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Telefon: 01 / 300 83 13

: igor.areh@fvv.uni-mb.si

: http://arehpsihologija.edublogs.org/

Govorilne ure: četrtek, 11:00 - 12:00

Kabinet: pritličje, desno od glavnega vhoda

Igor Areh, dr. psih. znan.

Izredni profesor za psihologijo
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Pregled vsebin predmeta Psihologija

 Kakšna znanost je psihologija?

– Kako in na katerih področjih psihologi raziskujejo?

 Pravna psihologija (forenzična psihologija)

 Policijska psihologija

 Kriminalistična psihologija

– Kako se je razvila psihologija kot znanost?

 Občutenje in zaznavanje

– Kako delujejo čutila?

– Kako nastane podoba resničnosti v zavesti?
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 Kako sposobnost učenja vpliva na osebnost?

 Vpliv motivov, želja in čustev na osebnost

 Izkušnja zavesti pri vrsti homo sapiens

– Spanje

– Alternativna stanja zavesti (droge, hipnoza, 

meditacija…)

 Kako razmišljamo; miselni tokovi, reševanje problemov, 

odločanje …

 Spomin; ali sploh obstajamo brez njega?

– Pričanja očividcev (vpliv čustev, značilnosti dogodkov 

…)

– Rekonstrukcija spominov, spominska popačenja …

Pregled vsebin predmeta Psihologija
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 Človek in socialno okolje

– Prvi vtis

– Razlaganje vedenja drugih

– Predsodki, stereotipi

– Konformiranje

– Poslušnost

– Pripravljenost pomagati

 Osebnost. Kako pojasniti fenomen?

– Freud, Maslow...

– Normalno in nenormalno

– Osebnost kriminalcev, policistov...

Pregled vsebin predmeta Psihologija
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Psihologija je:

Znanost, ki preučuje duševne

pojave, osebnost in vedenje

človeka in živali na znanstveni

način.

Parapsihologija, astrologija,

numerologija, okultizem,

bioenergija, testi za bralce, vera,

magija …

Psihologija ni:

Neznanstveno 

preučevanje!

Definicija psihologije
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 Zakaj se horoskopi v različnih časopisih razlikujejo 
(različni avtorji)? Ali ni logično, da imajo ista znamenja 

iste usode?

 Kakšna je verjetnost, da se dvanajstini človeštva v enem 
dnevu dogajajo enake stvari?

(Ljudi je cca 6 milijard, se 500 milijonom ljudi dogaja nek 
dan isto?!)

 Kako je z novo odkritimi planeti (Uran, Neptun, Pluton …)

(Zakaj novi planeti, lune, kometi, asteroidi … nimajo 

vpliva?)

Problemi astrologije:
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Kakšna znanost je psihologija?

 Kako raziskovati?

 Osnovno pravilo
raziskovanja

Krog raziskovanja
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Kdaj je raziskovanje znanstveno?

Ustrezati mora vsaj štirim kriterijem:

 Zanesljivost – če raziskavo ponovimo, dobimo enake 
rezultate.

 Veljavnost – raziskava je veljavna, če smo v njej res 
merili tisto, kar smo mislili da bomo merili (primer 
uporabe ameriških testov army alfa in beta).

Objektivnost – vsi udeleženci raziskave imajo enake 
pogoje (enake okoliščine, enak način vrednotenja 
rezultatov …).

Občutljivost – ugotoviti moramo za koliko se ljudje 
med seboj razlikujejo.
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Metode v psihologiji

 Raziskovalne metode

– Psihološki testi

– Poskusi

– Vprašalniki

– Lestvice

1  2  3  4  5

– Intervjuji

– Študije primerov

– Projekcijske tehnike...

IQ

Čustvena stabilnost

Agresivnost

Dimenzije osebnosti

…

Rorschachov test
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Metode v psihologiji
Raziskovalne metode - poskusi

Milgramov poskus

 Vzorec: 40 moških, starost 20 – 50 let, različna 

izobrazba

 Metoda: učenje navideznih učencev, če se učenec 

ne nauči asociativnega para, sledi kazen.

 Rezultati: 62 % udeležencev je “ubilo” svojega 

“učenca”.

 Razprava in zaključki: prelaganje odgovornosti na 

avtoriteto, poslušnost.

 Kritika: rezultati so posiljeni in nerealni.
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 Na vedenje močno vplivajo 
okoliščine!

 Kdor si podredi druge osebe, 
pripiše uspehe kolektiva sebi, 
neuspehe pa sodelavcem.

 Laskanje, klečeplazenje, 
prilizovanje in selektivno 
obveščanje s strani podrejenih 
spodbuja pojav občutkov 
večvrednosti vodilnih delavcev.

 Zlobnost nadrejenih se pojavlja 
zaradi nesamozavesti ali 
nesposobnosti.

Metode v psihologiji
Raziskovalne metode - poskusi

Zimbardov poskus
-1971,

-24 oseb z najmanjšo 

agresivnostjo

- drugi dan se zlomi 

prvi zapornik

- šesti dan prekinitev
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 Eksperimentalni nadzor – ali nadzorujemo prav vse 

dejavnike, ki lahko vplivajo na rezultate?

 Eksperimentalna in kontrolna skupina

Metode v psihologiji
Raziskovalne metode - poskusi

Poskus: vpliv pričakovanj (duševnosti) na imunski sistem

Poskusna 

skupina

Kontrolna 

skupina

Čaj, limona + 

placebo tablete

Čaj, limona + nič 

drugega

Ozdravijo v 5 

dneh

Ozdravijo

v 7 dneh
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Metode v psihologiji

 Metode razlaganja:

– definicije

– pojasnjevanje

– dokazovanje

– Razvrščanje ali

predalčkanje ljudi (DSM – IV) Sigmund

Freud

15

 Uporabne metode:

 Svetovanje (družinsko, izobraževalno, poklicno, 

kadrovsko, upravljalsko …)

 Psihoterapija (kognitivna, psihoanalitična, 

behavioristične …)

Metode v psihologiji
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 Spoštovanje dostojanstva in zaščita človekovih 
pravic.
 Znanje se uporablja le v dobro človeka in družbe.
 Obveščeni pristanek:

kaj se bo dogajalo,

kako dolgo bo trajalo,

pravice in obveznosti,

morebitne posledice

Psiholog ni dolžan pričati na sodišču (proti klientu, ki ga je imel na 
psihoterapiji).

Kodeks psihološke etike
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Primeri zlorab

– Pranje možganov (sprememba osebnih prepričanj)

– Senzorna deprivacija; komora brez dražljajev

– Odvzem hrane ali spanja (sugestibilnost)

– Propaganda (politična, vojaška, verska …)

Psihološka etika

Tanya Poddar

Primer Tarasoff (1968) - problem 

kršenja načela zaupnosti.

- Psihiater in psiholog nista obvestita 

žrtve o tem, kaj namerava storilec KD.
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Smeri psihologije

– Razvojna psihologija

– Psihologija osebnosti

– Socialna psihologija

– Kognitivna psihologija

Prenatalna psihologija

-Dopolnitve Freudove teorije

-Razvoj plodu …

Obdobje dojenčka

-osnovno razpoloženje,

- sprejemanje novosti,

-odkrenljivost,

-nivo aktivnosti…

Razvoj osebnosti:

•Obdobje adolescence

•Zgodnja odraslost

•Odraslost

•Predstarostno obdobje

•Starost
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Kako doseči, da so

zaposleni zadovoljni?

- koliko plačati?

- zaposleni se primerjajo

med seboj,

Posledice nezadovoljstva:

- absentizem,

- sabotaže, odpovedi,

nelojalnost ...

Učinkovitost organizacije

- Pojav togosti zaradi

enoumja

- Psihologija dela

Smeri psihologije

- Klinična 

psihologija

- Biološka 

psihologija
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Pravna psihologija

- sestava porote,

- izvedeništvo (npr. ocena 

posledic zlorabe otrok, 

dodeljevanje otrok staršem 

ipd.)

- svetovanje sodnikom, 

odvetnikom, pričam, 

obsojencem …

Forenzična psihologija
Razumemo jo predvsem kot 

del klinične psihologije, ki

deluje v okviru pravosodja

- psihologi kot izvedenci (prištevnost),

- sestava porote,

- značilnosti obdolžencev,

- značilnosti prič,

- značilnosti odvetnikov,

- iskanje dokazov,

- kako kaznovati, da je kazen

učinkovita?

Osredotočenost na pravosodje oz. na sodne postopke.

Smeri psihologije
Psychology and Law

Psihologija in pravosodje

21

Policijska psihologija

Delitev psihologije

Delo z uporabniki policije
Kako se vesti do priče, žrtve, 

občana v postopku…

Kako obveščati sorodnike?

Programi preprečevanja 

kriminalitete

Delo s policisti
Nastopanje pred množico.

Selekcija kandidatov za policiste.

Svetovanje policistom in njihovim 

družinam.

Svetovanje pri pogajanjih.

Odnosi med policisti …
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Delitev psihologije

Kriminalistična 

psihologija

 Psihološko profiliranje

 Kognitivni intervju

 Informativni pogovor (laganje, zavajanje …)

 Poligrafiranje

 Psiholingvistične metode

 Hipnoza …

Osredotočenost na preiskovanje KD
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Rojstvo psihologije

 Pred 10.000 leti

– Animizem – predznanstvene razlage

Dualizem

Panpsihizem Nematerialni dvojniki

Predmetov, živali, ljudi…
Duhovno prežema

realnost

Nevednost

Nemoč

Odvisnost

Strah
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Rojevanje psihologije

•Miti (o stvarjenju sveta, bogovih…)

•Rituali (rojstvo, odraslost, poroka, 

smrt…)

•Magija

•Religije (politeistične)

 Riba faronika – kaos;

 pesem o žegnanem studencu

- izvor sveta in bivanja iz 

vode;

 pesmi o materah, mačehah,  

dojiljah – kult Matere Rodnice
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Rojevanje psihologije

Melanezija; duše umrlih,

skrite v lobanjah, varujejo 

bivališče.

Animizem in vera ne temeljita na vzročnem razlaganju,

ampak na izročilu prednikov, razodetjih, izjavah

avtoritet (sveti spisi)…
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Rojevanje psihologije
Obdobje antike

 Materialistični filozofi

(Demokrit)
– Duša je posebna snov v 

telesu

- voda, zrak, ogenj

 Metafizični filozofi 

(Platon, Aristotel)

 Duša je nematerialna substanca

 Trilogija duše

– čutna ali rastna

– čustvena ali živalska

– Razumska

 Pery psyches

Filozofija
Zakaj ravno Grki?

Aristotel,

4. st. p. n. št.

Platon

Hipokrat

Temperament je mešanica 

telesnih sokov (žolč, kri, sluz, 

črni žolč)
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Rojevanje psihologije
Srednji vek

 Prevlada krščanstva
– Dogmatičnost

– “Znanost” postala dekla 
teologije

 Pojasnitev pojma oseba 
(persona): “individualna 
osnova umske narave”  
(Boetius, 6. stol.)

Tomaž Akvinski (13. stol.)

Sinteza teologije in antičnih

idej

Poudaril pomen logičnega

mišljenja
Phersu,

6. st. p. n. št.
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Rojstvo psihologije
Renesansa

Rene Descartes    (17. stol.)

Filozof in naravoslovec

– Telo je popoln stroj

– Kartezijanski dualizem

– “Cogito ergo sum”

Živali so mehanična telesa…

– Zelo je poudarjal pomen vrojenosti.
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Rojstvo psihologije
Renesansa

John Locke (17. stol.)

– Nič ni vrojenega ali “tabula rasa” -

nepopisan list

– Empirizem

– Črni zaboj ali “black box” – osnova 

za kasnejši behaviorizem.
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Rojstvo psihologije
Novi vek

Charles Darwin (19. stol.)

– Evolucijska teorija

– Funkcionalizem

– Raziskave čustvenega 

izražanja
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Rojstvo psihologije
Novi vek

Franz Gall in Johann Spurzheim 

(1758-1828); frenologija

– oblika lobanje ustreza razvitosti 

možganov oz. intenzivnosti 

“psihične moči”

– Psihične moči: presoja velikosti, 

računanje, jezikovno izražanje, 

borbenost, previdnost, živahnost, 
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Rojstvo psihologije
Pojav znanstvene psihologije

 Wilhelm Wundt

– Prvi laboratorij (1879)

– Poskus uvedbe raziskovalnih 

metod, ki so sicer uporabljane v 

fiziki in kemiji

– Introspekcija

– Raziskave zavesti, dojemanja 

barv, preučevanje refleksnih 

odzivov, pozornosti, asociacij…
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Psihologija in Slovenci

 David Vrebec; “Disputatio de 

temperamentis” (16. stol.)

 Mihajlo Rostohar (1878 - 1966)

 Anton Trstenjak (1906 - 1996)


