsze do wygaszenia niż reakcje nabywane przy wzmacnianiu 

ciągłym. 
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eksperymentalna analiza zachowania (ang. experimental analysis of behavior), 

Skinnerowski sposób podejścia do warunkowania sprawczego, polegający na 

systematycznym zmienianiu warunków bodźcowych w celu wykrycia, jak różnego 

rodzaju doświadczenia wpływają na prawdopodobieństwo reakcji; nie wyciąga się 

żadnych wniosków co do stanów wewnętrznych czy nieobserwowalnego podłoża 

zależności behawioralnych demonstrowanych w laboratorium. 

generalizacja bodźca (ang. stimulus generalization), automatyczne rozszerzenie 

reakcji warunkowej na podobne bodźce, które nigdy nie były zestawiane z bodźcem 

bezwarunkowym. 

 

koneksjonizm (ang. connectionism), pierwotnie model uczenia się, w którym 

jednostką, jaka zostaje wyuczona, jest skojarzenie, nawyk lub związek między 

bodźcem i reakcją; we współczesnej psychologii, model procesów psychicznych 

oparty na analogii z neuronem, przy czym połączenia tworzą się między zbiorem 

węzłów (nodes); zob. model rozproszonego przetwarzania równoległego. 

 

mapa poznawcza (ang. cognitive map), reprezentacja psychiczna przestrzeni 

fizycznej. 

 

nabywanie (ang. acquisition), w warunkowaniu klasycznym stadium, w którym 

reakcja warunkowa zostaje po raz pierwszy wywołana przez bodziec warunkowy. 

 

negatywny czynnik wzmacniający (ang. negative reinforcer), bodziec, którego 

usunięcie lub uniknięcie po jakiejś reakcji zwiększa prawdopodobieństwo tej reakcji. 

 

odporność na wygaszenie (ang. resistance to extinction), trwałość reakcji 

warunkowej pod nieobecność bodźca bezwarunkowego. 

 

odruch (ang. reflex), niewyuczona reakcja wywoływana przez specyficzne bodźce, 

które mają znaczenie biologiczne dla danego organizmu. 

 

oszczędność (ang. savings), zjawisko polegające na tym, że siła wygaszonej reakcji 

warunkowej przy ponownym jej nabywaniu rośnie szybciej niż za pierwszym razem. 

 

pozytywny czynnik wzmacniający (ang. positive reinforcer), bodziec, którego 

otrzymanie po reakcji zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia w przyszłości. 

 

prawo efektu (ang. law of effect), podstawowe prawo uczenia się, które głosi, że 

zdolność bodźca do wywoływania reakcji rośnie, gdy po reakcji następuje nagroda, a 

spada, gdy nagroda po niej nie następuje. 

reakcja bezwarunkowa, Rb (ang. unconditional response), W warunkowaniu 

klasycznym, reakcja wywoływana przez bodziec bezwarunkowy, bez uprzedniego 

ćwiczenia czy uczenia się. 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=371
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reakcja warunkowa, Rw (ang. conditional response), w warunkowaniu klasycznym 

reakcja wywoływana przez bodziec poprzednio obojętny; występuje w wyniku 

powiązania bodźca obojętnego z bodźcem bezwarunkowym. 

 

rozkład wzmacniania (ang. schedule of reinforcement), w warunkowaniu 

sprawczym plan, według którego podaje się lub wstrzymuje wzmocnienie. 

 

różnicowanie bodźców (ang. stimulus discrimination), proces warunkowania, kiedy 

to organizm uczy się reagować inaczej na bodźce, które w pewnym wymiarze różnią 

się od bodźca warunkowego. 

 

samorzutne odnowienie (ang. spontaneous recovery), ponowne pojawienie się 

wygaszonej reakcji warunkowej po okresie odpoczynku. 

 

uczenie się (ang. learning), proces oparty na doświadczeniu, który prowadzi do 

względnie trwałej zmiany zachowania lub możliwości zachowania. 

 

uczenie się a wykonanie (ang. learning-performance distinction), różnica między 

tym, co zostało wyuczone, a tym, co wyraża się w zachowaniu zewnętrznym danego 

organizmu. 

 

uczenie się awersji do smaku (ang. taste-aversion learning), biologiczne 

predyspozycje do uczenia się, polegające na tym, że organizm uczy się w jednej 

próbie unikać pokarmu, po spożyciu którego zachorował; po raz pierwszy wykazane 

przez Johna Garcię. 

 

uczenie się przez obserwację (ang. observational learning), proces uczenia się 

nowych reakcji przez obserwowanie zachowania innych osób. 

 

uczenie się reguł (ang. rule learning), poznawanie behawioralnych implikacji reguł, 

okoliczności, w jakich mają one zastosowanie oraz konsekwencji podporządkowania 

się im lub przekroczenia ich. 

warunkowanie klasyczne (ang. classical conditioning), forma uczenia się 

polegająca na tym, że zachowanie (reakcja warunkowa) zaczyna być wywoływane 

przez pewien bodziec (bodziec warunkowy), który uzyskał tę zdolność wskutek 

powiązania go z bodźcem istotnym biologicznie (bodźcem bezwarunkowym); zwane 

także warunkowaniem pawłowowskim lub reaktywnym. 

 

warunkowy czynnik wzmacniający (ang. conditioned reinforcer), w warunkowaniu 

instrumentalnym bodziec poprzednio obojętny, który stał się czynnikiem 

wzmacniającym. 

 

wgląd (ang. insight), zjawisko, występujące w zadaniach polegających na 

rozwiązywaniu problemów, w którym uczenie się wynika ze zrozumienia (często 

nagłego) relacji, a nie z dokonywanych na oślep prób i błędów. 

 



str. 51 
 

wiązanie (ang. chaining), procedura sprawcza, w której wzmacnia się wiele różnych 

reakcji wchodzących w skład pewnej sekwencji, dopóki dana jednostka nie nauczy 

się efektywnego łańcucha zachowań. 

 

wygaszanie (ang. extinction), w warunkowaniu - osłabienie związku warunkowego, 

gdy nie jest podawany czynnik wzmacniający czyli bodziec bezwarunkowy. 

 

wygaszanie sprawcze (ang. operant extinction), zaprzestanie podawania 

pozytywnego czynnika wzmacniającego w celu wygaszenia zachowania sprawczego. 

 

wykonanie (ang. performance), zachowanie zewnętrzne, które wskazuje, że miało 

miejsce uczenie się; wykonanie jednak nie zawsze ujawnia wszystko, co zostało 

wyuczone. 

 

wyuczona bezradność (ang. learned helplessness), ogólny wzorzec zmian reakcji 

na przykre bodźce wskutek uprzedniego doświadczenia braku wpływu na 

oddziaływanie innych przykrych bodźców; pojęcie wprowadzone przez Martina 

Seligmana. 

 

zachowanie sprawcze (ang. operant), zachowanie organizmu, które można 

scharakteryzować w kategoriach dających się zaobserwować efektów jego wpływu 

na środowisko. 

 

zasada Premacka (ang. Premack principle), zasada wykryta przez Davida 

Premacka, zgodnie z którą czynność bardziej preferowana może służyć do 

wzmacniania czynności mniej preferowanej. 

zbieżność wzmacniania (ang. reinforcement contingency), stały związek między 

daną reakcją a zmianami w środowisku, wywoływanymi przez tę reakcję. 
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Rozdział 10 

Scenariusze ćwiczeń 
Rola schematów kulturowych w zapamiętywaniu - eksperyment Bartletta 
Wykorzystując oryginalną baśń o wojnie duchów (I. Hunter. Pamięć: fakty i złudzenia. 
PWN Warszawa 1963 str. 108), przebadaj siedem osób ustnie przekazujących sobie 
po kolei ten tekst. Nagraj kolejne reprodukcje na dyktafon, a następnie 
przeanalizujcie je pod kątem zniekształceń powodowanych wyrównywaniem, 
wyostrzaniem i asymilowaniem. 
 
Badanie interferencji (hamowania) 
Przygotuj wraz ze studentami dwie listy przymiotników liczące po 12 - 15 pozycji. 
Niech to będą przymiotniki rodzaju męskiego w mianowniku liczby pojedynczej. 
Pierwsza lista (A) będzie się składała z dowolnych przymiotników, druga (B) z ich 
synonimów np. 
A. silny - B. mocny, A. dawny - B. stary itp. (Przy takiej kompozycji list należy 
oczekiwać dość silnego hamowania.) 
Do badania interferencji proaktywnej służy następujący schemat: 
Grupa eksperymentalna: Wyuczenie listy A - Wyuczenie listy B - Przerwa - 
Odtwarzanie listy B 
Grupa kontrolna: Wyuczenie listy B - Przerwa - Odtwarzanie listy B 
Schemat dla badania interferencji retroaktywnej: 
Grupa eksperymentalna: Wyuczenie listy A - Wyuczenie listy B - Przerwa - 
Odtwarzanie listy A 
Grupa kontrolna: Wyuczenie listy A - Przerwa - Odtwarzanie listy A 
Efekt interferencji wyrażany jest w procentach obliczanych następująco: 
Wyniki Grupy kontrolnej x 100 / Wyniki Grupy eksperymentalnej 
Przy okazji prowadzenia tego eksperymentu na materiale zebranym od grup 
kontrolnych można skontrolować, jaki jest wpływ miejsca w szeregu na 
zapamiętywanie. W kolejnych reprodukcjach elementy z początku i końca list 
powinny się pojawiać wcześniej niż środkowe.  
 
Pamięć autobiograficzna 
Amnezja wczesnodziecięca jest zjawiskiem od dawna fascynującym psychologów. 
Według psychoanalityków stanowi ona ochronę przed traumatycznymi przeżyciami z 
dzieciństwa. Współcześni badacze pamięci autobiograficznej starają się wyjaśnić w 
sposób mniej dramatyczny dlaczego pierwsze lata naszego życia są sekretem dla 
nas samych. 
Poproś studentów, aby spisali anonimowo swoje najwcześniejsze wspomnienia. 
Przeanalizujcie je podczas zajęć starając się ustalić, które z nich są autentyczne, a 
które są odtworzeniami historii opowiadanych przez krewnych i inne bliskie osoby. 
Cofnijcie się do rozdziału na temat rozwoju dziecka. Niech studenci uwzględnią jak 
najwięcej z tego, co wiadomo na temat rozwoju uwagi, schematów organizujących 
wiedzę dziecka o sobie i świecie, reguł myślenia itd. Weźcie także pod uwagę, że 
macie do czynienia z pierwsza generacją młodych ludzi, których rodzice kręcili 
amatorskie filmy o swoich dzieciach!  
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Pytania do dyskusji 

 Poproś studentów, aby wyobrazili sobie, że dysponują wyłącznie pamięcią 
długotrwałą, jak to się dzieje w przypadku wielu starszych osób, zwłaszcza 
cierpiących na chorobę Altzheimera. Jakie problemy może pociągać za sobą ten 
typ amnezji? Czy bardzo różnią się one od innej skrajności, czyli "nieustającej 
wizyty na obcej planecie" w przypadku korzystania z pamięci wyłącznie 
krótkotrwałej? Wykorzystajcie dane dotyczące przypadku Nicka, zwłaszcza te 
dotyczące utraty poczucia tożsamości i ciągłości doświadczenia. 

 Studenci powinni być świadomi, że tylko połowa tego, czego się uczą może być 
przechowana w pamięci długotrwałej. Można oczekiwać, że selekcja informacji 
jest tak zindywidualizowana jak osobiste doświadczenie każdego z nas. Czy 
jednak określona aktywność studentów odbywająca się w szczególnym okresie 
ich życia nie wymaga od nich jakiegoś specyficznego stylu posługiwania się 
pamięcią? Może istnieją wspólne reguły selekcji napływających danych? Jak 
pozwalają one przeżyć zwykły dzień, a jak sesję egzaminacyjną? 

 Niektórzy ludzie posiadają niezwykłe talenty w zakresie zapamiętywania, np. 
dzięki pewnym technikom mnemonicznym zapamiętują po kilkadziesiąt 
przypadkowych liczb, inni mają nawet pamięć ejdetyczną. Czy wszystkie chwyty, 
które mogą polepszyć pamiętanie są tak samo godne polecenia? Czy pamięć 
ejdetyczna, czyli nieproporcjonalne wydłużenie pamięci sensorycznej, jest to 
skarb, czy balast? 
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Najważniejsze terminy 
amnezja następcza (ang. anterograde amnesia), typ amnezji polegający na utracie 

zdolności zapamiętywania nowych informacji. 

 

amnezja wsteczna (ang. retrograde amnesia), amnezja polegająca na utracie 

pamięci w odniesieniu do zdarzeń, których dana osoba była świadkiem przed 

urazem, będącym powodem amnezji. 

 

choroba Alzheimera (ang. Alzheimer's disease), chroniczny organiczny syndrom 

mózgowy, który charakteryzuje stopniowa utrata pamięci, spadek zdolności 

intelektualnych oraz degradacja osobowości; najbardziej rozpowszechniona forma 

otępienia u osób w podeszłym wieku. 

 

długotrwałe potęgowanie (ang. long-term potentiation), stymulacja prądem 

elektrycznym o wysokiej częstotliwości włókien nerwowych wchodzących do 

hipokampa; stwierdzono, że poprawia ona pamięć w odniesieniu do nowych 

informacji, powodując zmiany w kształcie synaps i prowadząc do utworzenia nowych 

połączeń synaptycznych na komórkach nerwowych. 

 

echo (ang. echo), informacja słuchowa przechowywana w pamięci przez kilka 

sekund. 

 

efekt torowania (ang. priming effect), zaktywizowanie specyficznych, 

przechowywanych w pamięci danych przez określony bodziec, zwykle podprogowy; 

typowy przykład pamięci utajonej. 

 

engram (ang. engram), zakodowana w mózgu nabyta informacja, zwana 

także śladem pamięciowym. 

 

filtrowanie sensoryczne (ang. sensory gating), proces sterowany przez mózg, w 

wyniku którego przekazywanie informacji w jednym kanale sensorycznym może być 

wzmocnione, podczas gdy informacja w innym kanale jest tłumiona czy ignorowana. 

 

interferencja proaktywna (ang. proactive interference), zjawisko pamięciowe 

polegające na tym, że zapamiętana poprzednio informacja zakłóca uczenie się 

nowej, lecz podobnej informacji. 

 

interferencja wsteczna (ang. retroactive interference), zjawisko pamięciowe 

polegające na tym, że uczenie się nowej informacji zakłóca pamiętanie podobnego 

materiału wyuczonego uprzednio. 

kod pamięciowy (ang. memory code), reprezentacja informacji przechowywana w 

zakodowanej postaci w pamięci. 

 

kodowanie (ang. encoding), przekształcanie informacji w kod, który umożliwia jej 

przekazywanie w danym kanale komunikacyjnym. 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=786
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konsolidacja (ang. consolidation), proces, w wyniku którego zapamiętywana 

informacja jest stopniowo przekształcana z niestałego kodu pamięci krótkotrwałej w 

bardziej stabilny kod pamięci długotrwałej. 

 

maskowanie wsteczne (ang. backward masking), zjawisko polegające na tym, że 

bodziec sensoryczny podany w ciągu określonego czasu po innym, podobnym 

bodźcu, utrudnia lub uniemożliwia spostrzeżenie czy rozpoznanie tego bodźca. 

 

metoda oszczędzania (ang. savings method), metoda mierzenia stopnia 

zapamiętania materiału, zastosowana po raz pierwszy przez Hermana Ebbinghausa; 

oparta na mierzeniu oszczędności czasu potrzebnego do ponownego nauczenia się 

danego materiału. 

 

mnemonika (ang. mnemonics), specjalne strategie czy sposoby, które podczas 

kodowania nowej informacji wykorzystują znane już elementy do polepszenia 

późniejszego dostępu do tej informacji w pamięci. 

 

model podwójnego kodowania w pamięci (ang. dual-code model of memory), 

teoria, dotycząca natury systemu kodowania w pamięci, zgodnie z którą informacja 

jest przechowywana w pamięci za pomocą kodów zarówno werbalnych, jak i 

wzrokowych. 

 

opracowanie (ang. elaboration), czynność polegająca na powiązaniu nowej 

informacji z inną posiadaną już informacją, albo z celami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi, dla których mogłaby ona później okazać się przydatna; zwykle 

poprawia przechowanie wyuczonego materiału. 

 

pamięć (ang. memory), zdolność umysłu do przechowywania, a później 

przypominania sobie lub rozpoznawania zdarzeń, których się uprzednio 

doświadczyło. 

 

pamięć deklaratywna (ang. declarative memory), pamięć informacji o określonych 

faktach; zwana także pamięcią faktów (ang. fact memory). 

pamięć długotrwała (ang. long-term memory, LTM), procesy pamięciowe związane 

z przechowywaniem informacji, która później będzie mogła zostać w dowolnym 

czasie odszukana; teoretycznie ma nieograniczoną pojemność. 

 

pamięć epizodyczna (ang. episodic memory), część pamięci długotrwałej, w której 

przechowywana jest informacja autobiograficzna, razem z pewnym typem kodów 

określających ramy czasowe minionych zdarzeń. 

 

pamięć krótkotrwała (ang. short-term memory, STM), procesy pamięciowe 

związane z utrwalaniem postrzeganych ostatnio zdarzeń i doświadczeń; pamięć 

krótkotrwała ma ograniczoną pojemność i bez powtarzania przechowuje informację 

tylko przez krótki czas. 
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pamięć proceduralna (ang. procedural memory), część pamięci długotrwałej, 

dotycząca sposobu wykonywania różnych czynności; z pamięci proceduralnej 

korzysta się przy nabywaniu, przechowywaniu i stosowaniu umiejętności 

percepcyjnych, poznawczych i ruchowych. 

 

pamięć semantyczna (ang. semantic memory), część pamięci długotrwałej, w której 

przechowuje się podstawowe znaczenie słów i pojęć. 

 

pamięć sensoryczna (ang. sensory memory), wstępne procesy pamięciowe, 

umożliwiające chwilowe przechowanie ulotnych wrażeń wywołanych przez bodźce 

zmysłowe; zwane także rejestrem sensorycznym. 

 

pamięć utajona (ang. implicit memory), nieświadoma forma pamięci, przejawiająca 

się w szybszym lub lepszym wykonaniu zadania, gdy uczący się miał niedawno 

jakieś doświadczenie z tym zadaniem, lecz nie jest on świadomy tego 

doświadczenia. 

 

pamiętanie (ang. remembering), przechowywanie i przypominanie doświadczeń. 

 

podwójna teoria pamięci (ang. duplex theory of memory), teoria dotycząca struktury 

systemu pamięciowego, która postuluje jakościowo różne systemy dla pamięci 

krótkotrwałej i długotrwałej. 

 

porcja (ang. chunk), jednostka informacji mająca pewne znaczenie. 

porcjowanie (ang. chunking), proces polegający na ponownym zakodowaniu 

pojedynczych elementów informacji przez grupowanie ich na zasadzie podobieństwa 

lub jakiejś innej organizującej zasady. 

 

powtarzanie opracowujące (ang. elaborative rehearsal), powtarzanie nowej, 

napływającej informacji, umożliwiające przeanalizowanie jej i powiązanie z 

przechowywaną już wiedzą; ułatwia wyszukiwanie informacji w pamięci. 

 

powtarzanie podtrzymujące (ang. maintenance rehearsal), aktywne powtarzanie 

informacji w celu ułatwienia późniejszego dostępu do niej. 

 

procedura sprawozdania całościowego (ang. whole-report procedure), technika 

eksperymentalna, stosowana w badaniach nad pamięcią, polegająca na tym, że 

osoby badane, którym pokazano układ kilku bodźców, prosi się następnie o 

przypomnienie sobie jak najwięcej bodźców z tego układu. 

 

procedura sprawozdania częściowego (ang. partial-report procedure), technika 

eksperymentalna stosowana w badaniach nad pamięci ą, w której osobom badanym 

eksponuje się układ kilku bodźców, a następnie prosi się je, by odtworzyły pewną 

część tego układu, zamiast całej zaprezentowanej im informacji. 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=658
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przechowywanie (ang. storage), utrzymywanie przez pewien czas w pamięci 

zakodowanego materiału, związane z neurofizjologicznymi zmianami w niektórych 

synapsach. 

 

przypominanie (ang. recall), metoda wydobywania z pamięci; wymaga się tu 

odtworzenia informacji prezentowanej uprzednio; zob. rozpoznawanie. 

 

rejestr sensoryczny (ang. sensory register), zob. pamięć sensoryczna. 

 

rozpoznawanie (ang. recognition), metoda wydobywania z pamięci, w której od 

danej jednostki wymaga się zidentyfikowania czy aktualnie przedstawione bodźce lub 

informacje były prezentowane uprzednio; zob. przypominanie. 

 

sąd (ang. judgment), proces, za pośrednictwem którego kształtujemy opinie, 

dochodzimy do konkluzji, dokonujemy krytycznej oceny zdarzeń, na podstawie 

dostępnych danych; również wytwór tej aktywności umysłowej. 

schemat (ang. schema), zintegrowana wiązka wiedzy, na pewien temat; obejmuje 

także oczekiwania. 

 

schemat (ang. scheme), termin używany przez Piageta na określenie struktur 

poznawczych, które rozwijają się w miarę jak niemowlęta i małe dzieci uczą się 

przystosowawczych sekwencji sensorycznych i specyficznych zachowań do 

warunków środowiskowych. 

 

ślad pamięciowy (ang. memory trace), zob. engram. 

 

teoria poziomów przetwarzania (ang. levels-of-processing theory), teoria głosząca, 

że istnieje jeden system pamięciowy, w którym zróżnicowane są tylko poziomy 

przetwarzania nadchodzącej informacji. 

 

uwaga selektywna (ang. selective attention), zdolność zdawania sobie sprawy 

jedynie z pewnej części dostępnego wejścia sensorycznego. 

 

wpływ miejsca w szeregu (ang. serial position effect), właściwość procesu 

wyszukiwania w pamięci, polegająca na tym, że łatwiej jest przypomnieć sobie 

pozycje z początku i końca listy, niż pozycje znajdujące się w jej środku. 

 

wydobywanie (ang. retrieval), odzyskanie w późniejszym czasie przechowywanej 

informacji. 

 

wyobraźnia ejdetyczna (ang. eidetic imagery), niezwykłe zjawisko pamięciowe, 

występujące u osób, które zdają się być zdolne do przechowywania w pamięci przez 

stosunkowo długi czas szczegółowych, całościowych obrazów scen lub 

skomplikowanych wzorów. 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=677
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=483
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=609
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=169
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wyparcie (ang. repression), w teorii freudowskiej najbardziej podstawowy 

mechanizm obronny, pod wpływem którego przykre lub wywołujące poczucie winy 

myśli, uczucia lub wspomnienia zostają usunięte ze świadomości. 

 

zakres pamięci bezpośredniej (ang. immediate memory span), ograniczona, 

niewielka (od pięciu do dziewięciu porcji informacji) pojemność przechowywania w 

pamięci krótkotrwałej. 

zależność od kontekstu (ang. context dependence), zasada, zgodnie z którą 

materiał wyuczony w określonym kontekście najlepiej można sobie przypomnieć w 

tych samych okolicznościach. 

 

zasada specyficzności kodowania (ang. encoding specificity principle), założenie, 

zgodnie z którym wyszukiwanie przechowywanej w pamięci informacji jest łatwiejsze, 

jeśli sygnały otrzymywane w czasie przypominania są zgodne z sygnałami obecnymi 

podczas kodowania. 
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Rozdział 11 

Scenariusze ćwiczeń 
Kiedy Edith Eva Eger miała szesnaście lat jej świat wywrócił się do góry 
nogami 
Poproś studentów, aby opierając się na tekście rozdziału 11 najdokładniej jak 
potrafią zinterpretowali to pierwsze zdanie studium przypadku. Nie został on wybrany 
bez powodu jako wprowadzenie do tego rozdziału zamiast np. do rozdziału o stresie. 
Niech studenci spróbują zastanowić się nad tym czym był Holokaust z poznawczego 
punktu widzenia, a także dlaczego więźniowie przebywając w obozie doznawali 
zaciekawienia? Czy jest to paradoks, czy psychologiczna konsekwencja ich 
położenia?  
 
Opisany w zbliżeniu spór o biopsję harpunową na orkach można wykorzystać do 
przeprowadzenia dyskusji między zwolennikami a przeciwnikami biopsji. Ważne jest, 
aby argumentacja występująca w tekście oraz taka, którą dodatkowo można 
wygenerować, została sklasyfikowana z punktu widzenia form tendencyjności, 
rodzajów zniekształceń poznawczych i błędów w strategiach decyzyjnych. Do tego 
zadania można powołać odrębną podgrupę negocjatorów. 
 
Pytania do dyskusji 

 Poproś studentów, aby przypomnieli sobie, jakie procesy uczestniczą w 
rozwiązywaniu problemów. Rozwój tej funkcji to nie tylko poprawianie się 
rezultatów. 
 Jakie ma ona cechy w wieku lat czterech, a jakie uzyskuje w wieku lat 

czternastu (por. rozdział V)? 
 Jakie zmiany w umiejętności rozwiązywania problemów zachodzą miedzy 

sześćdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia? 
 Czy starzenie się intelektualne jest odwrotnością rozwoju? 

 Wyobraźcie sobie, że specjalistom od sztucznej inteligencji udało się opracować 
taki model umysłu, który dokładnie imituje ludzki mózg, posiada 
samoświadomość, motywację i zdolność przeżywania emocji, a nawet dam się 
rozwija. 
 Jakie problemy etyczne powstałyby w chwili, kiedy zaszłaby konieczność 

przeprogramowania urządzenia, a tym samym usunięcia, żeby nie powiedzieć - 
"zabicia" takiego programu? 

 Co studenci sądzą na temat celowości budowania takich modeli? 
 Czy nie przypomina to trochę dyskusji dotyczących klonowania i innych 

kontrowersyjnych eksperymentów genetycznych? 
 Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś przeżyć wgląd, kiedy rozwiązanie 

problemu pojawiło się nagle jak błyskawica. Niech te osobiste doświadczenia 
posłużą jako podstawa do zastanowienia się nad naturą wglądu. 
 Czy jest to rzeczywiście natchnienie spływające z nieba, czy przywilej umysłów 

"przygotowanych", czyli ćwiczonych podczas przeszukiwania nieużytecznych 
rozwiązań? 

 Jaki może być mechanizm tego zjawiska u małp? 
 Czy są one rzeczywiście zdolne do przeżywania iluminacji? 
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Najważniejsze terminy 
algorytm (ang. algorithm), mechaniczna procedura rozwiązywania problemów, w 

której wypróbowywane jest każde możliwe rozwiązanie; gwarantuje ona uzyskanie w 

końcu prawidłowego rozwiązania, jeżeli takie istnieje. 

 

algorytm darwinowski (ang. Darwinian algorithm), skrót myślowy w rozwiązywaniu 

problemów związany ze specyficznym aspektem przetrwania lub reprodukcji; pojęcie 

użyte po raz pierwszy przez Ledę Cosmides. 

 

czas reakcji (ang. reaction time), czas upływający między prezentacją bodźca a 

przewidzianą reakcją; stosowany jako miara czasu przebiegu procesów umysłowych. 

 

efekt treści przekonań (ang. belief-bias effect), zniekształcenie procesu 

rozumowania przez wcześniejszą wiedzę, postawy i wartości jednostki, prowadzące 

do akceptacji przez nią nietrafnych sądów. 

 

ekonomia poznawcza (ang. cognitive economy), minimalizacja czasu i wysiłku 

potrzebnego do przetwarzania informacji. 

 

fiksacja funkcjonalna (ang. functional fixedness), nieumiejętność dostrzeżenia 

nowego użycia obiektu skojarzonego uprzednio z jakimś innym celem; wpływa 

szkodliwie na rozwiązywanie problemów i twórczość. 

 

heurystyka (ang. heuristic), strategia poznawcza, intuicja płynąca z praktyki, 

stosowana często jako "skrót" umysłowy w rozwiązywaniu złożonych zadań na 

wnioskowanie. 

 

heurystyka dostępności (ang. availability heuristic), heurystyka szacowania 

prawdopodobieństwa w oparciu o osobiste doświadczenie jednostki. 

 

heurystyka reprezentatywności (ang. representativeness heuristics), strategia 

poznawcza, w której przypisuje się coś do danej kategorii na podstawie paru cech 

uważanych za reprezentatywne dla tej kategorii. 

 

kontakt selektywny (ang. selective exposure), wybiórcze poszukiwanie źródeł 

informacji zgodnych z tym, w co pragniemy wierzyć; dostrzegamy i przetwarzamy 

więcej danych, które wspierają nasze przekonania niż danych z nimi niezgodnych. 

mapa umysłowa (ang. mental map), reprezentacja poznawcza przestrzeni fizycznej. 

 

model poznawczy (ang. cognitive model), psychologiczny model procesów 

umysłowych pośredniczących pomiędzy bodźcami na wejściu a reakcjami na wyjściu. 
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model przetwarzania informacji (ang. information-processing model), powszechne 

podejście w badaniu procesów poznawczych oparte na założeniu, że wszystkie 

formy poznania (takie jak pamięć, percepcja i struktura wiedzy) można zrozumieć 

poprzez analizę części składowych; operacje są wykonywane na napływających 

informacjach i stanowią serię stadiów uporządkowanych w hierarchię przetwarzania 

od prostszych do bardziej złożonych. 

 

model rozproszonego przetwarzania równoległego (ang. paralell distributed 

processing model, PDP), model umysłu oparty na założeniu, że informacja jest 

przetwarzana w systemie rozproszonym, interaktywnym i równoległym, który 

wykonuje równocześnie rozmaite czynności przez pobudzanie lub hamowanie 

połączeń między przetwarzającymi jednostkami; nazywany także koneksjonizmem. 

 

myślenie (ang. thinking), złożony umysłowy proces tworzenia nowych reprezentacji 

umysłowych przez przekształcanie dostępnych informacji. 

 

myślenie autystyczne (ang. autistic thinking), osobisty, idiosynkratyczny proces 

obejmujący fantazję, marzenie na jawie, reakcje nieświadome i idee nie poddające 

się sprawdzianowi rzeczywistości zewnętrznej. 

 

myślenie grupowe (ang. group think), w podejmowaniu decyzji przez grupę, 

skłonność do odsiewania niepożądanych informacji tak, by osiągnąć konsensus, 

szczególnie jeśli jest to zgodne z punktem widzenia przywódcy; pojęcie opracowane 

przez Irvinga Janisa. 

 

myślenie realistyczne (ang. realistic thinking), myślenie oparte na dostosowaniu 

poglądów do rzeczywistości wymogów sytuacyjnych, ograniczeń czasowych i reguł 

operacyjnych oraz na trafnej ocenie własnych zasobów osobistych (w 

przeciwieństwie do myślenia autystycznego). 

 

nastawienie umysłowe (ang. mental set), tendencja do reagowania na nowy 

problem w sposób stosowany przy problemie poprzednim. 

 

nauka o poznawaniu (ang. cognitive science), interdyscyplinarna dziedzina badania 

systemów i procesów informacjnych. 

podejmowanie decyzji (ang. decision making), proces wyboru pomiędzy 

możliwościami; przyjęcie lub odrzucenie jednej z dostępnych opcji. 

 

pojęcie (ang. concept), reprezentacja umysłowa rodzajów lub kategorii obiektów; 

kształtuje się na podstawie doświadczeń ze światem. 

 

potencjał wywołany (ang. evoked potential), wzorzec aktywności mózgu 

spowodowanej bodźcem specyficznym. 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=291
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poziom podstawowy (ang. basic level), optymalny poziom kategoryzacji w myśleniu 

o jakimś przedmiocie; poziom, do którego dostęp w pamięci jest najszybszy, a 

przetwarzanie informacji najbardziej skuteczne. 

 

poznanie (ang. cognition), procesy tworzenia wiedzy obejmujące uwagę, 

zapamiętywanie i rozumowanie; również treści tych procesów, takie jak pojęcia i 

wspomnienia. 

 

poznawcza nauka o układzie nerwowym (ang. cognitive neuroscience), dziedzina 

badań łącząca analizę posługiwania się przez mózg sygnałami neuronalnymi, do 

reprezentacji i przetwarzania informacji, z analizą poznawczego przetwarzania 

symboli przez umysł. 

 

protokół głośnego myślenia (ang. think-aloud protocol), opis procesów 

psychicznych i strategii umysłowych, dokonywany przez osobę badaną podczas 

pracy nad zadaniem. 

 

prototyp (ang. prototype), najbardziej reprezentatywny egzemplarz jakiejś kategorii. 

 

pseudopamięć (ang. pseudomemory), forma przypomnienia, w której jednostka jest 

przekonana, że doświadczała wcześniej działania nowego bodźca, ponieważ 

przechowuje w pamięci pewną liczbę jego atrybutów. 

 

psychologia poznawcza (ang. cognitive psychology), badanie wyższych procesów i 

struktur umysłowych. 

rozumowanie (ang. reasoning), proces myślenia realistycznego, w którym wyciąga 

się wnioski ze zbioru faktów; myślenie skierowane na dany cel. 

 

rozumowanie dedukcyjne (ang. deductive reasoning), forma myślenia, w której 

podmiot dochodzi do konkluzji wynikającej logicznie z dwóch lub więcej twierdzeń, 

czyli przesłanek. 

 

rozumowanie indukcyjne (ang. inductive reasoning), forma rozumowania, w której 

wnioskuje się o prawdopodobieństwie jakiegoś stanu rzeczy w oparciu o dostępne 

dane. 

 

rozwiązywanie problemów (ang. problem solving), myślenie ukierunkowane na 

rozwiązanie konkretnych problemów, w którym podmiot przechodzi od stanu 

wyjściowego do stanu docelowego stosując cały zbiór operacji umysłowych. 

 

sąd (ang. judgment), proces, za pośrednictwem którego kształtujemy opinie, 

dochodzimy do konkluzji, dokonujemy krytycznej oceny zdarzeń, na podstawie 

dostępnych danych; również wytwór tej aktywności umysłowej. 

 

schemat (ang. schema), zintegrowana wiązka wiedzy, na pewien temat; obejmuje 

także oczekiwania. 
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schemat (ang. scheme), termin używany przez Piageta na określenie struktur 

poznawczych, które rozwijają się w miarę jak niemowlęta i małe dzieci uczą się 

przystosowawczych sekwencji sensorycznych i specyficznych zachowań do 

warunków środowiskowych. 

 

skrypt (ang. script), cząstka wiedzy na temat sekwencji wzajemnie powiązanych, 

specyficznych zdarzeń i działań, których pojawienia się w jakiejś postaci oczekuje się 

w danej sytuacji. 

 

sylogizm (ang. syllogism), forma rozumowania dedukcyjnego składająca się z 

przesłanki większej, przesłanki mniejszej i wynikającej z nich konkluzji. 

 

sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI), programy komputerowe, które 

potrafią wykonywać tego samego typu operacje sądzenia i rozwiązywania 

problemów, jakich dokonują ludzie. 

tendencyjność optymistyczna (ang. optimistic bias), zniekształcenie poznawcze 

polegające na uznawaniu, że nasze szanse na doznanie nieszczęścia są mniejsze 

niż innych ludzi; sprzyja ogólnemu poczuciu optymizmu. 

 

tendencyjność poznawcza (ang. cognitive bias), systematyczny sposób myślenia, 

który ogólnie zdaje egzamin, ale może prowadzić do fałszywych wniosków, decyzji 

lub sądów, kiedy podmiot nie potrafi odróżnić niewłaściwych warunków jego 

zastosowania od właściwych. 

 

tendencyjność zakotwiczenia (ang. anchoring bias), niewystarczające 

dopasowanie w górę lub w dół od pierwotnej wartości wyjściowej w ocenie 

prawdopodobnej wartości jakiegoś zdarzenia lub wyniku. 

 

teoria rozprzestrzeniającej się aktywacji (ang. spreading activation theory), model 

poznawczy opisujący słownik umysłowy człowieka jako zorganizowany w sieć 

wzajemnie powiązanych słów i pojęć w taki sposób, że pobudzenie jakiejkolwiek 

części wywołuje wibracje rozprzestrzeniające się na części z nią połączone. 

 

tworzenie pojęć (ang. concept formation), wyodrębnianie tych własności bodźca, 

które są wspólne klasie przedmiotów lub koncepcji. 

 

wiedza metapoznawcza (ang. metacognitive knowledge), świadomość tego, co 

wiemy i jak dobrze rozumiemy sytuację. 

 

wnioskowanie (ang. inference), założenie na podstawie jakichś dowodów o 

występowaniu jakiegoś procesu wewnątrz organizmu na podstawie przesłanek 

innych niż bezpośrednia obserwacja; proces rozumowania polegający na 

wyprowadzaniu konkluzji na podstawie zbioru faktów lub uprzednich przekonań i 

teorii. 
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Rozdział 12 

Scenariusze ćwiczeń 
Hierarchia potrzeb 
Poproś studentów, aby w ciągu 10 minut wypisali jak najwięcej potrzeb i motywów, 
dla których zaspokojenia wstali dzisiaj z łóżka. Spróbujcie zaliczyć je do ośmiu 
kategorii zaproponowanych przez Maslowa. 

 W jakim stopniu studenci mają zaspokojone potrzeby z poszczególnych 
poziomów? 

 Czy przeważają u nich potrzeby braku, czy wzrostu? 
 Jak blisko/daleko są od samorealizacji? 

 
Motywacja w sytuacjach ekstremalnych 
Niech studenci zanalizują zdanie po zdaniu studium przypadku zamieszczone na 
początku rozdziału i wynotują wszystkie potrzeby, które zaspokajał niezwykły wyczyn 
Marka i Mike'a.  
Jakie potrzeby można przypisać każdemu z nich osobno, a jakie obu razem? 

 Czym różni się ta lista od listy potrzeb dwóch współpracowników wykonujących 
rutynowe obowiązki na średnim poziomie trudności? 

 Co na temat sposobu zaspokajania tych potrzeb mówi teoria pobudzenia i prawo 
Yerkesa - Dodsona? 

 Czy nie mamy tu do czynienia z jakąś formą uzależnienia? 

 
Alternatywne interpretacje obrazka TAT 
Poproś studentów, aby zaproponowali dwa opisy obrazka ze strony 462 podręcznika 
zamieniając potrzebę osiągnięć na jakąś inną potrzebę z listy przedstawionej przez 
H. Murraya np. potrzebę wystawiania się na pokaz (ekshibicji), potrzebę autonomii 
lub przyłączenia się (afiliacji) - por. Reutt, J., Reutt, N. (1960) Badania osobowości 
metodą T.A.T. Murraya, Warszawa, PWN. 
 
 
 
 
 
Pytania do dyskusji 

 Czy potrzeby pokarmowe dorosłego człowieka, zważywszy na kontekst ich 
zaspokajania, nawyki żywieniowe, przebyte choroby, rytuały społeczne, diety itd. 
można jeszcze zaliczyć do potrzeb fizjologicznych? Czy nie wyjaśnia to dlaczego 
w badaniach nad warunkowaniem u ludzi wykorzystywany jest tak chętnie odruch 
mrugania? 

 Co by się stało, gdyby jedzenie zostało uznane za czynność intymną, która może 
być wykonywana tylko w izolacji lub w obecności osób najbliższych (ewentualnie 
jednej wybranej osoby), a zachowanie seksualne byłoby sprawą całkowicie 
publiczną? Jak wpłynęłoby to na tematykę typowych rozmów towarzyskich, 
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zwyczaje i normy moralne, treści przekazywane w mediach, popularne dowcipy 
itd. 

 Na stronie 460 podręcznika Zimbardo pisze, że nie ma jednoznacznych dowodów 
na zgodność uzależnienia seksualnego z modelem nałogu. Czy po lekturze 
zbliżenia na ten temat studenci uważają tak samo, czy może część z nich ma inne 
zdanie? Cofnijcie się do wcześniejszych rozdziałów np. do rozdziału III, żeby 
przypomnieć sobie, na czym polegają mechanizmy uzależnienia "od substancji". 
Czy uzależnienie od hazardu jest równie kontrowersyjne? 

 Jak, na podstawie wiedzy zawartej w tym rozdziale, należałoby postąpić, aby 
nudna robota, którą na co dzień wykonują studenci przyswajając wiedzę stała się 
przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca? Jak można ją przekształcić z 
uciążliwego obowiązku w czynność wykonywaną dla niej samej? 
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Najważniejsze terminy 
feromon (ang. pheromone), sygnał chemiczny wydzielany przez organizm w celu 

komunikacji z innymi przedstawicielami gatunku; często działający na odległość jako 

podnieta seksualna. 

 

fetysz (ang. fetish), przedmiot nie związany z seksem, który poprzez warunkowanie 

nabiera zdolności wytwarzania pobudzenia seksualnego. 

 

hierarchia potrzeb (ang. needs hierarchy), sekwencja potrzeb od najbardziej 

prymitywnego poziomu potrzeb podstawowych do potrzeb wyższego poziomu, które 

aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych; model opracowany przez 

Abrahama Maslowa. 

 

inwestycja rodzicielska (ang. parental investment), czas i energia, które muszą 

poświęcić rodzice na wychowanie potomstwa. 

 

krytyczny punkt zapasów (ang. critical set point), poziom na wewnętrznej "skali" 

biologicznej, która sygnalizuje ośrodkowemu układowi nerwowemu stan tłuszczu w 

organizmie; kiedy tłuszcz zmagazynowany w wyspecjalizowanych komórkach spada 

poniżej tego poziomu, wysyłane są sygnały pobudzające do jedzenia; ma kluczowy 

wpływ na ilość spożywanego jedzenia i wagę. 

 

motyw (ang. motive), motywacja wzbudzana psychologicznie lub społecznie, która, 

jak się zakłada, jest przynajmniej częściowo wyuczona. 

 

motywacja (ang. motivation), proces inicjowania, kierowania i podtrzymywania 

aktywności fizycznych i psychicznych; zawiera mechanizm preferencji jednych 

aktywności nad inne oraz energię i trwałość reagowania. 

 

motywacja braku (ang. deficiency motivation), motywacja do przywracania 

równowagi fizycznej lub psychicznej. 

 

motywacja płynąca z podniety (ang. incentive motivation), motywacja wzbudzona 

przez bodziec zewnętrzny. 

 

motywacja wewnętrzna (ang. intrinsic motivation), motywacja, w której dana 

aktywność jest celem samym w sobie. 

motywacja wzrostu (ang. growth motivation), motywacja do rozwoju ponad 

dotychczasowy poziom funkcjonowania. Kluczowa w humanistycznych teoriach 

osobowości. 

 

motywacja zewnętrzna (ang. extrinsic motivation), motywacja angażowania się w 

daną aktywność dla osiągnięcia jakichś konsekwencji zewnętrznych. 

 

pobudzenie optymalne (ang. optimal arousal), poziom pobudzenia, na którym 

ludzie najlepiej wykonują zadania o różnym stopniu trudności. 
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pobudzenie seksualne (ang. sexual arousal), stan motywacyjny polegający na 

podnieceniu i napięciu płynącym z reakcji fizjologicznych i poznawczych na bodźce 

erotyczne. 

 

poczucie płynności (ang. flow), stan bliski ekstazy powstający, kiedy jednostka jest 

całkowicie skoncentrowana na aktywności danej chwili; zwiększa 

prawdopodobieństwo uzyskania twórczych efektów. 

 

podnieta (ang. incentive), bodziec zewnętrzny, który wzbudza motywację w 

warunkach laboratoryjnych i naturalnych. 

 

popęd (ang. drive), motywacja o źródłach biologicznych. 

 

potrzeba osiągnięć (ang. need for achievement), jak się zakłada, podstawowa 

ludzka potrzeba dążenia do osiągania celów, która motywuje szeroki zakres 

zachowań i procesów myślowych; pojęcie opracowane przez Henry'ego Murraya i 

Davida McClellanda przy użyciu testu projekcyjnego TAT. 

 

prawo Yerkesa-Dodsona (ang. Yerkes-Dodson law), korelacja pomiędzy trudnością 

zadania a optymalnym poziomem motywacji; poziom wykonania trudnego zadania 

spada a poziom wykonania zadania łatwego wzrasta, wraz ze wzrostem pobudzenia, 

tworząc funkcję w kształcie odwróconego U. 

 

psycholog organizacji (ang. organizational psychologist), psycholog, który bada 

różne aspekty stosunków międzyludzkich, takie jak komunikacja między 

zatrudnionymi, socjalizacja i kultura osobista pracowników, przywództwo, satysfakcja 

zawodowa, stres i wypalenie zawodowe oraz ogólna jakość życia w środowisku 

zawodowym. 

psychologia dynamiczna (ang. dynamic psychology), teorie psychologiczne, dla 

których kluczem do zrozumienia natury ludzkiej jest motywacja. 

 

rozmnażanie płciowe (ang. sexual reproduction), wytwarzanie potomstwa drogą 

płciową; jego zaletą jest zróżnicowanie genetyczne. 

 

seksualność człowieka (ang. human sexuality), połączenie właściwości fizycznych i 

zdolności do specyficznych zachowań seksualnych; psychoseksualne uczenie się, 

wartości, normy i postawy wobec zachowań seksualnych. 

 

skrypt seksualny (ang. sexual script), wyuczony społecznie program reagowania 

seksualnego. 

 

sztywny schemat działania (ang. fixed-action pattern), niewyuczony zestaw reakcji 

wywoływany u danego gatunku przez specyficzne zdarzenie lub obiekt środowiska. 
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teoria ERG (ang. ERG theory), teoria motywacji do pracy oparta na potrzebach, 

według której pracownicy motywowani są trzema zbiorami potrzeb - potrzebami 

życiowymi, potrzebami przynależności i potrzebami wzrostu; zakłada również, że do 

aktywizacji potrzeb wyższego rzędu nie jest konieczne zaspokojenie potrzeb 

niższego rzędu. 

 

teoria oczekiwań (ang. expectancy theory), poznawcza teoria motywacji do pracy, 

która twierdzi, że pracownicy są motywowani, kiedy oczekują, że ich wysiłek i efekt 

pracy przyniesie pożądane rezultaty. 

 

teoria sprawiedliwości (ang. equity theory), poznawcza teoria motywacji do pracy, 

która głosi, że pracownicy są motywowani do podtrzymywania sprawiedliwych i 

uczciwych stosunków z innymi osobami; także model, który postuluje, że 

sprawiedliwe stosunki to te, w których wynik poszczególnych uczestników jest 

proporcjonalny do ich wkładu. 

 

test Apercepcji Tematycznej, TAT (ang. Thematic Apperception Test), test 

projekcyjny, w którym prezentuje się osobie badanej obrazki wieloznacznych scen i 

prosi o układanie historyjek na ich temat. 

 

umiejscowienie kontroli (ang. locus of control orientation), uogólnione przekonanie 

na temat tego, czy efekty naszych działań są spowodowane tym, co robimy, czy 

przez wydarzenia poza nasza kontrolą. 
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Rozdział 13 

Scenariusze ćwiczeń 
Pytania do dyskusji 
 

 Motywacje i emocje są pojęciami odnoszącymi się do procesów, które mają wiele 
wspólnego, chociaż każdy z nich posiada swoje specyficzne cechy. Zapytaj 
studentów, na czym polega zasadnicza różnica między tymi pojęciami. Niech 
studenci przypomną sobie sytuacje, w których byli silnie motywowani nie 
przeżywając równocześnie silnych emocji i odwrotnie, kiedy byli skrajnie 
pobudzeni emocjonalnie, ale trudno było im określić motywy własnego 
postępowania. 

 Pomyślcie o ewolucyjnym znaczeniu emocji. Czy z punktu widzenia ich 
pierwotnych funkcji można powiedzieć, że są one nam jeszcze potrzebne w 
naszym nasyconym technologią i dość bezpiecznym środowisku? 

 Niech studenci znajdą przykłady sytuacji, które są dla pewnych osób wysoce 
stresujące, a dla innych całkiem obojętne. Jak reakcje na te sytuacje będą się 
różnicowały w zależności od cech osobowości, wieku, kultury? Co studenci sądzą 
o wykorzystywaniu bardzo wysokich budynków do wspinaczki albo do skoków 
spadochronowych? 

 Kontynuując szukanie odpowiedzi na poprzednie pytanie można postawić 
następne, dalej idące: kiedy relaks dla jednych jest stresem dla innych? Jak 
odpowiecie na to pytanie biorąc pod uwagę zjawisko biernego palenia? 

 Skąd bierze się widoczny programach telewizyjnych takich jak "Chwila prawdy" i 
"Dla Ciebie wszystko" kult osobowości typu T czyli Twardzieli i Twardzielek 
zwłaszcza rekrutujących się spośród ludzi "takich jak my"? Jakie 
przystosowawcze talenty reprezentują uczestnicy takich zabaw "na krawędzi"? 
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Najważniejsze terminy 
AIDS (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome), skrót oznaczający zespół 

nabytego niedoboru odporności, prowadzący do śmierci; spowodowany przez wirus, 

który uszkadza układ odpornościowy i osłabia zdolność organizmu do zwalczania 

bakterii. 

 

antycypacyjne radzenie sobie (ang. anticipatory coping), wysiłki podejmowane 

przed potencjalnie stresowym wydarzeniem, w celu przezwyciężenia, zredukowania 

lub tolerowania braku równowagi między spostrzeganymi wymaganiami a 

dostępnymi środkami. 

 

choroba (ang. illness), udokumentowana patologia, taka jak uszkodzenie biologiczne 

lub fizjologiczne, patologia komórkowa i patologia składu chemicznego krwi. 

 

ciało migdałowate (ang. amygdala), część układu limbicznego; ośrodek mózgowy 

odpowiedzialny za agresję oraz niektóre rodzaje pamięci. 

 

emocja (ang. emotion), złożony zespół zmian, obejmujących pobudzenie 

fizjologiczne, odczucia, procesy poznawcze i reakcje behawioralne, powstające w 

odpowiedzi na sytuację spostrzeganą jako osobiście ważną. 

 

HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus), wirus nabytego niedoboru odporności u 

ludzi; atakuje białe ciałka (limfocyty T) we krwi człowieka, osłabiając w ten sposób 

funkcjonowanie układu odpornościowego i w wielu przypadkach prowadząc do 

zachorowania na AIDS. 

 

hozho, pojęcie zaczerpnięte z języka Nawajów, oznaczające harmonię, spokój 

umysłu, dobroć, idealne stosunki rodzinne, piękno w sztuce i rzemiośle, oraz zdrowie 

ciała i ducha. 

 

jednostka zmian życiowych (ang. life-change unit, LCU), w badaniach nad stresem 

miara poziomu stresu wywołanego przez różne rodzaje zmian doświadczanych w 

ciągu danego okresu; stosowana do przewidywania późniejszych zachorowań - gdy 

LCU wzrasta powyżej pewnego poziomu, wzrasta także prawdopodobieństwo 

zachorowania. 

 

koło emocji (ang. emotion wheel), model przedstawiający zbiór podstawowych 

emocji; wyróżnia on osiem podstawowych emocji, które tworzą cztery pary 

przeciwieństw: radość - smutek, strach - gniew, zdziwienie - oczekiwanie oraz 

akceptacja - wstręt; opracowany przez Roberta Plutchika. 

 

lateralizacja emocji (ang. lateralization of emotion), zróżnicowany wpływ dwóch 

półkul mózgowych na różne emocje; lewa półkula zdaje się wpływać na emocje 

pozytywne, takie jak szczęście, podczas gdy na emocje negatywne, takie jak gniew, 

silniejszy wpływ wywiera prawa półkula. 
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limfocyty T (ang. T-lymphocyte), białe ciałka krwi, które pobudzają lub wyłączają 

reakcję immunologiczną na wnikające do organizmu obce komórki i związki 

chemiczne. 

 

napięcie (ang. strain), reakcja organizmu na stresory zewnętrzne.  

 

nawrót (ang. relapse), powrócenie do uprzednich wzorów zachowania, które uległy 

zmianie; na przykład ponowne palenie papierosów po rzuceniu palenia na pewien 

czas; zwykle występuje wtedy, gdy dana osoba wraca do pierwotnego środowiska, w 

którym utrzymywało się nałogowe zachowanie. 

 

nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta (ang. patient nonadherence), 

niepodporządkowanie się pacjenta trybowi leczenia lub zaleceniom lekarzy. 

 

ocena pierwotna (ang. primary appraisal), w badaniach nad stresem pierwsze 

stadium oceny poznawczej sytuacji potencjalnie stresowej, w którym jednostka 

ocenia tę sytuację, czyli wielkość stawianych przez nią wymagań. 

 

ocena poznawcza (ang. cognitive appraisal), rozpoznanie i ocena stresora, 

określająca wymaganie, wielkość zagrożenia, dostępne środki służące do uporania 

się z nim oraz właściwe strategie zaradcze. 

 

ocena wtórna (ang. secondary appraisal), w badaniach nad stresem drugie stadium 

oceny poznawczej, dotyczącej potencjalnie stresowej sytuacji; jednostka ocenia 

dostępne środki osobiste i społeczne, które pozwalają uporać się z tą sytuacją i 

określić potrzebne działanie. 

 

ogólny zespół adaptacyjny (ang. general adaptation syndrome, GAS), układ 

niespecyficznych fizjologicznych mechanizmów adaptacyjnych, który występuje w 

reakcji na ciągłe zagrożenia przez prawie każdy poważny stresor. 

 

osobowość typu T (ang. type-T personality), osobowość charakteryzująca się 

pragnieniem podejmowania ryzyka, szukaniem silnych bodźców i dreszczu 

podniecenia. 

 

palenie bierne (ang. passive smoking), wdychanie dymu z papierosów palonych 

przez innych, znajdującego się w atmosferze środowiska, w którym mieszka lub 

pracuje dana osoba. 

pourazowe zaburzenie stresowe (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD), 

reakcja, w przypadku której jednostka mimo woli doświadcza ponownie 

emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych aspektów dawnego urazu. 
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przetwarzanie zgodne z nastrojem (ang. mood-congruent processing). 

przetwarzanie materiału zgodnego z dominującym nastrojem danej osoby; jest 

bardziej prawdopodobne, że na taki właśnie materiał zwróci ona uwagę, dostrzeże go 

i przetworzy dokładniej, z bardziej wypracowanymi skojarzeniami; koncepcja 

opracowana przez Gordona Bowera. 

 

psychologia zdrowia (ang. health psychology), dziedzina psychologii stawiająca 

sobie za cel zrozumienie, w jaki sposób ludzie zachowują zdrowie, z jakich powodów 

stają się chorzy i jak wtedy reagują. 

 

psychoneuroimmunologia (ang. psychoneuroimmunology), dziedzina badań, która 

zajmuje się wpływem stresu na fizjologiczne i biologiczne funkcje organizmu, 

zwłaszcza na układ odpornościowy. 

 

radzenie sobie (ang. coping), sposoby radzenia sobie z sytuacją spostrzeganą jako 

zagrażającą. 

 

spostrzegana kontrola (ang. perceived control), przekonanie, że ma się zdolność 

wpływania na przebieg lub następstwa jakiegoś zdarzenia czy doświadczenia; często 

pomocne w radzeniu sobie ze stresorami. 

 

steroidy (ang. steroids), grupa hormonów, które odgrywają ważną rolę w procesach 

metabolicznych i w uwalnianiu cukru z wątroby do krwi. 

 

stres (ang. stress), Zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na 

zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na próbę lub 

przekraczają jego zdolności zaradcze. 

 

stres chroniczny (ang. chronic stress), stan przewlekłego pobudzenia, w którym 

dana osoba spostrzega wymagania jako większe od tych, z jakimi mogłaby się 

uporać za pomocą dostępnych jej środków wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

stres ostry (ang. acute stress), przemijające stany wzbudzenia, mające zazwyczaj 

wyraźnie zaznaczony początek i koniec. 

stresor (ang. stressor), Wewnętrzne lub zewnętrzne zdarzenie lub bodziec, który 

wywołuje stres. 

 

syndrom "walcz lub uciekaj" (ang. fight-or-flight syndrome), sekwencja procesów 

wewnętrznych uruchamiana wtedy, gdy organizm staje wobec zagrożenia; 

przygotowuje organizm do walki lub do ucieczki w bezpieczne miejsce. 

 

syndrom zachowań typu A (ang. type-A behavior syndrome), rywalizacyjne, 

kompulsywne i nieprzyjazne zachowanie, charakterystyczne dla pewnego 

szczególnego stylu radzenia sobie ze stresem; zakłada się, że syndrom ten zwiększa 

ryzyko zapadnięcia na chorobę wieńcową serca. 
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"twardość" (ang. hardiness), cecha zdrowia danej osoby, wynikająca z trzech 

właściwości: traktowania zmiany jako wyzwania, a nie zagrożenia, angażowanie się 

w celowe działania oraz zachowywanie poczucia wewnętrznej kontroli nad swymi 

działaniami. 

 

wsparcie społeczne (ang. social support), środki dostarczane przez innych, 

obejmujące pomoc materialną, oparcie emocjonalne i pomoc w zakresie potrzebnych 

informacji, które mogą dopomóc danej osobie uporać się ze stresem. 

 

wydobywanie zależne od nastroju (ang. mood-dependent retrieval), lepsze 

przypominanie sobie doświadczonych wcześniej zdarzeń, mających komponent 

emocjonalny, gdy osoba przypominająca jest w tym samym nastroju, co w czasie 

tych zdarzeń; koncepcja opracowana przez Gordona Bowera. 

 

wzorzec zalegającego stresu (ang. residual stress pettern), chroniczny zespół 

objawów, w którym reakcje emocjonalne stresu pourazowego utrzymują się przez 

dłuższy czas. 

 

zaburzenie psychosomatyczne (ang. psychosomatic disorder), zaburzenie 

somatyczne, którego wystąpienie lub pogorszenie można przypisać przede 

wszystkim działaniu długotrwałego stresu emocjonalnego lub innych czynników 

natury psychologicznej. 

 

zapobieganie chorobom (ang. illness prevention), ogólne strategie i szczegółowe 

sposoby postępowania, mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka 

zachorowania. 

 

zdrowie (ang. health), ogólny stan ciała i psychiki, charakteryzujący się krzepkością i 

wigorem, a nie tylko brakiem choroby czy uszkodzenia. 

zmienne modyfikujące stres (ang. stress moderator variables), zmienne, od których 

zależy wpływ stresora na dany typ reakcji stresowej. 
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Rozdział 14 

Scenariusze ćwiczeń 
Pytania do dyskusji 

 W życiu codziennym ludzie posługują się cechami osobowości jako narzędziami 
do wyjaśniania i przewidywania zachowań. Czy czynią to trafnie? Jakie 
niespodzianki wynikają z paradoksu spójności? Co wynika z badań nad tym 
zjawiskiem? 

 Teoria osobowości Freuda kreśli dokładny obraz jej rozwoju, struktury i 
funkcjonowania. Niech studenci wykorzystają aparaturę pojęciową tej teorii do 
przeanalizowania przypadku Howarda Hughesa? Co sądzą o przydatności teorii 
Adlera? 

 Carl Rogers sądził, że w warunkach stwarzających odpowiednie okazje i przy 
niewielkiej zachęcie, jednostka ludzka może wybrać najlepszy dla siebie kierunek 
rozwoju i osiągnąć samorealizację. Postawa ta przysporzyła mu wielu oponentów 
nawet wśród oddanych przyjaciół. Co sadzą o tym studenci? Czy postawa 
Rogersa była tylko przesadnie optymistyczna, zwłaszcza wtedy, gdy twierdził, że 
za pomocą technik terapeutycznych nastawionych na osobę można rozwiązać 
nawet konflikty rasowe? Co by się stało gdyby wszyscy ludzie mieli 
nieograniczone szanse w indywidualnym rozwijaniu posiadanych możliwości? Czy 
nie powstałby poważny problem sterowania ich doborem, podobnie jak doborem 
okazji i zachęt? Czy nie przypomina to Skinnerowskiej technologii zachowania, 
choć miało być jej odwrotnością? 

 W badaniach nad osobowością alkoholiczną stwierdzono dwa typy alkoholizmu 
oraz fakt, że do jednego z nich w większości należą kobiety, zaś do drugiego 
prawie wyłącznie mężczyźni. Autor badań sprowadził trzy cechy osobowości 
stanowiące podstawę różnic między typami I a II do działania trzech 
neuroprzekaźników. Czy opisane typy alkoholizmu nie są w większym stopniu 
wynikiem odmiennego rozwoju jaźni kobiet i mężczyzn w kulturze amerykańskiej? 
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Najważniejsze terminy 
analiza czynnikowa (ang. factor analysis), technika matematyczna stosowana do 

analizowania danych z wielu źródeł; pozwala badaczowi na uchwycenie wzajemnych 

związków wszystkich danych dzięki odkryciu wspólnych ważnych wymiarów 

(czynników). 

 

archetyp (ang. archetype), w teorii osobowości Junga uniwersalna, wrodzona, 

pierwotna reprezentacja symboliczna szczególnego doświadczenia lub obiektu; 

składnik nieświadomości zbiorowej. 

 

badania nad adopcją (ang. adoption studies), badania orzekające o dziedziczności, 

w których ustala się stopień, w jakim cechy i wzorce zachowania (jak I.I. czy 

osobowość) dzieci adoptowanych koreluje z cechami i wzorcami zachowania ich 

rodziców biologicznych i przybranych. 

 

cecha (ang. trait), stała i trwała właściwość lub atrybut, który wpływa na zachowanie 

jako uogólniona skłonność do działania w określony sposób. 

 

cecha centralna (ang. central trait), główna właściwość, która, jak się zakłada, 

pozwala zrozumieć funkcjonowanie danej jednostki. 

 

cecha kardynalna (ang. cardinal trait), cecha, wokół której jednostka organizuje 

swoje życie; pojęcie opracowane przez Gordona Allporta. 

 

cecha krytyczna (ang. critical feature), atrybut, który stanowi warunek konieczny i 

wystarczający do zaliczenia jakiegoś pojęcia do danej kategorii. 

 

cecha wtórna (ang. secondary trait), właściwość, która nie jest kluczowa dla 

zrozumienia danej jednostki, tym niemniej dostarcza pewnych informacji na temat jej 

trwałych cech. 

 

determinizm psychiczny (ang. psychic determinism), założenie, że wszystkie 

reakcje umysłowe i zachowanie są zdeterminowane przez wcześniejsze 

doświadczenia. 

 

determinizm wzajemny (ang. reciprocal determinism), pogląd w teorii uczenia się 

społecznego Alberta Bandury, który głosi, że pomiędzy czynnikami jednostkowymi, 

zachowaniem i bodźcami środowiskowymi zachodzi złożona wzajemna interakcja, i 

że każdy z tych składników wywiera wpływ na pozostałe. 

Ego (ang. Ego), w teorii Freuda, racjonalny aspekt osobowości; kieruje impulsami id 

tak, by spełnić wymagania rzeczywistości, a jednocześnie utrzymać szacunek 

jednostki dla samej siebie i zapewnić jej aprobatę społeczną. 

 

Id (ang. Id), w teorii Freuda, prymitywna, nieświadoma część osobowości, która 

działa irracjonalnie i impulsywnie. 
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konstrukt osobisty (ang. personal construct), w teorii George'a Kelly'ego, 

interpretacja rzeczywistości przez podmiot; albo pogląd na temat tego, w jaki sposób 

dwa obiekty są podobne do siebie, a odmienne od trzeciego. 

 

lęk (ang. anxiety), intensywna reakcja emocjonalna spowodowana przedświadomym 

rozpoznaniem tego, że stłumiony konflikt jest bliski przeniknięcia do świadomości. 

 

libido (ang. libido), w teorii Freuda energia psychiczna popychająca jednostkę do 

poszukiwania przyjemności wszelkiego typu, w tym seksualnych. 

 

mechanizmy obronne ego (ang. ego defense mechanism), pojęcie freudowskie 

odnoszące się do strategii umysłowych (świadomych lub nieświadomych) 

stosowanych przez ego do obrony przed konfliktami doznawanymi w normalnym toku 

życia. 

 

nieświadomość (ang. unconscious), w teorii psychoanalitycznej część psychiki, 

która jest składnicą wypartych pragnień i pierwotnych impulsów. 

 

osobowość typu T (ang. type-T personality), osobowość charakteryzująca się 

pragnieniem podejmowania ryzyka, szukaniem silnych bodźców i dreszczu 

podniecenia. 

 

paradoks spójności (ang. consistency paradox), zjawisko polegające na tym, że 

oceny osobowości przez różnych ludzi i w różnym czasie są spójne, natomiast oceny 

zachowania w różnych sytuacjach spójne nie są. 

 

poczucie własnej skuteczności (ang. self-efficacy), zbiór przekonań jednostki o 

adekwatności własnego funkcjonowania w danej sytuacji; pojęcie opracowane przez 

Alberta Bandurę. 

podejście idiograficzne (ang. idiographic approach), podejście metodologiczne w 

badaniu procesów osobowościowych, w którym kładzie się nacisk na zrozumienie 

unikatowych aspektów osobowości każdej jednostki, a nie na wspólne wymiary, na 

których można jednostki mierzyć. 

 

podejście nomotetyczne (ang. nomothetic approach), podejście metodologiczne w 

badaniu procesów osobowościowych, w którym kładzie się nacisk na wyodrębnienie 

uniwersalnych wymiarów cech lub regularnych związków pomiędzy różnymi 

aspektami funkcjonowania osobowości. 

 

potwierdzenie behawioralne (ang. behavioral confirmation), proces polegający na 

tym, że ludzie zachowują się w sposób wywołujący u innych specyficzne, oczekiwane 

reakcje, a następnie wykorzystują te reakcje do potwierdzenia przekonań o sobie 

samych. 
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psychodynamiczne teorie osobowości (ang. psychodynamic personality theories), 

teorie osobowości oparte na wspólnym założeniu, że osobowość jest kształtowana a 

zachowanie motywowane przez potężne siły wewnętrzne. 

 

psychologia analityczna (ang. analytic psychology), pogląd na psychikę jako 

konstelację dopełniających się sił wewnętrznych pozostających w równowadze; 

zaproponowany przez Carla Junga. 

 

samoocena (ang. self-esteem), uogólniona postawa ewaluatywna w stosunku do 

samego siebie, która wpływa zarówno na nastrój, jak i zachowania oraz wywiera silny 

wpływ na pewien zakres zachowań osobistych i społecznych. 

 

samourzeczywistnienie (ang. self-actualization), pojęcie z psychologii osobowości 

odnoszące się do stałego dążenia osoby do realizacji swojego potencjału i rozwijania 

wrodzonych talentów i możliwości; wielu psychologów humanistycznych uważa 

potrzebę samourzeczywistnienia za najbardziej podstawową z ludzkich potrzeb; 

pojęcie opracowane przez Carla Rogersa i Abrahama Maslowa a wcześniej przez 

Carla Junga. 

 

samoutrudnianie (ang. self-handicapping), wypracowywanie - w przewidywaniu 

niepowodzenia - takich zachowań i wyjaśnień, które minimalizują brak zdolności jako 

jego możliwą przyczynę. 

 

samowiedza (ang. self-construct), zespół przekonań i wartości odnoszących się do 

własnego funkcjonowania osobistego jednostki; także psychologiczne pojęcie 

własnego "ja" z cechami charakterystycznymi, które wpływają na myślenie, uczucia i 

działanie. 

 

somatotyp (ang. somatotype), kategoria opisowa, klasyfikująca ludzi na podstawie 

kilku wyrazistych cech fizycznych z założeniem ich powiązania z cechami 

osobowości. 

studium przypadku (ang. case study), wyczerpująca biografia wybranej osoby 

stosowana w idiograficznym badaniu osobowości. 

 

superego (ang. superego), w teorii Freuda, aspekt osobowości zawierający 

zinternalizowane wartości, standardy i normy; świadomość wewnętrzna. 

 

tanatos (ang. Thanatos), w teorii Freuda, instynkt śmierci, który popycha ludzi do 

zachowań agresywnych i destrukcyjnych. 

 

typ osobowości (ang. personality type), charakterystyczny układ cech osobowości 

pozwalający kategoryzować ludzi, rozróżniać ich na podstawie różnic jakościowych a 

nie ilościowych. 

 

uczenie się przez obserwację (ang. observational learning), proces uczenia się 

nowych reakcji przez obserwowanie zachowania innych osób. 
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Wielka Piątka (ang. the Big Five), wyczerpujący, neutralny teoretycznie system 

opisu osobowości przedstawiający relacje między potocznymi określeniami cech, 

pojęciami teoretycznymi i skalami osobowości. 

 

wyparcie (ang. repression), w teorii freudowskiej najbardziej podstawowy 

mechanizm obronny, pod wpływem którego przykre lub wywołujące poczucie winy 

myśli, uczucia lub wspomnienia zostają usunięte ze świadomości. 

 

zbiorcze studium przypadku (ang. aggregated case study), technika badawcza 

używana do porównania informacji o wielu jednostkach przez łączenie i sumowanie 

rezultatów pewnej liczby indywidualnych studiów przypadku. 
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Rozdział 15 

Scenariusze ćwiczeń 
Cechy pomiaru 
Niech studenci wybiorą dowolną cechę osobowości, którą mierzy np. MMPI. Niech 
sporządzą listę przykładowych pytań i wskażą wszystkie wymienione w tym rozdziale 
sposoby zapewnienia trafności i rzetelności pomiarowi wybranej cechy. Zajrzyjcie do 
egzemplarza testu MMPI oraz do podręcznika Anastasi i Urbiny "Testy 
psychologiczne", aby sprawdzić poprawność propozycji studentów i skonfrontować je 
z procedurami rzeczywiście wykorzystanymi przy konstrukcji tego testu. 
 
Ćwiczenie w myśleniu krytycznym 
Wykonaj wraz ze studentami zaproponowaną na stronach 566 i 567 podręcznika 
analizę argumentacji Goddarda. Wskaż wszelkie niedociągnięcia jego badań nad 
rodzinami Juke'ów i Kalikaków. Czy w świetle tej analizy współczesne badania nad 
bliźniętami wzbudzają większe zaufanie? 
 
Pytania do dyskusji 

 Testowanie inteligencji coraz częściej staje się elementem różnych procedur 
selekcyjnych stosowanych podczas kształcenia i zatrudniania. Ludzie w różnym 
wieku poddawani są "obiektywnym" pomiarom psychometrycznym, których 
konsekwencje zaczynają coraz bardziej wpływać na ich życie. Jakie potencjalne 
problemy stwarza ta sytuacja? Czy jest to krok do przodu na drodze do 
demokratyzacji społeczeństwa, czy przeszkoda w jego rozwoju? 

 Przyjrzyjcie się wykazowi różnych typów inteligencji sporządzonemu przez 
Gardnera. Zapytaj studentów, które z nich wydają im się najważniejsze. Czy 
wchodzą one w interakcje? Co studenci sądzą o dopisaniu do tej listy tak 
popularnej ostatnio inteligencji emocjonalnej? 

 Wyobraźcie sobie, że inteligencja i kreatywność są negatywnie skorelowane i 
posiadacie możliwości rozwinięcia u siebie lub u swoich dzieci tylko jednej z nich. 
Zapytaj studentów, którą z tych cech wybraliby i jak uzasadniliby swój wybór w 
każdym z przypadków? 
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Najważniejsze terminy 
analiza zawodu (ang. job analysis), badanie konkretnego zawodu pod kątem natury i 

stopnia pożądanych umiejętności, wymaganego nakładu wysiłku, zakresu 

odpowiedzialności jednostki wykonującej ten zawód za decyzje mające wpływ na 

zasoby i personel firmy oraz analiza wszelkich typów stresu, które mogą wiązać się z 

tym zawodem. 

 

czynnik G (ang. G-factor), czynnik inteligencji ogólnej; zakłada się, że jest to 

odziedziczona inteligencja podstawowa, którą dodatkowo uzupełniają specyficzne 

rodzaje inteligencji, czyli czynniki S. 

 

dane archiwalne (ang. archival data), wyniki lub dane publikowane wcześniej, które 

można odnaleźć w istniejących dokumentach, książkach lub wytworach kultury. 

 

efekt aureoli (ang. halo effect), zniekształcenie poznawcze polegające na 

korzystnym ocenianiu osoby lubianej przez obserwatora na większości lub 

wszystkich wymiarach. 

 

efekt stereotypu (ang. stereotype effect), zniekształcenie w ocenie lub obserwacji 

pojawiające się, kiedy przekonania podmiotu na temat właściwości ludzi należących 

do jakiejś kategorii wpływają na percepcję obserwowanej jednostki, która do tej 

kategorii należy. 

 

eugenika (ang. eugenics), ruch, który propagował ulepszenie gatunku ludzkiego 

przez sprzyjanie dobieraniu się par lepiej wyposażonych biologicznie a zapobieganie 

posiadaniu potomstwa przez gorzej wyposażonych. 

 

formy równoległe (ang. parallel forms), odmienne formy jednego testu używane do 

ustalenia jego rzetelności; stosowanie formy równoległej zmniejsza wpływ wprawy, 

pamięci i dążenia jednostki, by okazać się osobą wykonującą te same zadania w 

sposób niezmienny. 

 

historia życia (ang. life history data), informacje o życiu danej osoby zaczerpnięte z 

różnych dostępnych źródeł, takich jak kartoteki szkolne i wojskowe, wytwory pisane, 

dzienniki osobiste i dane medyczne. 

 

iloraz inteligencji, I.I. (ang. intelligence quotient, IQ), wskaźnik uzyskiwany w 

standaryzowanych testach inteligencji; pierwotnie obliczano go dzieląc wiek 

umysłowy jednostki przez jej wiek życia i mnożąc przez 100; obecnie wyliczany 

bezpośrednio jako wynik w teście I.I. 

 

inteligencja (ang. intelligence), ogólna zdolność korzystania z doświadczeń i 

wykraczania poza dostarczone informacje o środowisku. 

inteligencja płynna (ang. fluid intelligence), zdolność dostrzegania złożonych relacji 

i rozwiązywania problemów; mierzy się ją testami obejmującymi schematy blokowe i 

wizualizację przestrzenną; pojęcie opracowane przez Raymonda Cattella. 
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inteligencja skrystalizowana (ang. crystallized intelligence), aspekt inteligencji 

obejmujący wiedzę przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej; mierzy 

się ją testami słownikowymi, arytmetycznymi i wiadomości ogólnych; pojęcie 

opracowane przez Raymonda Cattella. 

 

inwentarz osobowości (ang. personality inventory), kwestionariusz samoopisu 

stosowany do diagnozy osobowości, który zawiera szereg pozycji dotyczących 

osobistych myśli, uczuć i zachowań wypełniającego. 

 

personologia (ang. personology), badanie struktury, dynamiki i rozwoju osobowości 

jednostki oparte na danych z dzienników, biografii, literatury, studiów przypadku, 

listów i obserwacji ogólnych, z pominięciem natomiast wyników testów 

psychometrycznych. 

 

psychometria (ang. psychometrics), dziedzina psychologii specjalizująca się w 

testowaniu umysłowym. 

 

rodzina Juke (ang. Juke Family), rodzina badana rzekomo przez wiele pokoleń w 

celu wykazania, że zasiane w genach rodzinnych "złe nasiona" owocują wadliwym 

potomstwem; służyła jako argument dla potrzeby sterylizacji i radykalnych środków 

leczenia osób niepełnosprawnych umysłowo i moralnie; zob. rodzina Kallikak. 

 

rodzina Kallikak (ang. Kallikak Family), rodzina badana rzekomo przez wiele 

pokoleń w celu wykazania, że zasiane w genach rodzinnych "złe nasiona" owocują 

wadliwym potomstwem; ojciec tej rodziny spłodził dwie linie potomstwa - "złą" ze 

związku z kobietą "niepełnowarościową" i "dobrą" ze związku z kobietą uważaną za 

"normalną"; zob. rodzina Juke. 

 

rzetelność (ang. reliability), stopień zgodności względnych wyników uzyskiwanych w 

kolejnych pomiarach przez poszczególne osoby badane; wskaźnik stałości czy 

spójności. 

 

rzetelność sędziów (ang. interjudge reliability), stopień podobieństwa oszacowań 

dokonywanych przez różnych obserwatorów i ich zgodności w klasyfikacji zachowań 

badanego w toku obserwacji. 

 

rzetelność test-retest (ang. test-retest reliability), współczynnik korelacji pomiędzy 

wynikami tych samych osób w dwóch różnych badaniach tym samym testem. 

skojarzenia słowne (ang. word association), technika badania osobowości oparta 

na reakcjach jednostki na listę powszechnych słów w celu identyfikacji nieświadomej 

dynamiki osobowości. 

 

spójność wewnętrzna (ang. internal consistency), miara rzetelności; stopień 

zgodności wyników dla różnych części testu, dla pytań parzystych i nieparzystych 

albo dla połówek testu. 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=663
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?id=662
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standaryzacja (ang. standarization), jednolite procedury traktowania każdego 

badanego lub zapisu danych; w konstrukcji testów polega na poddaniu testowi dużej 

liczby reprezentatywnych jednostek w celu ustalenia norm. 

 

sytuacyjne obserwacje zachowania (ang. situational behavior observations), 

obserwacje wzorców zachowania jednostki w jednej lub większej ilości sytuacji, na 

przykład w pracy lub w szkole. 

 

test projekcyjny (ang. projective test), metoda badania osobowości, w której 

jednostce przedstawia się zestaw wystandaryzowanych, abstrakcyjnych bodźców 

wieloznacznych i prosi o zinterpretowanie ich znaczenia; zakłada się, że odpowiedzi 

odsłaniają wewnętrzne uczucia, motywy i konflikty. 

 

test psychologiczny (ang. psychological test), narzędzie używane do pomiaru 

pozycji jednostki względem innych, w odniesieniu do jakiejś cechy umysłowej lub 

zachowania. 

 

test umiejętności (ang. achievement test), standaryzowany test przeznaczony do 

pomiaru aktualnego poziomu kompetencji jednostki w danej dziedzinie. 

 

test zdolności (ang. aptitude test), test przeznaczony do pomiaru potencjału 

jednostki do opanowania różnych umiejętności. 

 

trafność (ang. validity), stopień, w jakim dany test rzeczywiście mierzy to, co ma 

mierzyć. 

 

trafność fasadowa (ang. face validity), stopień, w jakim osoby badane danym 

testem mogą się domyślać, co on ma mierzyć. 

trafność teoretyczna (ang. construct validity), stopień korelacji wyników w teście 

odnoszącym się do zdefiniowanej zmiennej z wynikami innych testów, 

oszacowaniami sędziów kompetentnych lub wynikami eksperymentalnymi, które są 

uważane za trafne wskaźniki mierzonej cechy. 

 

trafność zewnętrzna (ang. criterion validity), stopień, w jakim wynik testu jest 

zgodny z jakimś innym kryterium mierzonej cechy. 

 

wiek chronologiczny (ang. chronological age, CA), liczba miesięcy lub lat od 

momentu narodzin. 

 

wiek umysłowy, wiek inteligencji, W.I. (ang. mental age, MA), w skali inteligencji 

Bineta, wiek funkcjonowania intelektualnego dziecka; wyrażany przez średni wiek 

normalnych dzieci uzyskujących ten sam wynik. 
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wskaźnik dziedziczności (ang. heritability estimate), statystyczne oszacowanie 

stopnia dziedziczenia danej cechy lub zachowania na podstawie zakresu ich 

podobieństwa u osobników różniących się podobieństwem genetycznym. 

 

wywiad (ang. interview), rozmowa w cztery oczy pomiędzy badaczem a badanym w 

celu zebrania szczegółowych informacji o tym ostatnim. 
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Rozdział 16 

Scenariusze ćwiczeń 
Pytania do dyskusji 

 Niech studenci zastanowią się nad grupą, którą sami tworzą. Jakie normy kierują 
jej zachowaniem? W jaki sposób stała się ona tym, czym jest dzisiaj? Czy 
wszystko, co się w niej dzieje ma sens? Jak podejmowane są zbiorowe decyzje? 
W jaki sposób normy grupy wpływają na zachowanie poszczególnych członków? 

 Rodzice próbują chronić dzieci w wieku szkolnym od agresji i uzależnień 
powstających pod przemożnym wpływem norm i reguł postępowania środowiska 
rówieśniczego. Oprócz zakazów i nakazów, których skuteczność jest przeważnie 
znikoma, stosowane są rozmaite formy organizowania aktywności dzieci. Co 
studenci sądzą o skuteczności tego podejścia? Czy odpowiednio dobrane 
programy zajęć mogą ograniczać uległość wobec wątpliwych autorytetów? Do 
jakiego stopnia? W jakich warunkach? 

 Poproś studentów, aby przysłuchali się rozmowom, w których ludzie starają się 
wyjaśnić przyczyny pewnych codziennych zdarzeń. Niech każdy przygotuje 5 do 
10 takich wyjaśnień. Czy często popełniany jest podstawowy błąd atrybucji? Jak 
często pojawia się tendencja samoobronna? 

 Jedna z podstawowych zasad teorii dysonansu poznawczego brzmi: "zmiana 
zachowania pociąga za sobą zmianę postawy". Niech studenci posłużą się ta 
zasadą do wymyślenia programów oddziaływań wpływających na podniesienie 
samooceny u nieśmiałych studentów lub na zmniejszenie uprzedzeń etnicznych w 
szkołach. Niech następnie spróbują skonstruować dla tych samych problemów 
programy prowadzące w kierunku odwrotnym od zmiany postawy do zmiany 
zachowania. Który z kierunków poszukiwania rozwiązań będzie bardziej 
efektywny? Dlaczego? 

 Niektórzy internauci spędzają mnóstwo czasu na pasjonujących dyskusjach z 
ludźmi, których nigdy nie widzieli. Chwalą się przy tym, że udało im się nawiązać 
niezwykle bliskie kontakty. Spotkania, do których czasem dochodzi przynoszą 
często wielkie rozczarowania. Zastanówcie się nad różnicami między relacjami 
społecznymi nawiązywanymi przez Internet, a realnymi związkami z innymi 
ludźmi. Jakie są plusy i minusy jednych i drugich? 
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Najważniejsze terminy 
dynamika grupy (ang. group dynamics), badanie wpływu procesów grupowych na 

funkcjonowanie jednostek. 

 

dysonans poznawczy (ang. cognitive dissonance), teoria, która głosi, że napięcie 

wywołane rozbieżnością czy niezgodnością elementów poznawczych motywuje ludzi 

do prób jego redukcji; opracowana przez Leona Festingera. 

 

efekt Ascha (ang. Asch effect), zjawisko będące przykładem wpływu jednomyślnej 

większości na oceny jednostek, nawet w sytuacjach jednoznacznych; klasyczna 

ilustracja konformizmu, opracowana przez Solomona Ascha. 

 

efekt autokinetyczny (ang. autokinetic effect), złudzenie wzrokowe, polegające na 

tym, że nieruchomy punkt świetlny w ciemnym pomieszczeniu zdaje się powoli 

poruszać. 

 

eksperyment więzienny, eksperyment stanfordzki (ang. Stanford Prison 

experiment), badanie, które wykazało zdumiewająco potężny wpływ czynników 

społecznych i środowiskowych na zachowanie; osoby badane przydzielono losowo 

do grupy strażników lub więźniów, przebywających w środowisku "sztucznego 

więzienia", a te losowo przydzielone role wytworzyły między badanymi różnice pod 

względem pozycji i posiadanej władzy, które były weryfikowane w sytuacji więziennej; 

opracowany przez Philipa Zimbardo. 

 

facylitacja społeczna (ang. sensory gating), pozytywny wpływ, jaki obecność innych 

ludzi ma czasami na wyniki jednostki. 

 

grupa odniesienia (ang. reference group), grupa formalna lub nieformalna, z której 

jednostka czerpie postawy oraz pozytywne wzorce zachowania i do której zwraca się 

po informacje, wskazówki oraz poparcie dla własnego stylu życia. 

 

interwencja przypadkowego świadka (ang. bystander intervention), pomaganie 

osobie potrzebującej pomocy; badania wykazują, że im więcej osób jest obecnych 

wtedy, gdy pomoc jest potrzebna, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że któraś z 

nich udzieli pomocy. 

 

kategoryzacja społeczna (ang. social categorization), proces, za pomocą którego 

ludzie organizują swoje środowisko społeczne, kwalifikując siebie i innych do grup. 

 

konformizm (ang. conformity), skłonność ludzi do przejmowania zachowań, postaw i 

wartości innych członków grupy odniesienia. 

kontekst społeczny (ang. social context), ta część całego środowiska, która 

obejmuje innych ludzi, zarówno rzeczywistych, jak i wyobrażonych, interakcje, 

okoliczności, w jakich przebiegają te interakcje oraz niepisane reguły i oczekiwania 

rządzące sposobami odnoszenia się ludzi do siebie. 
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kozioł ofiarny (ang. scapegoat), obiekt inny niż pierwotne źródło frustracji, na który 

została przemieszczona agresja. 

 

krystalizacja normy (ang. norm crystallization), upodabnianie się oczekiwań grupy 

ludzi, w miarę jak rozmawiają oni ze sobą i wykonuj ą razem różne czynności, 

wskutek czego tworzy się wspólny pogląd czy stanowisko. 

 

norma społeczna (ang. social norm), oczekiwania grupy dotyczące możliwych do 

zaakceptowania postaw oraz zachowań jej członków. 

 

percepcja (ang. perception), procesy organizujące informacje w obrazy zmysłowe i 

interpretujące je jako wytwór własności obiektów zewnętrznego, trójwymiarowego 

świata. 

 

perspektywa fenomenologiczna (ang. phenomenological perspective). subiektywny 

sposób widzenia i interpretowania jakiejś sytuacji czy środowiska przez daną osobę. 

 

podstawowy błąd atrybucji (ang. fundamental attribution error), występująca u 

obserwatorów zachowań ludzkich tendencja jednoczesnego niedoceniania wpływu 

czynników sytuacyjnych i przeceniania wpływu czynników wewnętrznych, 

dyspozycyjnych na te zachowania osób działających w jakichś sytuacjach. 

 

potwierdzenie behawioralne (ang. behavioral confirmation), proces polegający na 

tym, że ludzie zachowują się w sposób wywołujący u innych specyficzne, oczekiwane 

reakcje, a następnie wykorzystują te reakcje do potwierdzenia przekonań o sobie 

samych. 

 

próżniactwo społeczne (ang. social loafing), nieświadoma tendencja do zwalniania 

tempa pracy, gdy wykonuje się ją w grupie. 

 

psycholog intuicyjny (ang. intuitive psychologist), osoba bez wykształcenia 

psychologicznego, mająca naiwne, czyli nie naukowe, teorie dotyczące natury 

osobowości, motywacji i przyczyn zachowania ludzkiego. 

psychologia społeczna (ang. social psychology), gałąź psychologii, która bada 

wpływ zmiennych społecznych na zachowanie, postawy, spostrzeganie i motywy 

jednostki; bada ona także zjawiska grupowe i międzygrupowe. 

 

psychologia środowiskowa (ang. environmental psychology), badanie zależności 

między procesami psychicznymi a środowiskami fizycznymi, zarówno naturalnymi, 

jak i stworzonymi przez człowieka; kładzie nacisk na wzajemność i obustronność 

oddziaływań w relacjach organizm -środowisko. 

 

reguła (ang. rule), wytyczna określająca właściwe zachowanie w pewnych 

sytuacjach. 
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rola społeczna (ang. social role), społecznie określony wzorzec zachowań, jakich 

oczekuje się od osoby, kiedy funkcjonuje ona w danej sytuacji lub grupie. 

 

rzeczywistość społeczna (ang. social reality), zgodność spostrzeżeń i przekonań 

dotyczących jakiejś sytuacji, będąca wynikiem porównań dokonywanych pomiędzy 

członkami danej grupy społecznej. 

 

samospełniające się proroctwo (ang. self-fulfilling prophesy), koncepcja, zgodnie z 

którą hipoteza lub oczekiwanie dotyczące przyszłego sposobu działania danej osoby 

wywiera subtelny wpływ na tę osobę, by działała w oczekiwany sposób. 

 

sytuacja totalna (ang. total situation), sytuacja, w której ludzie są odizolowani od 

przeciwnych poglądów, a wszelkie źródła informacji, społeczne nagrody i kary są w 

wysokim stopniu kontrolowane przez przywódców grupy. 

 

sytuacjonizm (ang. situationism), stanowisko, zgodnie z którym nasze działania w 

znacznie większym stopniu, niż sobie z tego zdajemy sprawę, są zdeterminowane 

przez siły i ograniczenia sytuacyjne, a nie przez cechy osobiste. 

 

teoria atrybucji (ang. attribution theory), teoria dotycząca potocznych, 

zdroworozsądkowych sposobów wyjaśniania zachowania ludzkiego. 

 

teoria autopercepcji (ang. self-perception theory), koncepcja, zgodnie z którą ludzie 

obserwują samych siebie, aby zrozumieć, dlaczego postępują tak a nie inaczej; 

ludzie wnioskują, jakie są ich stany wewnętrzne, na podstawie swoich spostrzeżeń, 

jak się zachowują w danej sytuacji; teoria opracowana przez Daryla Bema. 

ukryte wymagania sytuacji badawczej (ang. demand characteristic), sygnały w 

sytuacji eksperymentalnej, które wpływają na spostrzeganie przez osoby badane 

żywionych wobec nich oczekiwań badacza; sygnały te w systematyczny sposób 

oddziałują na zachowanie osób badanych w tej sytuacji; dostarczają alternatywnego 

wyjaśnienia wpływu hipotetycznych efektów przyczynowych działających zmiennych 

niezależnych. 

 

uprzedzenie (ang. prejudice), wyuczona postawa wobec pewnego obiektu, której 

składnikami są: negatywna emocja (ang. niechęć lub strach), negatywne przekonania 

(ang. stereotypy) usprawiedliwiające tę postawę, oraz intencja behawioralna - 

dążenie do unikania, kontrolowania, podporządkowania lub wyeliminowania tego 

obiektu. 

 

wpływ informacyjny (ang. informational influence), jeden z powodów, dla których 

ludzie stosują się do nacisków grupowych; pragnienie, aby mieć słuszność i aby 

zrozumieć, jak najlepiej postąpić w danej sytuacji. 

 

wpływ normatywny (ang. normative influence), wpływ grupy na jednostkę 

wywierany dzięki temu, że pragnie ona być lubianą, akceptowaną i aprobowaną 

przez innych. 
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zasada współzmienności (ang. covariation principle), postulowana reguła 

potocznego wnioskowania o przyczynach zachowania innych osób - za przyczynę 

danego zdarzenia ludzie zwykle uważają te warunki, które zmieniają się 

systematycznie wraz z tym zdarzeniem; zaproponowana przez Harolda Kelleya. 
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Rozdział 17 

Scenariusze ćwiczeń 
Stosowanie sześciu wskaźników "nienormalności" Rosenhana i Seligmana  
Niech studenci przypomną sobie i opiszą znane z własnego doświadczenia osoby, u 
których pojawia się w sposób wyrazisty przynajmniej jeden wskaźnik z listy. Czy na 
takiej podstawie można orzec, że ktoś jest nienormalny? Jak należy posługiwać się 
tymi wskaźnikami? 
 
Diagnozowanie różnych typów zaburzeń 
Niech studenci podzielą się na podgrupy według rodzaju zaburzeń psychicznych: np. 
osobowość narcystyczna, antyspołeczna, wieloraka itd. Każda podgrupa powinna 
uzgodnić listę objawów "swojego" zaburzenia i dobrać do niego dwa przypadki: jeden 
pochodzący z niniejszego rozdziału (np. Ewa, Ellen, Edith, Cherish, Mark V.) i jeden 
nowy z dowolnego podręcznika psychologii klinicznej lub psychiatrii. Podgrupy 
"ekspertów" prezentują po kolei nowe przypadki. Dla każdego z nich grupa stara się 
sformułować i uzasadnić właściwą diagnozę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytania do dyskusji 
Wiedza uzyskana na podstawie tego rozdziału (choćby dane statystyczne 
wskazujące na powszechność depresji, schizofrenii i uzależnień) pozwala studentom 
dostrzec nowe aspekty szeregu zjawisk społecznych. 

 Bezdomność. Ponieważ bezdomni cierpią często z powodu różnych, nieleczonych 
zaburzeń psychicznych, można powiedzieć, że na dworcach i ulicach znajduje się 
ogromny, pozostawiony bez opieki szpital psychiatryczny. Jakiego rodzaju 
wsparcie społeczne potrzebne jest pacjentom tego szpitala, czy może się ono 
ograniczać do miłosierdzia okazywanego spontanicznie przez poszczególne 
jednostki i organizacje charytatywne? 

 Kobiecy i męski wzorzec przeżywania depresji. Zważywszy na powszechność 
tego zaburzenia nastroju, należałoby z pewnością zrewidować tradycyjne metody 
wychowawcze stosowane wobec dziewcząt i chłopców zarówno przez rodzinę jak 
i inne powołane do tego instytucje. Jakie powinny być zasady postępowania 
zapobiegające wystąpieniu depresji i sprzyjające radzeniu sobie z nią bez 
przemocy, wzajemnego uzależniania i toksyczności w małżeństwie oraz innych 
trwałych związkach? 

 Samobójstwo. Ze społecznego punktu widzenia jest niewątpliwie działaniem nie 
przystosowawczym, ale indywidualnie stanowi często jedyne, "godne" rozwiązanie 
problemów, które człowieka przerastają. Na czym powinno polegać wsparcie 
udzielane ludziom w tego typu okolicznościach? Co studenci sadza o eutanazji, 
czyli pomocy w zakończeniu życia udzielanej nieuleczalnie chorym pacjentom, 
narażonym na ekstremalne cierpienia? 
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 Niepoczytalność. Jeśli nieprzystosowawcze zachowanie doprowadzi do 
popełnienia przestępstwa, to powstaje problem odpowiedzialności sprawcy za 
popełniony czyn. Wtedy przywoływane jest kontrowersyjne pojęcie z pogranicza 
prawa i medycyny - "niepoczytalność". Co ono oznacza? Dlaczego nigdy nie 
jesteśmy do końca pewni, czy dzięki orzeczeniu niepoczytalności w szpitalach 
psychiatrycznych nie kryją się przestępcy uciekający przed najcięższymi 
wyrokami? Dlaczego według polskiego prawa wpływ alkoholu jeszcze trzydzieści 
lat temu, sprzyjał orzekaniu niepoczytalności, a teraz stanowi okoliczność 
obciążającą? Czy pedofilów należałoby leczyć zamiast karać? Czy różnego 
rodzaju ekstremiści polityczni i fanatycy religijni jako niepoczytalne ofiary różnych 
urojeń mogą podlegać przymusowemu leczeniu? 
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Najważniejsze terminy 
agorafobia (ang. agoraphobia), skrajny strach przed przebywaniem w miejscach 

publicznych lub poza znanym otoczeniem. 

 

amnezja psychogenna (ang. psychogenic amnesia), amnezja nie spowodowana 

przez żadne uszkodzenie fizyczne ani zaburzenie neurologiczne, lecz wywołana 

przez wstrząs psychiczny; obejmuje nagłą niezdolność do przypomnienia sobie 

ważnych informacji osobistych. 

 

antyspołeczne zaburzenie osobowości (ang. antisocial personality disorder), 

zaburzenie osobowości, którego objawy to brak sumienia oraz poczucia 

odpowiedzialności wobec innych. 

 

depresja jednobiegunowa (ang. unipolar depression), kategoria w DSM-III-

Rodnosząca się do osób cierpiących na intensywne uczucie depresji przez czas 

dłuższy, bez fazy maniakalnej właściwej depresji dwubiegunowej; zwana 

też depresją kliniczną. 

 

epizod maniakalny (ang. maniac episode), reakcja psychotyczna charakteryzująca 

się nawracającymi okresami skrajnego podniecenia, niepohamowanej euforii bez 

wystarczającego powodu oraz myślami i uczuciami wielkościowymi na temat 

własnych zdolności. 

 

etologia (ang. ethology), nauka o prawidłowościach zachowania się zwierząt w 

środowisku naturalnym; opiera się na systematycznej obserwacji. 

 

fobia (ang. phobia), nieprzystosowawcza reakcja unikania na bodźce obiektywnie 

nieszkodliwe, która zakłóca normalne funkcjonowanie. 

 

fobia społeczna (ang. social phobia), fobia, w której jednostka doznaje 

irracjonalnego lęku przed publicznym mówieniem, pisaniem, artystycznym występom 

lub jedzeniem; skrajna forma nieśmiałości. 

 

halucynacja (ang. hallucination), fałszywe spostrzeżenie zmysłowe, wywoływane 

przez różne stany organizmu, takie jak zaburzenia psychiczne, choroby mózgu i 

zatrucie różnymi środkami. 

 

hipoteza diateza-stres (ang. diathesis-stress hypothesis), hipoteza o interakcji 

osobistych predyspozycji genetycznych ze stresującymi wymogami 

przystosowawczymi jako źródle jakiejś choroby.  

hipoteza dopaminowa (ang. dopamine hyphotesis), teoria postulująca związek 

między wieloma objawami schizofrenii a względnym nadmiarem neuroprzekaźnika - 

dopaminy - w specyficznych obszarach receptorycznych ośrodkowego układu 

nerwowego. 
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histeria (ang. hysteria), zaburzenie charakteryzujące się zespołem takich objawów, 

jak bóle w różnych częściach ciała, zawroty głowy, okulenie, czy ślepota, bez 

wyraźnej przyczyny fizycznej; współcześnie pojęcie rzadziej używane w diagnostyce. 

 

lęk paniczny (ang. panic disorder), zaburzenie lękowe, w ramach którego jednostka 

doświadcza trwających zwykle kilka minut, nawracających epizodów silnego lęku i 

poczucia nieprzewidywalności zdarzeń oraz symptomów nadaktywności 

autonomicznego układu nerwowego. 

 

masochizm (ang. masochism), zaburzenie psychoseksualne, w którym pobudzenie 

seksualne czerpie się z osobistego cierpienia. 

 

narcystyczne zaburzenie osobowości (ang. narcissistic personality disorder), 

zaburzenie osobowości odznaczające się wyolbrzymionym poczuciem własnej 

ważności, oddawaniem się fantazjom o sukcesie i władzy oraz potrzebą nieustannej 

uwagi i podziwu ze strony otoczenia. 

 

negatywne nastawienia poznawcze (ang. negative cognitive sets), pogląd, że 

ludzie mają negatywny stosunek do tych wydarzeń ze swojego życia, za które czują 

się odpowiedzialni. 

 

niepoczytalność (ang. insanity), prawne określenie stanu sądzonej jednostki jako 

nie odpowiedzialnej za swoje czyny wobec prawa. 

 

patologia funkcjonalna (ang. functional pathology), zaburzenia psychiczne, których 

nie można przypisać uszkodzeniom mózgu ani czynnikom organicznym, obejmujące 

zaburzenia afektywne, stany paranoidalne oraz schizofrenię. 

 

patologia organiczna (ang. organic pathology), patologia spowodowana przez 

znaną przyczynę organiczną. 

 

perspektywa interakcjonistyczna (ang. interactionist perspective), pogląd, według 

którego źródłem psychopatologii jest złożona interakcja między szeregiem czynników 

biologicznych i psychologicznych. 

podwójne związanie (ang. double bind), sytuacja, w której dziecko otrzymuje od 

rodzica wielorakie, wzajemnie sprzeczne przekazy; hipotetycznie, czynnik 

sprzyjający reakcjom schizofrenicznym. 

 

strach (ang. fear), racjonalna reakcja emocjonalna na obiektywnie rozpoznane 

zagrożenie zewnętrzne, które może popchnąć jednostkę do ucieczki lub ataku w 

samoobronie. 

 

stygmat, piętno (ang. stigma), negatywna reakcja ludzi na jednostkę lub grupę z 

powodu jakiejś domniemanej niższości lub potępianej odmienności; również to, 

czego doświadcza obiekt stygmatyzacji. 
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urojenie (ang. delusion), fałszywe przekonanie utrzymujące się pomimo 

niezgodności z faktami i brakiem poparcia społecznego; może wypływać ze źródeł 

nieświadomych i pozornie służyć potrzebom osobistym, takim jak uniknięcie poczucia 

winy czy podniesienie szacunku do samego siebie. 

 

wyuczona bezradność (ang. learned helplessness), ogólny wzorzec zmian reakcji 

na przykre bodźce wskutek uprzedniego doświadczenia braku wpływu na 

oddziaływanie innych przykrych bodźców; pojęcie wprowadzone przez Martina 

Seligmana. 

 

zaburzenie afektywne (ang. affective disorder), zaburzenie, którego główne objawy 

wiążą się z zakłóceniami nastroju, takimi jak nadmierna depresja, nadmierne 

podniecenie, albo oba na raz. 

 

zaburzenie dwubiegunowe (ang. bipolar disorder), zakłócenie nastroju cechujące 

się naprzemiennymi okresami manii i depresji. 

 

zaburzenie dysocjacyjne (ang. dissociative disorder), reakcja psychiczna, w której 

jednostka doświadcza nagłych, okresowych odmiennych stanów świadomości w 

formie znacznych ubytków pamięci lub utraty tożsamości osobistej. 

 

zaburzenie lęku uogólnionego (ang. generalized anxiety disorder), zaburzenie, w 

którym jednostka doznaje lęku utrzymującego się co najmniej przez miesiąc, nie 

związanego z konkretnym przedmiotem lub sytuacją. 

 

zaburzenie neurotyczne (ang. neurotic disorder), zaburzenie psychiczne, w którym 

jednostka nie wykazuje oznak patologii mózgowej, ani głębokiej irracjonalności 

myślenia, nie łamie też podstawowych norm, doświadcza jednak subiektywnego 

cierpienia, zwłaszcza lęku. 

zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (ang. obsessive-compulsive disorder), 

zaburzenie psychiczne cechujące się obsesjami i kompulsjami.  

 

zaburzenie osobowości (ang. personality disorder), chroniczny, sztywny, 

nieprzystosowawczy wzorzec spostrzegania, myślenia i zachowania, który poważnie 

zaburza zdolność jednostki do funkcjonowania w otoczeniu społecznym i w innych 

kontekstach. 

 

zaburzenie osobowości wielorakiej (ang. multiple personality disorder, MPD), 

zaburzenie dysocjacyjne, w którym różne aspekty osobowości funkcjonują wzajemnie 

od siebie niezależnie, tworząc pozór posiadania przez jedną osobę dwu lub więcej 

odrębnych osobowości. 

 

zaburzenie psychotyczne (ang. psychotic disorder), ciężkie zaburzenie psychiczne, 

w którym jednostka doznaje upośledzenia kontaktu z rzeczywistością, przejawiające 

się zakłóceniami myślenia, emocji i percepcji; w DSM-III nie jest już używane jako 

kategoria diagnostyczna. 
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zaburzenie schizofreniczne (ang. schizophrenic disorder), zaburzenie 

psychotyczne charakteryzujące się załamaniem zintegrowanego funkcjonowania 

osobowości, wycofaniem z rzeczywistości, zniekształceniem emocji i zakłóconymi 

procesami myślenia. 

 

znacznik biologiczny (ang. biological marker), rzetelny wskaźnik biologiczny 

jakiegoś interesującego nas procesu lub zjawiska (jak depresja czy schizofrenia). 
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Rozdział 18 

Scenariusze ćwiczeń 
Ćwiczenie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich 
Niech studenci zapoznają się z poniższym opisem konfliktu, następnie niech 
spróbują zdefiniować problem i dobrać do niego techniki terapeutyczne posługując 
się jak największą liczbą pasujących do tego przypadku koncepcji leczenia. 
Studentów można ewentualnie z góry podzielić na podgrupy reprezentujące różne 
podejścia do terapii. 
 
Ona i On, sobotnie popołudnie 
 
On, stając w drzwiach od kuchni: 

Chciałbym, kochanie, żebyś pokazała mi trochę jak się prasuje. Jakbym się 
tego nauczył mógłbym ci pomagać w domu i nie musiałabyś wszystkiego robić 
sama. 

Ona, zajęta gotowaniem: 
Skąd ja mam brać czas na to, żeby ci pomagać w prasowaniu, albo cię uczyć? 
Bądź trochę bardziej realistą Maćku... i zamiast gadać podaj mi foremkę do 
ciasta. 

On, trochę nadskakująco: 
Ja cię tylko grzecznie prosiłem, żebyś pozwoliła sobie pomóc, bo skarżysz się, 
że po powrocie z biura masz w domu drugi etat. 

Ona, ironicznie: 
Sam to powiedziałeś! Szanowny Pan wraca z pracy, zakłada kapcie i siedząc 
w fotelu zasłania się gazetą, albo patrzy w telewizor! W sprawach domowych 
zero inicjatywy. Ani razu nie przyszło ci do głowy żeby zrobić mi 
niespodziankę i na przykład przygotować kolację! 

On, pokornie: 
To prawda... Chcesz, żebym ci pomógł natychmiast? Podczas kiedy będziesz 
piekła ciasto, ja nakryję do stołu. (rusza w kierunku szafki z zastawą) 

Ona, trochę zaniepokojona swoim wybuchem niezadowolenia: 
Daj spokój Maciek. Dopiero co robiłam porządki na półkach, wszystko 
poprzekładałam i trudno ci będzie cokolwiek znaleźć. Zaraz sama nakryję do 
stołu. 

On, czując się zapędzony w kozi róg: 
Niezła jesteś! Za każdym razem, kiedy proponuję ci pomoc, ty ją odrzucasz! 

Ona, tym razem wychodzi naprzeciw: 
Dobrze, jeżeli naprawdę chcesz mi pomóc, obierz szybko parę ziemniaków. 

On trochę zaskoczony zaczyna obierać: 
To nie takie proste, jeśli ma się tępy nóż. 

Ona tryumfując: 
To będzie trwało godzinę! Nie mam w tej chwili nic więcej do roboty. Sama 
obiorę. Idź sobie stąd, nie ma sensu prosić cię o cokolwiek. Wiedziałam, że 
tak będzie. Jesteś jak zawsze pełen dobrych intencji i pomysłów, ale jak 
przyjdzie co do czego, to nawet obranie paru ziemniaków jest dla ciebie zbyt 
skomplikowane. Wracaj do swojej gazety i pozwól mi w spokoju dokończyć 
moją pracę. 

On, również tryumfując: 
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Zawsze tak jest, jak tylko próbuję ci pomóc. Sama widzisz, co mnie spotyka z 
twojej strony! Wyrafinowana niewdzięczność! 

Inne przykłady sytuacji przywoływanych lub kreowanych dla celów terapeutycznych 
znaleźć można w książce R. Praszkiera wymienionej w lekturach uzupełniających. 
 
Pytania do dyskusji 
 

 Psychoanaliza freudowska opisuje stosunki między lekarzem a pacjentem w 
kategoriach przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Jakie problemy etyczne 
powstają w chwili pojawienia się tych zjawisk? Czy terapeucie łatwo jest 
wytłumaczyć pacjentowi, że jego stosunek do lekarza jest tylko refleksem uczuć 
do rodziców? 

 Na ile terapeuta może okazywać pacjentowi własne uczucia? Czy nie jest to 
"płatna miłość" na miejsce miłości toksycznej okazywanej przez rodzinę i 
przyjaciół? 

 Jedną z technik terapii behawioralnej jest karanie niepożądanych zachowań, czyli 
terapia awersyjna. Stosowana jest ona zwłaszcza w leczeniu uzależnień. Cofnijcie 
się do rozdziału 9 oceniając skuteczność tej terapii. Jakie są jej zalety i 
ograniczenia? 

 Poznawcza modyfikacja zachowania kojarzy się z popularną ostatnio inteligencją 
emocjonalną. Czy ten rodzaj kontrolowanego przeżywania emocji jest możliwy i 
czy rzeczywiście można uczyć ludzi rozwiązywania problemów emocjonalnych tak 
samo, jak interpersonalnych lub poznawczych? 

 Przypomnijcie sobie początek rozdziału na temat psychoterapii połączonej z 
wykorzystaniem praktyk szamańskich oraz zbliżenie dotyczące programu 
zwalczania przemocy w szkole. Co wspólnego mają ze sobą opisane w tych 
fragmentach metody oddziaływania na osobowość? Skąd wywodzi się ich 
skuteczność? 

 Leczenie pod przymusem niezależnie od rodzaju stosowanych zabiegów budzi 
liczne kontrowersje. Jakie są argumenty za i przeciw takiemu leczeniu? W jaki 
sposób fakt, że nie jest ono dobrowolne obniża jego skuteczność? 

 Jak można wykorzystać Internet jako pomoc w psychoterapii? Wiadomo, że w 
sieci spotykają się rozmaite grupy wsparcia. Może być ona także wykorzystana 
jako źródło testów do oceniania postępów w terapii? Jakie jeszcze formy leczenia 
może zaoferować komputer? 
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Najważniejsze terminy 
analiza marzeń sennych (ang. dream analysis), psychoanalityczna interpretacja 

marzeń sennych w celu uzyskania wglądu w nieświadome motywy lub konflikty danej 

osoby. 

 

chemoterapia, farmakoterapia (ang. chemotherapy), leczenie zaburzeń 

psychicznych i zaburzeń zachowania za pomocą środków farmakologicznych i 

substancji chemicznych. 

 

doradca duszpasterski (ang. pastoral counselor), duchowny dowolnej religii, który 

specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych, często za pomocą łączenia 

wskazówek duchowych ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów 

praktycznych. 

 

doradca psychologiczny (ang. counseling psychologist), psycholog, który 

specjalizuje się w udzielaniu porad w dziedzinach takich, jak wybór zawodu, 

problemy szkolne, narkomania i konflikty małżeńskie. 

 

efekt samorzutnej remisji (ang. spontaneous-remission effect), poprawa, jaka u 

niektórych pacjentów psychiatrycznych i klientów psychoterapii występuje bez żadnej 

profesjonalnej interwencji; stanowi kryterium poziomu podstawowego, w porównaniu 

z którym należy oceniać skuteczność terapii. 

 

ekologia kliniczna (ang. clinical ecology), dziedzina badająca związki między 

zaburzeniami, takimi jak lęk i depresja, a szkodliwymi lub urazotwórczymi czynnikami 

środowiskowymi. 

 

katharsis (ang. catharsis), proces oczyszczający i dobroczynny skutek wyrażenia 

silnie odczuwanych, lecz zwykle hamowanych emocji. 

 

kierowanie za pomocą konsekwencji (ang. contigency management), ogólna 

strategia terapeutyczna polegająca na zmienianiu zachowania przez modyfikowanie 

jego konsekwencji. 

 

klient (ang. client), osoba poddawana terapii, którą prowadzą profesjonaliści 

uważający zaburzenia psychiczne za problemy życiowe, a nie za choroby 

psychiczne. 

 

kontrakt behawioralny (ang. behavioral contract), jasno sformułowana umowa 

(często w formie pisemnej), określająca konsekwencje specyficznych zachowań; 

często opracowywana przed rozpoczęciem terapii w celu sprecyzowania warunków 

porozumienia między terapeutą i klientem. 

lobotomia przedczołowa (ang. prefrontal lobotomy), operacja polegająca na 

przecięciu włókien nerwowych łączących płaty czołowe mózgu z międzymózgowiem, 

zwłaszcza włókien okolic wzgórza i podwzgórza. 
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modelowanie uczestniczące (ang. participant modeling), technika terapeutyczna 

polegająca na tym, że terapeuta demonstruje pożądane zachowanie i pomaga 

klientowi naśladować to zachowanie zachęcając go i podtrzymując na duchu. 

 

modyfikacja zachowania (ang. behavior modification), behawioralne podejście 

psychoterapeutyczne polegające na stosowaniu procedur warunkowania sprawczego 

i klasycznego w celu wyeliminowania reakcji niepożądanych i wzmocnienia 

pożądanych. 

 

obrzędowe uzdrawianie (ang. ritual healing), ceremonie, które nadają procesowi 

uzdrawiania szczególne znaczenie i napięcie emocjonalne; zwiększają one 

podatność pacjentów na sugestię oraz poczucie ważności; często odbywają się pod 

kierownictwem szamana i biorą w nich udział także członkowie rodziny pacjenta. 

 

opór (ang. resistance), niezdolność czy niechęć pacjenta poddawanego 

psychoanalizie do omawiania pewnych myśli, pragnień czy doświadczeń. 

 

pacjent (ang. patient), osoba hospitalizowana, mająca problemy natury psychicznej; 

termin stosowany przez profesjonalistów, którzy przyjmują podejście biomedyczne do 

terapii problemów psychicznych, do określenia osoby poddawanej leczeniu. 

 

powtarzanie zachowań w myśli (ang. behavioral rehearsal), wszelkie procedury 

stosowane w celu ukształtowania i umocnienia każdej podstawowej umiejętności; 

często stosowane w programach treningu umiejętności społecznych; wymagają od 

klienta ćwiczenia w myśli pożądanej sekwencji zachowań. 

 

poznawcza modyfikacja zachowania (ang. cognitive behavior modification). 

podejście terapeutyczne, które łączy poznawczy nacisk na rolę myśli i postaw w 

kształtowaniu motywów i reakcji, z behawioralnym naciskiem na zmienianie 

zachowania przez modyfikowanie jego konsekwencji w postaci wzmocnień. 

 

przeciwprzeniesienie (ang. countertransference), proces, w wyniku którego u 

psychoanalityka rozwijają się osobiste uczucia w stosunku do klienta, spowodowane 

spostrzeganym podobieństwem klienta do znaczących osób w życiu terapeuty. 

 

przeciwwarunkowanie, przewarunkowanie (ang. counterconditioning), technika 

stosowana w terapii, mająca na celu zastąpienie za pomocą procedur warunkowania, 

reakcji niewłaściwej nową reakcją. 

przeniesienie (ang. transference), proces zachodzący podczas terapii 

psychoanalitycznej, w którym pacjent skierowuje na terapeutę uczucia, jakie 

uprzednio żywił wobec osoby odgrywającej ważną rolę w jakimś dawnym konflikcie 

emocjonalnym. 
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psychiatra (ang. psychiatrist), w USA osoba, która ukończyła studia medyczne, 

uzyskała stopień doktora medycyny, a także przeszła specjalistyczne szkolenie 

podyplomowe w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych; 

psychiatra może przepisywać lekarstwa w ramach leczenia zaburzeń psychicznych. 

 

psychiatryczny asystent społeczny (ang. psychiatric social worker), w USA 

profesjonalista w dziedzinie zdrowia psychicznego, który w wyższej szkole pracy 

społecznej uzyskał specjalistyczne przygotowanie, uwzględniające zwłaszcza 

doniosłe znaczenie społecznego kontekstu problemów ludzkich. 

 

psychoanalityk (ang. psychoanalyst), osoba, która uzyskała stopień doktora 

medycyny lub doktora nauk humanistycznych i ukończyła specjalistyczne studia 

podyplomowe, kształcące w stosowaniu freudowskiego podejścia do zrozumienia i 

leczenia zaburzeń psychicznych. 

 

psychochirurgia (ang. psychosurgery), zabiegi chirurgiczne dokonywane na tkance 

mózgowej w celu złagodzenia zaburzeń psychicznych. 

 

psycholog kliniczny (ang. clinical psychologist), w USA osoba, która uzyskała 

doktorat z psychologii i jest przygotowana do rozpoznawania i leczenia problemów 

natury psychologicznej; w odróżnieniu od psychiatry, psycholog nie może 

przepisywać lekarstw ani terapii fizykalnej. 

 

psychoterapia (ang. psychotherapy), grupa terapii, stosowanych do leczenia 

zaburzeń psychicznych i koncentrujących się na zmienianiu nieprawidłowych 

zachowań, myśli, spostrzeżeń i emocji, które mogą być związane ze specyficznymi 

zaburzeniami. zob. terapia. 

 

ruch potencjału ludzkiego (ang. human-potential movement), ruch w dziedzinie 

terapii, obejmujący wszystkie te metody i sposoby postępowania, które wyzwalają 

potencjalne zdolności przeciętnej istoty ludzkiej do osiągnięcia wszystkich poziomów 

funkcjonowania i większego bogactwa doświadczeń. 

 

spór dotyczący kontrolowanego picia (ang. controlled-drinking controversy), spór 

wywołany w 1962 r. sprawozdaniem brytyjskiego lekarza D. L. Daviesa, który 

zakwestionował pogląd, że tylko całkowita abstynencja umożliwia wyleczenie się z 

alkoholizmu, wykazując, iż ogromna większość alkoholików uczestniczących w 

programach kontrolowanego picia kontynuowała przez wiele lat umiarkowane, nie 

powodujące problemów picie alkoholu. 

 

substytucja symptomu (ang. symptom substitution), pojawienie się nowego 

problemu, somatycznego lub psychicznego, po skorygowaniu jakiegoś stwarzającego 

problemy zachowania. 

swobodne skojarzenia (ang. free association), podstawowa procedura 

psychoanalityczna, w której pacjent opisuje na bieżąco swoje myśli, pragnienia, 

odczucia fizyczne i wyobrażenia, w miarę ich pojawiania się. 
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systematyczna desensytyzacja (ang. systematic desensitization), behawioralna 

technika terapeutyczna, w której klienta uczy się zapobiegać wzbudzania lęku za 

pomocą relaksacji. 

 

szamanizm (ang. shamanism), starodawna i potężna tradycja duchowa, 

praktykowana w kulturach Indian amerykańskich od blisko 30 000 lat; obejmuje 

zarówno uzdrawianie, jak i nawiązywanie kontaktu ze światem duchowym. 

 

techniki generalizacji (ang. generalization techniques), techniki zmierzające do 

zwiększenia podobieństwa między sytuacją terapeutyczną a warunkami życia 

realnego pod względem korygowanych zachowań, stosowanych czynników 

wzmacniających, modeli i warunków bodźcowych. 

 

terapia in vivo (ang. in vivo therapy), terapeutyczny sposób podejścia polegający na 

pracy z klientami w miejscach związanych z ich problemami; np. w samolocie z 

osobami, które cierpią na lęk przed lataniem, a muszą latać ze względu na charakter 

swojej pracy. 

 

terapia awersyjna (ang. aversion therapy), typ terapii behawioralnej stosowanej 

wobec osób odczuwających pociąg do szkodliwych bodźców, używa się w niej 

procedur warunkowania awersyjnego, kojarzy się te aktualnie pociągające bodźce 

czy substancje z przykrymi silnymi bodźcami; chodzi o wywołanie negatywnej reakcji 

na nie. 

 

terapia biomedyczna (ang. biomedical therapy), terapia polegająca na leczeniu 

zaburzeń psychicznych przez modyfikowanie związanych z nimi mechanizmów 

biologicznych czy somatycznych. 

 

terapia ekspozycyjna (ang. exposure therapy), terapia, która stosuje strategię 

polegającą na zbliżaniu się do budzącej lęk sytuacji, co zmusza klienta do stawiania 

czoła lękowi i zapewnia mu uzyskanie wzmocnienia za udane zbliżenie się do tej 

sytuacji. 

 

terapia elektrowstrząsowa (ang. electroconvulsive therapy), leczenie "wstrząsami", 

polegające na przyłożeniu elektrod do skroni pacjenta i przepuszczeniu przez nie w 

ciągu ułamka sekundy prądu elektrycznego w celu wywołania chwilowego zaburzenia 

w ośrodkowym układzie nerwowym; stosowane wobec pacjentów psychiatrycznych 

cierpiących na poważną depresję. 

 

terapia Gestalt (ang. Gestalt therapy), terapia, która koncentruje się na sposobach 

osiągnięcia jedności psychiki i ciała, aby daną osobę uczynić całością. 

terapia implozyjna (ang. implosion therapy), behawioralna technika terapeutyczna, 

w której wystawia się klienta na działanie bodźców ocenionych poprzednio przez 

niego jako najbardziej przerażające w celu wygaszenia lęku związanego z tymi 

bodźcami. 

terapia jako placebo (ang. placebo therapy), zjawisko polegające na tym, że samo 
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uczestniczenie w terapii, niezależnie od stosowanych w niej specyficznych procedur 

klinicznych, powoduje wystąpienie u klienta poprawy. 

 

terapia poprzez wgląd (ang. insigh therapy), technika, za pomocą której terapeuta 

doprowadza pacjenta do uzyskania wglądu w związek między obecnymi 

symptomami a czynnikami oddziałującymi w przeszłości; znana także jako terapia 

psychodynamiczna. 

 

terapia poznawcza (ang. cognitive therapy), psychoterapia, która jest nastawiona na 

zmianę zaburzonych emocji i zachowania, poprzez zmianę sposobu, w jaki klient 

spostrzega ważne doświadczenia życiowe lub o nich myśli. 

 

terapia psychoanalityczna (ang. psychoanalitic therapy), terapia 

psychodynamiczna opracowana przez Freuda; intensywna i długotrwała technika 

wykrywania nieświadomych motywów i konfliktów u neurotycznych, dręczonych 

lękiem jednostek. 

 

terapia racjonalno-emotywna (ang. rational-emotive therapy), wszechstronny 

system zmiany osobowości, oparty na przekształcaniu irracjonalnych przekonań 

powodujących występowanie niepożądanych, intensywnych reakcji emocjonalnych, 

takich jak silny lęk; opracowana przez Alberta Ellisa. 

 

terapia skoncentrowana na osobie (ang. person-centered therapy), humanistyczne 

podejście do terapii ludzi mających problemy, w którym kładzie się nacisk na zdrowy 

rozwój psychiczny jednostki; oparte na założeniu, że wszyscy ludzie charakteryzują 

się podstawową skłonnością do samorealizacji; opracowana przez Carla Rogersa. 

 

"zatapianie" (ang. flooding), terapia stosowana w leczeniu fobii, w której klientów - 

za ich zezwoleniem - wystawia się na działanie najbardziej dla nich przerażających 

bodźców, aby zmusić ich do "próby rzeczywistości". 

 

 

 

 

 

 


