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POZORNOST
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POZORNOST

� Pozornost usmerja duševne 

procese.

� Pozornost je spoznavni 

mehanizem, ki omogoča, da iz 

kompleksnega okolja 

izberemo le pomembne 

vsebine – razbremenjuje 

obdelavo informacij v 

možganih.
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MERJENJE POZORNOSTI

Pieron-Toulousov test

Težak test: kje je črka T?Primer lahkega testa: najdite črko T

in črni krožec?
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TESTI ZA MERJENJE POZORNOSTI

Koliko dvopičij je v matrici?
Problemi s podobnostjo

simbolov…
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Oblike ali funkcije pozornosti

1. Deljena pozornost – omogoča 
hkratno opravljanje več opravil.

2. Budnost – pripravljenost na 
zaznavanje dražljaja.

3. Iskanje – ozek snop pozornosti s 
katerim iščemo ključen dražljaj.

4. Selektivna pozornost – izločanje 
pomembnega od nepomembne kulise 
ozadja
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Dimenzije pozornosti

• Smer – na kaj smo osredotočeni;
• Intenziteta;
• Trajanje
• Obseg – na koliko opravil smo osredotočeni.

• Magično število 7
• Kompleksnost in smiselnost dražljajev
• Obseg je največji pri deljeni pozornosti in 

najmanjši pri selektivni pozornosti.
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Fenomeni povezani s pozornostjo

� Orientacijski refleks – kopica reakcij na nek dražljaj na 
katerega smo pozorni
• vedenje v času pozornosti

• Odprte oči (zenice) oz. usmerjenost v “tarčo”
• Napete mišice
• Prezrtje drugih dražljajev
• Pospešeno bitje srca, višji krvni tlak,
• Spremembe v dihanju

� Vizualna ujetost – prevlada vida nad drugimi čuti 
(trebušni govor)
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Pozornost je odvisna od:

1. Značilnosti opravila
• (intenzivnost dražljajev, njihovo trajanje, 

prostorska porazdelitev, gibanje, 
kompleksnost, nenadne spremembe, …)

• Najbolj smo pozorni na slušne dražljaje
• Med barvami najbolj pritegnejo pozornost 

rumena, oranžna in rdeča.
2. Osebnostnih značilnosti

(pričakovanja, starost, motivacija, čustva, 
izkušnje, osebnostne dimenzije…)

3. Vplivov okolja (hrup, socialno okolje,…)
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Pozornost je odvisna od:

� Vzburjenosti organizma

vzburjenost

pozornost Yerkes – Dodsonov zakon
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Selektivna pozornost;

� Izločanje nepomembnih dražljajev, oz. poskus 
oredotočanja na neko aktivnost.

� Teorije filtriranja (npr. Broadbent, 1958)
• Filtri prepuščajo le tisto kar je za nas pomembno.

� Teorije deljene pozornosti (npr. Kahneman, 1973)
• Model omejene kapacitete – podatki se lahko 

procesirajo po več vzporednih kanalih, pasovna 
širina je omejena.

• Lahko opravljamo več opravil hkrati, če so različna 
(interferenca) in netežavna.
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Selektivna pozornost;

� Stroopov efekt - neskladje med 
videnim in pomenom videnega.

� Zakaj pride do tega?
• Branje je avtomatski proces
• Imenovanje barv ni 

avtomatski proces
• Proces branja ovira proces 

določanja barv (interferenca).
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Selektivna pozornost;

� Cocktail party fenomen (ali 
fenomen ločenega 
poslušanja (Cherry, 1953))
• Sposobnost osredotočenja 

na enega od več sočasnih 
pogovorov

� Fenomen vidnega
prekrivanja
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Nivoji pozornosti

� Nivo popolne avtomatičnosti
• Običajno se sploh ne zavedamo 

kaj počnemo…
• Rutinsko vedenje

� Nivo delne avtomatiziranosti
• Še vedno se ne zavedamo, vse 

dokler se ne pojavi ključni 
dražljaj.

� Nivo zavestne kontrole
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Pozornost in prometna varnost

� Uporaba mobilnih telefonov
• Slabše nadzorovanje smeri vožnje
• Slabše nadzorovanje hitrosti
• Pomembnost pogovora (vpliv čustev)
• Pogled pretežno usmerjamo le na vozišče pred 

seboj – predorski vid (zanemarjamo ogledala, 
inštrumente in rob vidnega polja)

• Počasnejše reagiranje na signalizacijo (npr. 
rdeča luč), ko pa reagirajo je reakcija bolj 
burna.

• 15 % več voznikov prevozi rdečo luč kot sicer
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Pozornost in prometna varnost

Vožnja brez
motilnih dražljajev

Pogovor s
sovoznikom

Pogovor preko
mobilnega telefona
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Pozornost in prometna varnost

� Pri vožnji je bolje, da se osredotočimo v 
daljavo kot na cesto tik pred nami
• Pozornost hitreje preusmerimo z bolj 

oddaljenih objektov na bližnje kot obratno

� Enoličnost vožnje (enolična pokrajina, cesta 
oz. vožnja) povečuje verjetnost nesreče
• pozornost se preusmerja na notranje 

miselne procese – sanjarjenje…)
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Na kaj so pozorne ženske 
pri opazovanju moškega?


