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Bevezetés 

Az orientációs reflex egyike azon legfontosabb tényezők-

nek, amelyek biztositják a szervezet egyensúlyát a környezet-

tel. A környezetben beálló bármilyen változás, amely közvet-

lenül kedvező, vagy kedvezőtlen hatást gygkorol a szerve-

zetre, de még nem része valamely feltételes kapcsolatnak, az 

orientációs reflex mechanizmusainak segitségével, azokon 

keresztül váltja ki az organizmus állapotában szükséges vál-

tozásokat. 

Az orientációs reflex a csecsemőkorban és gyermekkorban 

fokozatosan aktiv, minden újra irányuló, kereső-, vizsgálódó 

viselkedéssé formálódik. Ennek alapján ismerkedik meg a gyer-

mek a környező világgal ; fejlődik, alakul ki feltételes ref-

lexes uton a tárgy keresése, a fogó mozgások, a manipulációs 

mozgások, stb. Az orientációs reflex " feltételes " komponen-

seinek szerepe annál jelentősebbé válik, mennél magasabb szint-

jén áll az evolúciós fejlődésnek az adott organizmus. Termé-

szetesen más feltétlen reflexek is óriási változásokon mennek 

át / pl. táplálkozási /, de egyik sem változik meg olyan bo-

nyolultan és sokoldalúan a maga lényeges vonásaiban, mint az 

orientációs reflex. 

Az orientációs reflex szakadatlan fejlődése az organiz-

mus és a környezet kontaktusa bonyolultabbá válási folyamatával 

kapcsolatos, azzal, hogy kiszélesedik az élő organizmusra 

ható ingerek köre. Pavlov rámutatott arra, hogy az orientációs 

reflex magas fejlettsége biológiailag közömbös agensekre, már 



a majmoknál megtalálható, de teljes kibontakozását az embernél 

éri el. " Az embernél a kutató reflex nem azt a szerepet tölti 

be, mint az állatoknál ". / " Pavlovi szerdák " II. kötet, 

68. old. oroszul /. 

A gyermek fejlődési folyamatában egyre szélesebb és 

mélyebb kapcsolatba lép a környezetében lévő tárgyakkal és je-

lenségekkel. Ennek során az egyszerű biológiailag megalapozott 

orientációs reflexekre egyre bonyolultabb rendszerek épülnek, 

amelyekben a feltételes komponensek előtérbe kerülnek a fel-

tétlenekkel szemben, túlsulyba jutnak azok felett. Ezzel együtt, 

a magasfoku feltételes kapcsolatok, melyek igen plasztikusak, 

mozgékonyak, biztositják az ingerek finom analizisét, de ezen 

feltételes kapcsolatok  kialakulása  csak az orientációs reflex 

szakadatlan részvételével lehetséges. Az orientációs reflex 

ezen fontos szerepéről szóló pavlovi tétel volt munkánk egyik 

kiinduló pontja. 

Előző kisérletünk és más kisérletben ' aló részvételiirk 

alapján, az irodalmi adatok által megerősitve kitűnt, hogy az 

orientációs reflex az ingerek modalitásbeli különbözőségének 

/ szinváltozás, diszkrepancia / valamint az instrukció / beszéd 

elsődleges figyelembevételével óvodáskorban jól vizsgálható 

és eredményei felhasználhatók az óvodai, családi és kisiskolás-

kori nevelés területén. Az orientációs reflex - tulajdonképpen 

mint kognitiv folyamat - vizsgálata nagyon fontos következ- 

tetésekhez vezet a magasabbrendü idegmüködés, az idegrendszeri 

tipusok megállapitása és formálása tekintetében, valamint a 



nevelés területén is. 

Kisérleti munkánk két szériában végzett kísérletre osz-

lott : feladatunk dlső részében az orientációs reflex véredény-

komponensének dinamikáját vizsgáltuk a kisérleti személy nyu-

godt állapotában, Amikor az alkalmazott képinger / kép - kon-

tur vetitése / nem birt szignál-jelentéssel. Célunk a képinger 

és a verbális inger közötti differenciáló képesség felmérése, 

illetve ezen belül modalitásbeli változás észlelése az orientá-

ciós reflex komponense segitségével. 

A második szériában az orientációs reflex véredénykom-

ponensének jellegében beálló változásokat tanulmányoztuk, 

amikor az inger szignál-jelentéssel rendelkezett. A képinger-

nek szignál - jelentésüvé tétele előzetes instrukció segit-

ségével történt, a kisérleti személy motoros reakcióval vála-

szolt a különböző fényingerek differenciálásakor. A főhang-

súlyt az instrukció regulativ szerepére helyeztük, célul 

tüzve ki annak vizsgálatát, hogy mennyire befolyásolja a 

feladattudat képingerek és verbális ingerek esetén az orien-

tációs reflexet, szivmüködésbeli illetve véredény komponen-

sében tükröződve. A két széria utáni utótesztként elvégzett 

exploráció laboratóriumi kisérletünk kiegészitését szolgálta. 

Munkánkban a véredényrendszerbeli változást,illetve 

a szivmüködésbeli orientációs reflex komponenseket használtuk 

fel, tehát a vasomotoros / vasocontrictio / és a kardiális 

/ decelerácio / tevékenységet regisztráltuk. Az alkalmazott 



műszer a " Pszichopleti " elnevezésű pletizmograf, amelyet a 

Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében készitet-

tek, igen alkalmas gyermekkorban az orientációs reflex tevé-

kenység mérésére, elsősorban könnyű és kényelmes alkalmazá-

sa révén a sokkal szélesebbkörben elterjedt pndumatikue pletiz-

mografokkal szemben. 



I. fejezet 

Irodalmi áttekintés  

Az orientációs reflex jelenségével akkor találkoztak a 

kutatók először, amikor az organizmus egészének és egységének, 

a viselkedésnek tanulmányozásával foglalkoztak. 

1910-ben Pavlov a gyomor szekréciós müködése vizsgálata-

kor észlelte kutyakisérletei során az orientációs reflexet. 

E jelenséggel csaknem mindig találkozik az a kutató, aki élő-

lény viselkedésének vizsgálatát végzi. Ez a viselkedés / maga-

tartás / egyik elementáris és fundamentális ténye. 

Az orientációs reflex egyike azon faktoroknak, amelyek 

biztosítják a szervezet egyensúlyát a környezettel. Az orien-

tációs reflex a csecsemőkorban és gyermekkorban fokozatosan 

aktiv, minden újra irányuló kereső, vizsgálódó viselkedéssé 

formálódik. 

Az orientációs reflex jellemzői : 

1. olyan reflex, amely az organizmus számára új, nem 

megszokott inger hatására, függetlenül annak minőségé-

től megjelenik, 

2. az inger ismétlődése során elveszti újdonság jellegét, 

gyengül az orientációs reflex és kioltódik, 

3. minden változás a kisérleti helyzetben, beleértve 

az ingerek közötti szünetet is, e reflex visszaállitódá-

sához vezet, 

4. az orientációs reflex legátol minden paralel tevé-

kenységet, 



5. az orientációs reflexet kiváltó inger mint külső 

gátló tényező müködik, 

6. veleszületett. 

Pavlov fogalmazása szerint a " Mi ez ? vagy tájékozódá-

si reflex "-el válaszol a szervezet az új, szokatl an  vagy vá-

ratlan, közepes erősségü, biológiailag közömbös ingerre. Az 

orientációs reflex feltétlen reflex, a létrejött reakció nem 

specifikus. Polezsajev / 196o / felfogása szerint az orientációs 

reflex az idegrendszerben keletkező két izgalmi rendszer üt-

közése következtében jön létre. Berlyne / 196o / az orientációs 

reflex lényegét az ütközésben látja. Az általunk elfogadott 

Szokolov modell-elmélete is beépiti az ütközést az orientációs 

reflex keletkezése és lefolyása magyarázatába. Grastyán / 1967 / 

szerint az orientációs reflex kondicionált feltételes reflex, 

amely akkor jelentkezik, ha két ismert inger egymásnak meg nem 

felelő, meg nem szokott ingerületi képben jelentkezik. 

1910 után az orient ációs reflex egyik vizsgálati terüle-

tét az állatfiziológia területén a Pavlov inspirálta kutatások 

képezték. Tolocsinov, Babkin, Furszikov, Popov, Csecsulin / 1923/ 

idézte Szokolov / 1959 /, kutatásai az állatfiziológia terüle-

tén megállapították, hogy a feltételes kapcsolatok kialakulása 

során fellép az orientációs reflex és legátlódása előfeltétele 

a feltételes reflex kiépitésének. A kisérleti szituációb an  be- 

következő bármilyen változás orientációs reflexet okoz. 

Kéregirtott állatoknál a totális kiirtás következtében 

feltételes reflex nem épithető ki, az orientációs reflex 



kiolthatatlan. Tehát az orientációs reflex mint gátló tényező 

szezepel a feltételes reflex kiépitése során. 

Az orientációs reflex másik kutatási területét a Beh-

tyerev kisérletei után megindult ember reflektorikus magatartási 

kutatások képezték. Behtyerev / 1928 /, az orientációs reflexet 

összpontosítási reflexnek nevezte. Ivanov - Szmolenszkij / 1928 

- 1936 /, felnőtteknél és gyermekeknél kutatta az orientációs 

reflex kialakulásának törvényszerüségeit, megállapitva, hogy 

mozgásban történő ki fejeződése 6 - 8 éves gyermekeknél nyil-

vánvalóbb és erősebb mint felnőtteknél. Mjasziscsev, Gyeniszo-

va, Figurin / 1949 /, az orientációs reflex vegetativ kompo-

nenseit regisztrálták / galvános bőrreflex, pupilla tágulás, 

légzés /. Gersunyin / 1949 1, a hangingerre adott elektro-

enkefalogram válaszokat vizsgálta. A kisérletek egyreinkább a 

szenzoros müködés vizsgálata felé irányultak, megállapitván, 

hogy a gyakori szenzibilizálás az analizátor adaptációjához 

vezet. 

Polikanyina és Probatova / idézte Szokolov 1959 / sze-

rint az orientációs reflex fejlCdésében szakaszok állapithatók 

meg a feltételes reflex kialakulása során / 3,5 hónapos gyer-

mekekkel végezték a kisérleteket /. A feltételes reflex kiépü-

lésének lehetősége attól függ, hogy mennyire erős az alkalma-

zott ingerre fellépő orientációs reflex. Az időleges kapcsolatot 

kialakulásában az orientációs reflexnek döntő szerepe van, 

mert ennek mértékében alakulhat ki a külső inger által kivál-

tott feltételes reflex. Laskovszkaja / 1953 /, 7 - 9 napos 



ujszülötteken megfigyelte, hogy más feltétlen reflexek / szopó, 

hunyorgó szemmozgás / a csengő megszólalásakor legátlódtak, az 

ujszülöttek szájukkal, fejükkel minden mozgást abbahagytak. 

Balonov, Kurganovszkij / 1955 / feltételes reflex kiépitése 

során tanulmányozták az orientációs reflexet. Szivmüködési vál-

tozást regisztráltak, megállapitván, hogy intenzivebb a sziv-

müködés s gyorsabb az orientációs reflex kabituációja idősebb 

gyermekeknél. Sztreljbickaja / 1963 / szerint az orientációs 

reflex elnyúlása az agykéreg fokozott serkentettségét mutat-

ja. Más kisérletekben a pupilla tágulás és izomaktivitás jelez-

te az orientációs reflex létrejöttét. Psonyik / 1952/, Zimkina, 

Vinogradova és Szokolov / 196o /, a véredényrendszerbeli vál-

tozást használták fel. 

A kisérletek eredményei alapján nyilvánvalóvá vált, hogy 

az orientációs reflex tanulmányozása felhasználható módszer 

lehet a magasabb idegműködés kulatására. Az orientációs reflex 

vizsgálata elsősorban a feltételes kapcsolatok kialakitása so-

rán játszott szerepe alapján történt, igy főleg habituálódása 

- a feltételes reflex kiépülése - került vizsgálatra, magát a 

mechanizmust, tehát létrejöttét és ennek okait kevésbé vizsgál-

ták. 

Egyreinkább nyilvánvalóvá vált, hogy a komplex regiszt-

rálás módját kell alkalmazni, akkor ha a magasabbrendü ideg-

müködést megfelelően tanulmányozni akarjuk. Mjasziscsev /1949/ 

és más kuatók, kisérleteik során (szrevették, hogy az orien-

tációs reflex motoros és vegetativ összetevői ugyanazt a 



jelenséget, de más - más old• 1.ról közel`itfk meg és jelzik. 

Rájöttek arra, hogy a polieffektoros regisztrálás nemcsak 

mennyiségi, de minőségi eredményt is ad. Egy mutató regiszt-

rálása nem adhat jellemző képet egy folyamatról, mert minden 

választevékenység rendkivül bonyolult ; egyik gátlása a másik 

megerősödését vonja maga után. 

Ma már nagyon széleskörüek a szenzoros, motoros és 

veget:tiv tevékenység tanulmányozására rendelkezésre á116 mód-

szérek. Igy regisztrálni lehet pletizmografia segitségével a 

véredényrendszerbeli változást, az agyi bioáramokat az EEG 

segitségével. Regisztrálhatjuk az izommozgást, a pupilla vál-

tozást, a szemmozgást, a légzést és a szivmüködést. 

Az orientációs reflex létrejötte, funkciója és lefo-

lyása tekintetében határozottan elhatárolható más reflexektől. 

Egy indifférens inger megjelenésekor végbemegy az analizátor 

szenzibilitásának növekedésd, a környező analizátorok érzékeny-

sége is megnövekszik. A szervezet egészében reagál az orien-

tációs reflexre, vegetativ, motoros és szenzoros komponensei-

ben tükröződve, a feltételes reflex tevékenység gátlódik. 

Miután a polieffektoros regisztrálás segitségével az orientá-

ciós reflex elhatárolható más reflexektől, magát a mechaniz-

must lehet tanulmányozni. Az orientációs reflex sokrétegüsége 

és jelentősége következtében e terület kutatási feladatai 
sokoldaluan megközelithetőek. Vizsgálhatjuk komponenseit, 

tehát összetételét, kapcsolatait feltétlen és feltételes 

reflexekkel, kioltásának törvényszerűségeit, kapcsolatát a 
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megismerési folyamatokkal. Az alábbiakban megpróbáljuk a fent 

emlitett szempontok szerint az általunk összegyüjtött irodal-

mat csoportositani és feldolgozni. 

a./ Az orientációs reflex komponensei 

Az orientációs reflex komponenseinek nem mindegyike figyel-

hető meg külsőleg, de lehetséges mind a szenzoros, motoros 

és vegetativ komponensek pontos és objektiv regisztrálása. 

Kezdetben az orientációs reflexet, mint motoros - mozgási ref-

lexet tanulmanyozták, később ismerték fel, hogy bonyolultan 

integrálódott szomatikus és vegetativ komplexum. Az orientá-

ciós reflex vegetativ összetevői kezdetben, mint a szomatikus 

reflex " kisérő " jelenségei lépnek fel, majd fokozatosan vál-

nak egyenlő értékü komponensekké, amelyek az orientációs ref-

lex egységes funkcionális rendszérébe integrálódnak. 

Légzési komponens  

Anohin / 1958 / és munkatársai adatai szerint - kutyáknál - 

az orientációs reflexet a légzés meggyorsulása kiséri az inspi-

ráció / ösztönzés / mértékében. Embernél a légzési komponens 

szintén kifejeződésre jut a légzés meggyorsulásában,  Aszafvw, 

Zimkina / 1955 /, de gyenge ingerek esetében a légzés vissza- 

tartásában is. Davis / 1955 / megállapitotta, hogy hangingerre 
a légzésben változás áll elő, amplitudó növekszik, de a 

frekvencia csökken. 



Szivmüködési komponens  

Az orientációs r:flex vizsgálatában a legtöbb kutató a 

szivmüködési komponenst használja fel, gyakran a légzési kom-

ponenssel együtt. Graham és Clifton / 1966 / vizsgálatai során 

megállapitotta, hogy a kardiális decelerácié az orientációs 

reflex komponense, mig az akceleráció a startle - védekező 

reflexé. Ezzel kapcsolatban Lacey / 1959 / rámutatott, hogy a 

szivmüködési komponens az orientációs reflex strukturájában 

az egyetlen kivétel, amely a paraszimpatikus reakciók közé 

tartozik, ugyanakkor az összes többi kompetens a szimpatikus 

szisztema aktivitásának megjelenési formája. A kisérleti ada-

tokban leirt ellentmond.s és annak a kivételnek - amelyre rá-

mutat - a jelentőségére még nem találtak magyarázatot. L ace; 

szerint specifikusan a pulzusszám gyorsulás az ingerre történő 

nem reagálással és a lassulás az ingerre történő reagálással 

magyarázható. A szivritmus lassulás a szenzoros részvétel köny-

nyitését szolgálja, a szivritmus gyorsulás az inger vissza-

utasitással párosul. 

Véredényrendszerbeli vültozás 

A véredényrendszerbeli változás megfelel a látási anali-

zátor szenzibilizációja néhány esetének. Lazarev / 1947 /, 

Granit / 1957 /, Psonyik / 1952 / megállapitotta, hogy a vér-

edényrendszerbeli változás jól reagál a környezetben beálló 

bármilyen változásra, s az orientációs reflex egyik komponense. 

Gale és Stern / 1968 / hasonló eredm6nyt kapott, hozzátéve, 

hogy már korai életkorban hasznalható a differenciáló képesség, 
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igy a motoros tevékenység mérésére is. Az agy vasomotoros te-

vékenysége jelentős, mert az oxigén növekedés biztositja az 

analizátor centrális részei müködéséhez a legjobb feltételeket. 

Kisérletileg bizonyitott, hogy egyidejüleg a végtagok 

bőrben levő véredényeinek összehúzódásával a fejbőrben levő 

véredények kitágulnak / arteria temporalis /. Vinogradova és 

Szokolov / 196o /, foglalkoztak a véredényrendszer kontrikció-

jával és dilatációjával, mint az orientációs reflex komponensé-

vel, tehát azzal, hogy az orientációs reflex megjelenésekor a 

fejbőr erei tágulnak, az ujj erei szükülnek. Ugyanekkor termo-

regulációs változás is van . Erős, intenziv inger úgy kézen, mint 

fejen véredényrendszerbeli kontrikciót idéz elő. A véredény-

rendszdr regulációja nem egyszerüen a szimpatikus idegrend-

szer diffuz aktivitása alapján történik, hanelm az agy megha-

tározott területén / amelyek az egyes bőrterületek vasomotoros 

állapotát irányitják / generalizált ingerületi folyamat jön 

létre. Royer / 1965 /, megerősiti Vinogradova és Szokolov 

eredményeit az ujj és a fej reciprok vasomotoros tevékenysé- 

gét illetően. Az eredmények azt mutatják, hogy az orientációs 

reflex vasomotoros komponense a normál vasomotoros müköaés 

kontrolljának érdeme. Furedy / 1968 / kisérleti eredményei 

alapján kijelenti, hogy a pulzusváltozás, a pulzus nagyságá-

ban, a frekvenciában csökkenés, orientációs reflexet jelez, 

melyet a periferiális vasokonstrikció mutat, bár ez gyakran 

kapcsolódik aszimmetrikus pulzus nagyság változásokkal. 
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Izomi komponens 

A jól ismert makromozgásokban jelentkező  orientációs 

reflex tartalmaz mikromozgásos izomkomponenseket is, amelyeket 

miografikusan regisztrálhatunk, s külsőleg nem megfigyelhető-

ek. A szem és fej mozgásának tanulmányozása azt mutatta, 

hogy meghatározott feltételek között hocszu ideig tónusos 

formában maradnak. Egész sor izommozgás, amely az új inger 

hatásaként jön létre, mint " Mi ez ? " reflex megmarad a jövő-

beni tevékenységhez történő felkészülés állapotában, Kvaszov 

/1956 /. Utalni kell az olyan  reakcióra mint a didergés - re-

megés, Oswald / 1959 / és a pislogás, Galambos, Rosenberg, 

Glorig / 1953 /. Az izom elektromos aktivitása növekszik, a-

melyet elektromiográffal, Davis / 1955 / regisztráltak. Oswald 

/ 1959 / az orientációs reflex megjelenésekor, álmos állapot-

ban hirtelen fellépő inkoordinált testi összezárkódást észlelt, 

amely gyakran szenzoros élményekkel párosult. EEG képe de-

szinkronizációt okozott. 

Pupilla komponens 

Kimutatták, Berlyne / 196o /, Potarenko / 1954 1, hogy 

pupillatágulatit észlelünk bármely először alkalmazott ingerre, 

többek között természetes fényingerekre, amelyek önmaguktól 

is kiváltják a specifikus adaptációs reakciót, amely a pupilla 

szükülésével jár. Glezer / 1952 /, Szokolov / 1959 / hasonló 

eredményt kapott. Ugyancsak bizonyitött tény, hogy néhány 

esetben pl. szinek váltásánál az orientációs reflex pupilla 

komponense szükülésben és nem tágulásban nyilvánul meg. 
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Szenzoros komponens  

A szenzoros komponens magába foglalja a különböző anali-

zátorok érzékenységét, amelyet jellemez az abszolut küszöb 

csökkenése, igy a szenzibilitás nagyfokú megnövekedése. 

Galvános bőrreflex 

A galvános bőrreflex a bőrellenállás csökkenése, vagy 

elektromos potenciál létrejötte a bőrfelület két pontja között. 

Ezt a jelenséget, amelynek biológiai jelentősége és természete 

még nem egyértelmüen feltárt, nagyon sok kuttó tanulmányozta. 

Az aktivációs szint leggyakrabban használt mut_.tója. A test 

általános hőszabályozó mechanizmusának müködését tükrözi. 

Szokolov / 1957 / kisérleti munkája azt bizonyitotta, hogy 

még a fájdalom ingerre is a bőr galvánreflex csak mint az 

újdonság funkciójaként jelenik meg s nem vesz részt magában 

a védekezési reakcióban. Jus és Jus / 196o / kisérleteikben 

feltárták, hogy a bőr galván reflex nem specifikus, nem ren-

delkezik saját reflexogén zónával és bármely szenzoros uton 

kiváltható. A galvános bőrreflexet két formában lehet regiszt-

rálni. Tonikusan és fázikusan. A tonusos reflex lassu, foko-

zatosan növekvő ellenállásban jut kifejeződésre. A maximális 

bőrellenállást az orientációs reflex kialvásakor lehet meg-

figyelni. Ezeknek a tónusos reflexeknek a hátterében jönnek 

létre a fázikus, pontosan az ingerek hatásához alkalmazkodó 

reakciók. A galvános bőrreflex nem kapcsolódik specifikusan 

a tudatállapotokhoz, de szorosabb viszonyb an  van az ijedtséggól 

és a félelemivel mint bármelyik más mut'tó. Landis, Hunt /1935 / 
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Bagchi és Greenwald / 1937 /. Miután minden megismerési folya-

mat jelzésére használható komponens, az orientációs reflex 

komponense is. A galvános bőrreflex jelentősége a pszichológia 

számára abban áll, hogy a szervezet aktivációjának különböző 

szintjét, energia mobilizációját, a cselekvésre való készen-

léti állapotát tükrözi. Baker és Taylor / 1954 /, a bőrhőmér-

sékletet is felhasználta a galvános bőrreflex mellett az orien-

tációs reflex jelzésére. Az orientációs reflex megjelenésekor 

bőrellenállás csökkenést és bőrhőmérséklet növekedést tapasz-

taltak. 

Az orientációs reflex elektrografiás kifejeződése 

Az orientációs reflex megjelenésekor a nyugalmi álla-

potu EEG-képen jelenlevő alfa hullámok eltűnnek, helyet adnak 

egy gyorsabb, szabálytalanabb EEG aktivitásnak. Lassabb EEG 

hullámok jelenlétekor pl. alvás agy szomnolenciás állapot 

esetén az erre jellemző téta aktivitást a gyorsabb alfa hullá-

mok váltják fel. Ha béta . / 3o c/s / vagy gamma / 3o c/s felett/ 

aktivitás áll fenn, az orientációs reflex nem okoz az EEG 

képben változást. 

b./ Az orientációs reflex kapcsolatai más feltétlen reflexek-

kel és a feltételes reflexszel  

Zimny / 1967 / polieffektoros regisztrálás során vizs-

gálta az orientációs reflex és az adaptációs rdflex viszonyát, 

hideg és meleg ingerekre. Amikor a vasokonstrikcióban jelent-

kező orientációs reflex hidegre és melegre habituálódott, 
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megjelent az adaptációs reflex. Az orientációs reflex habi-

tuálódása az adaptációs reflexet hozza létre. Az orientációs 

reflex kapcsolata a védekező - startle reflexszel sok kisér-

letben vizsgált. Graham és Clifton / 1966 /, a szivmüködési 

komponens regisztrálásával éppen azt bizonyitotta, hogy a 

szivmükbdésbeli lassulás - deceleráció - az orientációs 

reflex komponense, mig a szivmüködés gyorsulása a védekező 

reflexé. Lacey / 1959, 1964 / szerint is a kardiális decele- 

ráció az inger preferálásával, az akceleráció az inger vissza-

utasitással kapcsolatos. 

Szokolov / 1963 / megállapitotta, hogy az orientációs 

reflex és a védekező reflex között a kortikális részvétel 

tekintetében van  különbség. Az orientációs reflex nemcsak 

periferiális válasz, hanem a központi idegrendszer folyama-

tait is tükröző jelenség. Robinson és Gantt / 1947 / szerint a 

startle - védekező reflexnek határozott patternje v an , nyak-

forgatás és pislogás. Az orientációs reflexnél direkt az 

ingerforrás irányába történik a mozgás. 

Az orientációs reflex emocionális jelenség is. Lewis, 

Dodd / 1968 / , Szokolov / 1957 / szerint az orientációs ref-

lex a szenzoros információ csökkenésekor tulajdonképpen emo-

cionális jelenség. Kagan / 1966 / kisérleteiben különböző 

emocionális tartalmu arcképeket exponált gyermekeknek és 

regisztrálta a kisérleti személy emocionális reagálását és a 

szivmüködést, melyek között párhuzamot talált. 
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Barkáczi / 1964 / vizsgálatai szerint a kutató - mani-

pulációs tevékenységet, - a gyermek a tárrakat kézbe veszi, 

tapogatja, forgatja stb. tehát sokoldalúan vizsgálja, amelynek 

során a külvilág tárgyairól alapvető információkat szerez, 

egyúttal kéz és ujjmozgásokat sajátit el , - el kell különi-

teni az orientációs reflextől. Bár a kisgyermekkori manipulá-

cióban összefonódottan jelentkezik az orientációs reflex és 

a kutató manipuláció, amikor kifejezett manipulációt folytat-

nak a gyermekek, az orientációs reflexek ritkábban jelennek 

meg, gátlódnak. Szokatlan  környezetben gyakori orientációs 

reflexet adnak, manipulációik csökkennek. Ez megerősitette 

Vacuro / 1962 / kisérleti eredményeit, aki a két reflex szár-

mazását vizsgálta. Az orientációs reflex - genetikailag -  

a védekező, a kutató manipuláció a táplálkozási reflexszel 

kapcsolatos. A kutató manipuláció később alakul ki. Az orien-

tációs reflex vezető afferentációja a távolsági recepció, 

a kutató manipulációnál a kontakt recepció. A kutató manipu-

láció utilitaris jellege később háttérbe szorul. Az orientá-

ciós reflex fejlődésére jellemző, hogy lefolyásának gyorsasá-

ga növekszik, utóhatásának szakasza rövidül. 

Popov / 1921 / az orientációs reflex és a feltételes 

reflex közötti egész sor hasonlóságra mutatott rá, többek 

között a kortikális mechanizmusok részvételére az orientációs 

reflex megvalósitásában / idézte Szokolov / 1959 /. Ugyan-

akkor rámutatott a kettő közötti különbségekre is. A felté-

teles reflex kioltása után annak visszaállitására 1 - 1,5 óra 
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szükséges, az orientációs reflex kioltásakor meghatározott 

ingerre a gátlás alig irradiál, tehát a generalizált kioltó-

dás egész sor közeli ingerre nem jön létre. Fleck / 1953 / 

azt a következtetést vonta  le, hogy a különbözőség az orien-

tációs reflex és a feltételes reflex között abban nyilvánul 

meg, hogy az orientációs reflex semmilyen más funkcióval nem 

kerülhet kapcsolatba, hiszen zavaró tényezőként lép fel a 

szituációban, valamint azt, hogy a reflex terjedelme - nagy-

sága nem korrelál a stimulus intenzitásával. 

c./ Az orientációs reflex habituációja 

A habituáció vizsgálata nagyon sok kisérlet területét 

képezte. Korábban már emlitettük, hogy az orientációs reflexet 

a feltételes reflex kialakitása során észlelték és irták le, 

mint amelynek jelenléte gátolja a tanulás létrejöttét. Meg-

szünése a tanulás lehetőségét jelzi, tehát a f eltétles reflex 

kialakitásának fontos feltétele az orientációs reflex habituá-

ciója. Mi nem foglalkozunk részletesen a habituációval, 

később bemutstandó kisérletünk célja sem az, hogy vizsgál-

juk az orientációs reflex kioltását. Az orientációs reflex 

ismételt inger alkalmazása esetén kialszik. Ez az agyi elekt-

romos aktivitásban, mint a nyugalmi aktivitás gátlásának 

csökkenése mutatkozik. / Az uj szokatlan inger először de-

szinkronizációt vált ki /. 

Az orientációs reflex kioltását az EEG képben lassú, 
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nagy amplitudóju 6 - 8o/sec aktivitás kiséri, Hernandez - Peon  

/ 1956 /, Yoshii / 1958 /. A habituáció nem jelenti azt, hogy 

a kiváltó inger nem hat többé az or,._aniztusra, hanem sajátos 

gátlási állapot létrejöttét jelzi, amelyben agytörzsi struk-

turák pl. hippocampus szerepet játszanak. 

Az orientációs reflex kioltása, a habituáció lét ~ e-

jötte előfeltétel ahhoz, hogy a feltételes reflex kiépítésé-

hez szükséges társitást elkezdhessük. Az orientációs reflexet 

gátló *uj(chanizmus, a habituáció Jouvet / 1961 /, Kvaszov,  

Konorski / 1956 / szerzők kutatásai szerint a neokortex sza-

bályozása alatt áll, illetve attól függ. Szokolov és Voronyin  

/ 1962 / kutatóknak sikerült a formáció retikularisban, a  

kortexben, hippocampusban olyan egységeket elkülöniteni, a: 

melyek  kizárólag az orientációs reflexhez kapcsolódtak. Is-

mételten alkalmazva az ingert, fenti strukturákban a válasz-

kisülések gyengültek, majd habituálódtak. Danyilova a thala-

musban, Szkrebickij, Segundo, Takenata / idézte Szokolov 

/ 1959 / /, is megerősitette fenti eredményeket. Voronyin 

és Szokolov / 1962 / felfogása szerint az orientációs reflex 

kiváltását azok az inger hatásakor a központokban végbemenő 

történések határozzák meg, amelyek az ingert az idegrendszeri 

modellel összehasonlitják. Az idegrendszeri modell, mint a  

pavlovi dinamikus sztereotipiával hasonló fogalom fogható  

fel, tehát az idegrendszér és az inger össze nem illésére 

utalnak. Ha nincs megfelelés az inger és az idegrendszeri 

model között, akkor az inger orientációs reflexet vált ki. 
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Az  idegrendszeri modóll, ingerek vagy ingeregyüttesek ismételt 

hatása következtében keletkezik. Az orientációs reflex habituá ,  

ciója úgy tekinthető, mint a szrvezet negLtiv adaptációja, 

mely az emléknyomképződés pozitiv folyamata. 

d./Az orientációs reflex és a szignál - jelentőségü ingerek 

Már Berger / 1928 / felismerte, hogy a környezeti 

ingerekre bekövetkező FFG változásoknál az inger biológiai tar-

talma jelentősebb tényező az EEG kép megváltozásában, mint 

pl. az inger intenzitása. Jelző - jelentőségü ingerek esetén az 

eltévesztett / kihagyott / ingerekre adott kiváltott kérgi 

potenciálok kisebb amplitudójuak. Azon a helyen, ahol a kisér-

leti személy ingert várt, de nem kapott, hosszú latenciáju 

potenciál jelent meg, mint várakozási reakció. Heider kisér-

leti adatai szerint, az idegrendszer bizonyos elvárásokat 

alakit ki a jövőbeni ingerekre vonatkozóan / idézte Stern 

/ 1968 /. Néhány környezeti változás sokkal relevánsabb az 

organizmus számára, mint mások. Már 1690-ben James nagyon 

használható koncepciót hozott létre, amikor a figyelő maga-

tartás két tipusáról irt : passziv vagy akaratl an  / önkén-

telen /, aktiv vagy akaratlagos / szándékos / figyelem. Az 

inger, amely az organizmust felfigyelésre készteti pl. 

hangos zaj, pa:sziv, akaratlan figyelmet jelent. 

Más ingerek azonban az organizmushoz tartozó asszo-

ciációs értékükkel, kapcsolataikkal hozzák létre a figyelmet. 
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Nem  minden  stimulus rendelkezik asszociációs értékkel. Igy, 

bár egyenlő intenzitásuak, a csecsemősirás és a teherautó zaja 

nem egyenlő inger az alvó édesanya számára. Gale, Ax / 1968 / 

szerint az orientációs reflex kondicionálódik és anticipált 

reakciók formájában fejlődik. Gale és Stern / 1967 / igazol-

ják Szokolov eredm nyelt. Szignál-jelentőségü ingerre adott 

orientációs reflexnek hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy 

habituálódjon. Az orientációs reflex tehát a kondicionálás 

jelzésére szolgál. 

A szervezet motivációs és állapotbeli különbözősége 

következtében is változik az orientációs reflex megjelenési 

formájában. Előzetes megerősitéssel asszociálódott néhány tör-

ténés / pl. ebédré szóló csengő /. Szignál - j elentőségü inger 

lett etz organizmus számára. A létrejött orientációs reflex 

változhat az organizmus állapotától függően. Előző példánál 

maradva, az ebédet jelző csengő erősebb vagy gyengébb orien-

tációs reflexet hiv elő az éhség vagy jóllakottságtól függően. 

A különböző orientációs reflex formák létrejöttének 

okai biológiaiak is. Ezért az organizmus veleszületett fizio-

lógiai strukturáját is alaposan kell tanulmányozni. Pl. a 

szinhatások 1 - 2 napos korban nem okoznak orientációs reflexet, 

mert a retinalis zónák kevéssé determináltak. Később a szin 

releváns inger. Az érési folyamatok szerepét sem szabad 

figyelmen kivül hagyni, hiszen a pszichikus folyamatokkal 

együtt fejlődik. 
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e. /Inger hierarchiák  

Alapvető kérdés, hogy a környezetből mely ingerek  

válnak jelentőssé a szervezet számára a különböző életkorok-

ban, valamint, hogy ennek alapján rangsor, hierarchia felállit-

ható-e. Valamely inger újdonság, ismerősség jellege az orga-

nizmus számára fontos inger tulajdonság. Berlyne / 196o /, 

Szokolov / 1963 /, Cantor /1963 /, Lewis / 1965 / kisérletci  

alapján tudjuk, hogy az inger ujdonsága és ismerőssége az or-

ganizmus számára a gyakoriságon alapul. Lewis, Goldberg és  

Rausch / 1967 / vizsgálatai azt mutatták, hogy a vizuális  

figyelem a fixatioval mérve, az orientációs reflex egyik kom-

ponensét képezi. Ugyanekkor viselkedési megfigyeléseket is 

folytattak a kisérleti személyeknél, főleg affektiv mutatókat  

regisztráltak. Kiegészitették a kisérletet a kardiális kom-

ponens regisztrálásával is 1968 és 1969-es kisérleteikben. A 

Szokolov elmélet alapján — a válaszcsökkenést és növekedést  

központi idegrendszeri strukturák közvetitik, a neuronális 

model összeillése vagy nem illése az uj ingerrel orientációs 

reflexet okoz, vagy nem okoz - rámutattak arra, hogy a vá-

laszcsökkenés / a fixacióban mérve / a moddl~ - megszerzés  

gyorsaságának funkciója, mig a válasz - növekedés a meg nem  

egyezésre mutat az idegrendszeri modelben. 

A kisérlet - sorozat eredményeképpen bizonyitást 

nyert, hogy a legnagyobb változást, s igy arientációs reflexet  

a szinváltozás okozza. A Szin jelenléte mint az inger vagy 

inger - sor intenzitását, komplexitását növelő tényező fogható 
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fel,  a  habituáció mértékében bekövetkező változások a gyer-

mekkori ingerfelfogó képességet jelölik. A szinesség komplexi-

tást, intenzitást növel s ez megegyezik azzal a tapasztalattal, 

Zimny és Schwabe / 1966 /, Bernstein / 1967 1, hogy felnőttek-

nél az orientációs reflex az inger komplexitásával arányosan 

nő. Megállapitást nyert Lewis / 1968 / kisérletei szerint, 

hogy  a  sikfigurák nem releváns ingerek 5 - 6 éves gyermek- 

nél. Már 1877-ben megállapitotta Darwin / idézte Chase / 1937 / 

hogy  a  szinlátás az életkori fejldőés vonalát követi. 15 napos 

ujszülött már szinlátással rendelkezik, differenciálni képes 

a szinek között. Chase / 1937 / Brian és Goodenough / 1929 1, 

a forma és Szin tartalmakat tanulm-nyozták. Viz:_gálataik sze-

rint már 3 éves korb an  a szin mint inger domináns tényező a 

gyermek számára. Lee / 1965 / hat különböző ingert exponált 

a gyermek kisérleti személyeknek. Legfiatalabb kisérleti cso-

port-a / 46 hónapos / jelentős differenciákat muttott. A 

szin háttérbeli megváltozása volt a legrelevánsabb inger tu-

lajdonság, majd a nagyság és a szám. Ez a hierarchia nem 

marad stabil a gyermekkorban, h anem fokozatosan megváltozik. 

A környezet különböző ingerei válnak relevánssá a gyermek 

számára, követve a pszichikus folyamatok fejlődését. Fm1i-

tett szerző szerint a forma mint jelentős inger 3 éves korig, 

a szinpreferencia 6 éves korig jellemző, majd a forma ujból 

domináns lesz, de természetesen a magasabb minőségű absztrakt 

forma dominancia. Kagan és Lemkin / 1961 / hasonló megálla- 

pitásokat tettek. Schuman és Trabasso / 1966 / véleménye 
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szerint a preferenciák stabilak a szinárnyalatbeli, telitett-

ség és kontur változások ellenére. Mc.Call és Kagan / 1966 /, 

az ingerek közötti diszkrepanciát vizsgálták a szivmüködési 

komponens tükrében. Véleményük szerint a diszkrepancia mértéke 

/ eltérés egy már ismert inger mintától / inkább használható 

inger jellemző, mint az inger, újdonság vagy ismert jellege. 

Tehát erőteljes környezeti hatást vesz figyelembe. Chen  Li  

és Wang / 1965 / kiaréletei is hozzájárultak az inger hierarchi 

ák vizsgálatához. 

f./ Az orientációs reflexszel kapcsolatos elméletek 

Gastaut / 1957 / neurofiziológiai megközelitésben tár-

gyalta az orientációs reflex mechanizmusát. Az új, váratlan, 

de biológiailag nem jelentős inger egy kéreghez futó ingerü-

leti folyamatot vált ki, amely az érzékelő pályákon keresz-

tül az inger modalitásának megfelelő analizátorba fut és 

észlelést okoz. Ezzel egyidőben, ugyanezen inger által kivál-

tott impulzus a retikularis kollaterálisokon keresztül eléri 

az agytörzsi formatio reticularist , Starzl / 1951 /. Ezen 

impulzusok téri és idői szummációs hatása a reticularis neu- 

ronokban izgalmi állapotot eredményez, Moruzzi, Magoun / 1949 /, 

mely szétterjed. 

1./ Centripetálisan a kérgi projekciós pályákon a 

kérgi ritmusok deszinkronizációját okozza. 2./ Ugy anakkor 

tovaterjed a reticulo-bulbo-spinalis pályákon és serkentés 
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illetve gátló müködést fejt ki, a./  periferiálisan motoros ak-

tivitást okoz, b./ aktiválja a vegetativ központokat / légzés, 

szivmüködés, szekréciós müködés / és c./ megemeli az analizá-

torok érzékelési küszöbét, Hagbart és Kerr, 1954, Jouvet és 

Hernandez - Peon / 1957 /• 

Az orientációs reflexszel kapcsolatos kutatások Szo-

kolov munkásságával nagymértékben gazdagodtak. Meg kell emlí-

tenünk, hogy az USA-ban, é,ipen Szokolov munkáinak megismerése 

hatásaként kezdtek a kutatók az orientációs reflex vizsgálatá-

val foglalkozni. 

A Szokolov neuronális modell- elmélete egy neuronális 

cellarendszer meglétét feltételezi, amely az ingerek intenzi-

tásáról, milyenségéről, időtartamáról, megjelenési formájaról 

információkat tartalmaz. A pillanatnyilag ható ingerről szár-

mazó információ analizálásra kerül a már ismert, elmúlt, in-

gerek neuron,lis moddlIjével. Két lehetőség adódik ezen anali-

záló funkcióból következően. 

1. Az inger nem egyezik egyetlen meglevő modellel 

sem és létrejön az orientációs reflex. A kéreg felől és az 

analizátorokból impulzusok mennek a formatio reticularisba. 

2. Az inger egyezik a meglevő inger modellel és nen 

jön létre orientációs reflex. A formatio reticularisba irá-

nyuló stimuláció gátlódik. A neuronális modell az organizmus 

számára valamikor új inger ismétlődésével képződik és raktá-

rozódik. Igy a tov ábbiakban ugyanazon inger nem eredményez 
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már meg - nem egyezést a neuronális modellel és orientációs 

reflex nem jön létre. 

Szokolov a habituáció belső folyamatát vette figyelem-

be. Pavlov nyomán feltételezte, hogy az inger további ismét-

lődésével az idegrendszeri aktivitás magában a kortexben gát-

lódik. Az orientációs reflex létrejöttét azok a folyamatok 

határozzák meg, melyek a szervezetet érő ingert az idegrend-

szeri modellel összehasonlitják. 

A neurofiziológia területéről Lynn / 1966 / a kortika-

lis cella rendszer feltételezésével próbált a neuronális 

modell- elmélethez hozzájárulni. Szokolov és Voronyin / 1962 /, 

Danyilova, Szkrebickij / 1962 / neurofiziológiai ereem nyei-

nek felhasználásával háromféle kortikalis cella létezését 

feltételezte, melyek funkciói korespondálnak az analizáló 

funkcióval. 

a./ Az afferens neuronok az ingerre mindig válaszoló 

neuronok, b./ a rendkivül érzékeny polarizált neuronok, csak 

az inger ismételt alkalmazása után kezdenek müködni és a 

c./ az összehasonlitó neuronok, melyek az organizmus számára 

ujdonsággal rendelkező ingerre reagálnak. 

Lynn magyarázata szerint az afferens neuronok egysze-

rű funkciót teljesitenek, ez jól nyomon követhető és mérhető, 

regisztrálható. A polarizált és összehasonlitó neuron csopr-

tok az összehasonlitás / egy inger hovatartozása / funkcióját 

végzik, amely az orientációs reflex habituációját vagy kivál-

tását eredményezi. Lynn láthatóan a neurofiziológiai és a 
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pszichológiai aspektusokat hozta egymással relációba. 

A  neuronális 	elméletet alátámasztó bizonyi- 

ték az orientációs reflex fejlődésének vizsgálata a filo- illet 

ve ontogenezis során. Lynn / 1966 /, aki az amerikai tudomá-

nyos világot először tájékoztatta összerendezett tudományos 

anyag alapján a Szovjetunióban és másutt folyó orientációs 

reflex kutatásokról, munkája során megállapitotta, hogy az 

orientációs reflex sokkal kifejezettebb és könnyebben habituá-

lódik a filogenetikailag magasabbrendű fajtáknál, mint az 

alacsonyabbrendüeknél. Minél jobban fejlett a kortex, annál 

gyorsabb a habituáció, alátámasztván a neuronális modell- el-

méletet. A habituáció gyorsasága ontogenetikailag növekszik 

minden embernél mind állatnál. Lynn saját kisérleteket is 

végzett e területen , Lynn / 1966 /. Felnőtteknél és gyer-

mekeknél hangingerre fellépő orientációs reflexet t-nulmá- 

ny ozta. Gyermekeknél 6o próba után tapasztalta a habituációt, 

felnőtteknél 2o próba után. 

Az orientációs reflex habituációja szorosan össze-

függ a kortex érettségével. Ezért változik az életkorral 

együtt - többek között - az orientációs reflex megjelenési 

formája, ezért történik nagymértékü átalakulása / pl. Gal -

perin elmélete alapján a gondolkodás az oriéntáció egyik 

formája, Pavlov nyomán az emberi tuöásvágy az orientációs 

reflex megjelenési formája / a növekvő kortikalis kontroll 

a differenciáció segitségével. 
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A szokolov neuronális 	elmélete nem foglalkozik 

az inger minőségekkel s igy a s,emantikus differencia tanul-

mc,nyozásakor problémák adódnak. Ugyanaz a neuronális modelI 

egyszer  a fonetikai mezőbe tartozást másszor a szemantikai 

tartalmat veszi figyelembe egy verbális inger feldolgozása-

kor. Ugyanigy nem kapunk választ a szignáljelentőségű ingerek 

felúolgozására sem. 

Fenti tények ismeretében a neuronális modell- elmélet 

bizonyos változtatását tartja szükségesnek Kreitler és Kreit-

ler / 197o /. Véleményük szerint nem beszélhetünk neuronális 

modellekről, tehát bizonyos raktározás feltételezése nem 

jogos, hanem csak sémákról. Hangsulyozzák, hogy nemcsak az 

ingertől függ az orientációs reflex létrejötte, hanem a kör-

nyezetben beálló más változásoktól és a szervezet állapo-

tától is. Minden bejutó inger automatikusan opponál a már is-

mert inger sémájával. Minden nem egyezés változásként hat, 

amikor a szervezet ezt regisztrálja, orientációs reflex jön 

létre. 

Az orientációs reflexszel kapcsolatos elméletek alap-

ján foglalkoznunk kell a kortikalis gátlás egyik formájával, 

a differenciációval. Különböző mértékü orientációs reflexet 

a különböző diszkriminációs funkció okozza. Isrel / 1966 / 

kisérletében a differenciáló képességet használta fel az 

orientációs reflex galtános bőrreflex komponensének tükrében 

az érzékelési és megismerési folyamatokb an  meglevő egyéni 

különbségek mérésére. Stern / 1968 / kisérletével bizor_yitotta, 
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hogy a differenciáció a kortikális kontroll funkciója, mely a 

kortex fejlődéséndk mutatója. Az orientációs reflex periferiá-

lie vasomotoros komponensét regisztrálta, megállapitotta, hogy 

már korai gyermekkorban kimutatható a differenciáló képesség, 

amely előreveti a motoros tevékenység fejlődését. A differen-

ciáció speciális szisztéma, melyet a környezeti tényezők erő-

teljesen befolyásolnak, valamint a központi idegrendszer meg-

betegedései. Gyermekkorban a kezdeti differenciáció szimptómá-

ja az akaratl an  tulmozgás, bizonyitván, hogy a differenciáció 

kérgi funkció s a fejletlen kéreg még nem képes a motoros 

tevékenység kontrollját elvégezni. Cohen, Taft, Mahadeviah 

/ 1969 / kisérletei alátámasztották fenti megállapitásokat. 

Voronyin és Szokolov / 196o / EEG kisérleteiben szemantikailag 

hasonló, de fonetikailag különböző szavakat exponáltak, addig 

amig nem volt nyilvánvaló az alfa blokk. Ezt követően más 

jelentésü szót exponáltak s kifejezett orientációs reflexet 

kaptak. Az ilyen finom diszkrimináció feltétlenül kortikalis 

részvételt követel és megszünik kérgi sérülés esetén. 

g./  Az orientációs reflex részvétele a megismerési folyamatok-

ban, kapcsolata a figyelemmel  

Az organizmus a tárgyról alkotott totalis tapasztalatát 

összegezi a belső reprezentációban. Ez nemcsak érzékelés, más 

megsmerési folyam`tokat is magába foglal. A környezeti válto-

zások és a fejlődő pszichikus funkciók között kölcsönhatás v an , 

ezért állitható fel inger hierarchia. 
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A  Szokolov neurcnális model 	elmélete értelmében, fon- 

tos tényező, hogy az organizmust érő inger összehasonlitása 

a modellel meryi idő alatt történik. Nyilvánvaló, hogyha 

minden reprezentációt meg kellene vizsgálni, akkor lassan kap-

nánk választ és nem lenne megfigyelhető az orientáciös reflex-

re jellemző gyors fenomena. Ezért fel kell tételezni néhány 

facilitáló struktura meglétét, belső kognitiv reprezentációk 

létezését, amelyek megkönnyítik az inger sokoldel u, szimul-

tán vizsgálatát és redukálják a feldolgozandó ingerek számát, 

elősegitik'az összeegyezés illetve nem egyezés folyamatára 

forditott időt, mely orientációs reflexet okoz. 

Az orientációs reflex számos esetben mint önkéntelen 

figyelem fogható fel, mely alapja a szándékos figyelemnek és 

minden megismerési folyamatnak. A figyelem vizsgálatát ins-

pirálta egyrészt a Hernandez - Peon, Jouvet / 1956 / kutatásai, 

amelyek a neurofiziológia és figyelem kapcsolatait vizsgál-

ták, másrészét a Szokolov munkássága során megismert orientáci6 

reflex kutatások és nem utolsó szempontgént a fejlődéslélek-

tan területén az a felismerés, hogy a figyelem és a vele 

rokon jelenségek vizsgálata szükséges az alapvető megismerési 

folyamatok megértéséhez, Berlyne / 196o /, Zeaman és House 

/ 1963 /. 

Norman / 1968 / a figyelem és az emlékezés közös mo-

deljét próbálta megtalálni a megismerési folyamat tükrében s 

igy az orientációs reflexet, mint kognitiv folyamat részesét 
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vizsgálta. Modellje szerint : 

1. Egy inger minőségében bekövetkező változás / pl. 

erősségében, energia állapotában beálló változás / valamely 

figyelmi folyamat elincitója, az arousal állapotot hozza létre. 

Feladpta az organizmust egy készületlen, differenciálatlan 

állapotból egy differenciált viselkedési formába hozni, tehát 

belsőleg gondolkodási, külsőleg motoros tevékenységhez segí-

teni. Ezzel az arousal állapottal együttjár az analizátor be-

hangolasának kezdete. Az arousal funkció subkortikalis szinten 

történik és időtartamát tekintve rövid ideig tart. 

2. Az organizmus elaborációs müveletet hajt végre - 

Norman  elmélete szerint ez az információs folyamat -, melynek 

eredménye határozza meg azt, hogy az organizmus összpontosit-e 

az inerre. Számos kognitiv elv alapján történik kortikális és 

subkortikális szinten / pl. bizonyos elvárás az inger hierarchi-

ák figyelembevételével /. Ezen elaborációs művelet eredménye 

kétféle : a./ az elaboráció folyamán kiderül, hogy az arousal 

2:lesleges és nem történik összpontositás, analizátor 

szenzibilizálás. 

b./ Az információ releváns, az inger jelentős a szer-

vezet számára. 

Ez az első elaboráció az organizmust figyelmeztetö kogritiv fo-

lyamat eredménye, mely megmutatja, hogy az ortanizmusra ható 

inger releváns. Ekkor jut az orientációs reflex kifejeződésre 

számos komponensében tükröződve, mint a második elaborációs 

művelet. 
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A modell az inger feldolgozás két fokozatát mutatja be, 

ennek során felhasználja az orientációs reflexet a figyelem 

folyamatának magyarázatára. Tulajdonképpen feed-back hatást 

vesz figyelembe, igy hasonlit Miller, Galanter és Pribram 

/ 196o / koncepciójához, mely szerint az orientációs reflex 

mint egybehangoló - feldolgozó - behangoló - kioltó rendszer 

fogható fel. A modell alapján az orientációs reflex behangoló 

és feldolgozó folyamat. A szenzoros tapasztalat mindig rendel-

kezik kognitiv komponensekkel. 

h./ Az orientációs reflex és az emlékezés 

Az orientációs reflex subkortikalis és kortikalis mecha-

nizmusokon keresztül közvetitett folyamat. Amint egy modell 

létesült a kortexben - a neuronális modell-elmélet szerint - 

habituáció jön létre, gátló impulzusok mennek a kéregből a 

formatio reticularisba és gátolják az orientációs reflex meg-

jelenését. Az orientációs reflex nemcsak az inger bemenetekor, 

kezdetekor, h anem az inger befejeződésekor is megfigyelhető. 

Ez a befejeződési, terminalis orientációs reflex jelentős té-

nyező a habituációnál. Az orientációs reflex habituációja kap-

csolatban, áll az idegrendszeri modell fejlődésével. Az inger-

rel történő bármilyen változás az organizmus számára inger-

ként hat./ ' P1. hang kezdete ugyanúgy, mint bef j eződése inger 

az organizmus számára /. Tehát orientációs reflex létrejön 

úgy az inger kezdetekor, mint a bef.jeződésekor. 
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Stern / 1968 / 6 és 12 éves kisérleti személyekkel foly-

tatott kísérletet, galvános bőrreflexet és EEG-t regisztrált, 

mint orientációs reflex komponenseket. A habituációs tekinteté-

ben egyértelmü különbség volt a kezdeti és a befejeződési, 

terminalis orientációs reflex között. A terminalis orientációs 

reflex gyorsabban habituálódik mint a kdzdeti orientációs 

reflex, amely az inger kezdetekor jön létre. Felnőtteknél az 

orientációs reflex ritkán látható tovább mint az inger 1 x 2-i 

bemutatásánál, ha a kisérleti személy egy megközelitőleg állan-

dó arousal vagy figyelmi szinten van. Az orientációs reflex 

habituációjának gyorsaságában semmilyen  különbséget nem ész-

lelt a bemeneti hanginger esetében. A kisebb gyermekek több 

terminalis orientációs reflexet adtak,mint az idősebb , 12 

évesek. Tehát a fiatalabb szervezet több terminalis orientációs 

reflexet produkál és a habituáció lassabb mértékü az idősebbek-

hez viszonyítva. 

Gale / 1968 / és Stern / 1968 / szerint már - fel-

nőtteknél és 12 éves gyermekeknél - a terminalis orientációs 

reflex alacsonyabb gyakoriságu, mint a kezdeti orientációs 

reflex, valamint gyorsabban habituálódik, mint a kezdeti orien-

tációs reflex. A habituáció során az inger kevesebb és kevesebb 

új információt közvetit a szervezet felé / a kezdeti és a ter-

minalis orientációs reflex habituációja ugyanazon neuronális 

modell memória keretein belül töxténik, szerzők feltételezése 

szerint/. A terminalis orientációs reflex a szervezet idő- 

kötő képessége,illetve a figyelmi tartam hosszúságának a mértéke, 
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már - már emlékezési kategória. A cél, a terminalis orientációs 

reflex gyors habituációját elérni. Minden stimulusnak két jel-

lemzője van  a./ az időtartam, mely alatt történik és b./ az 

inger tartalma, ami megtörténik azon időtartam alatt, amely 

különbözik az előzőtől,illetve az utána következő időtartam-

tól. 

A terminalis orientációs reflex habituaciója kap-

csolatban áll az organizmus idő - kötő képességével, mig a 

kezdeti orientációs reflex az inger anyagi, materiális jellegé-

vel, annak tartalmára vonatkozik. Miután az idő - kötő képes-

ség a figyelemmel kapcsolatos jelenség, s a figyelem tartam 

növekszik a korral és a tapaszt lattal, magas korreláció van 

a figyelem tartam és a terminalis orientációs reflex habituá-

ciójanak gyorsasága között. Mikroketal gyermeknél lassan habi-

tuálódik a terminalis orientációs reflex, ugyanigy a kezdeti 

orientációs reflex is. Felnőtteknél, idegrendszeri megbete-

gedéseknél is a terminalis orientációs reflex habitualódása 

hosszabb időt vesz igénybe, mint egészségeseknél. 

A terminalis orientációs reflex habituációja mintegy 

mértéke az azonnali emlékezésnek / immeaiate memory /. A kez-

deti orientáció/s reflex habituációja az ideiglenes emlékezé-

si folyamattal kapcsolatos / short - time /. Amennyiben a 

kezdeti orientációs reflex az igazi , ezek után - szerzők 

szerint - orientációs reflex, úgy jellemezhető, mint amely a 

rövid tartamu, felületes emlékezés fenomenaját demonstrálja. 

Az inger exponálás közötti hosszabb intervallum lassabb habi-

tuációt hoz létre. Miután az orientaciós reflex és az eml ékezés 
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bizonyos formáit kapcsolatba hozták szerzők, már a memória 

raktározás formáit tárgyalták, megállapitván, hogy az orientá-

ciós reflex habituációjának gyorsasága a memória raktározás 

folyamatától függ. Ugyanekkor szerzők rámutattak arra is, hogy 

nagyon fontos figyelembe venni az inger időtartamot és az 

ingerek közötti intervallum is  jelentős  tényező, valamely 

jelenség mérésekor. Egyuttal igazolták azt, hogy  az orientá-

ciós reflex komponensei jól használható mutatók a megismerési 

folyamatok vizsgálatában. 

i./ Az orientációs reflex és a t anulás  

A pszichológiai kisérletek nagyrésze a tanulás vizsgá-

latával foglalkozik. A legáltalánosabb definició szerint a 

tanulás magatartásbeli változásokat foglal magába, amely a 

környezettel történt interakciójából ered. A magatartásbeli 

változások okai sokfélék : 1. érés, / anatómiai és fiziológiai 

változások /, 

2. nevelés és környezet 

3. fiziológiai behatások / betegség, fáradtság, 

4. genetikai faktorok 

A gyermekkorban nagyon gyors magatartásbeli változások vannak. 

Sok változás az éréssel függ össze, de ugyanekkor a gyermekkor-

ban gazdag tanulási tapasztalatok megszerzésére van lehetőség 

elsősorb an  a nevelés következtében. 

Bár a gyermekek szélesebb értelemben vett tanulási 
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folyamatait nehéz nyomonkövetni , ma már sikeresen alkalmazzák 

mind a klasszikus kondicionálás, mind az instrumentális tanu-

lás technikákat gyermekek t anulás vizgálatában. Szokolov, 

Zaporozsec / 196o /, Brackbill és Kolcova / 1967 /, Lipsitt 

/ 1967 / kisérletei azt mutatták, hogy a kondicionálás során 

létrejtitt tanulás gyorsabb, ha előbb nagymértékben adott orien-

tációs reflexet a gyermek kisérleti személy. Problémamegoldó 

szituációban orientációs reflexet kondicionaltak 3 - 6 éves 

kisérleti személyeknél. Asztali utvesztőben a transzfer bi-

zonyitása volt a kisérlet célja. A z  I. csoport a helyes irányt 

gyakorolta, a II. csoport figyelmét a választási pontra iranyi-

totta, tehát vizuálisan és taktilisen gyakoroltak. Miután az 

előgyakorlás után 18o °-al elforditották az utvesztőt,Zaporo-

zsec értelmezése szerint a II. csoportnál a transzfer nagyobb 

volt az orientációs reflex kondicionálása következtében. Szo-

kolov és Zaporozsec szerzők mas kisérleteik során / motoros 

válaszadás két inger differenciációja alapján verbális instruk-

ció következtében / nagyon erős f i nnálló orientációs reflexet 

regisztráltak, melyet a verbális instrukció nem tudott regu-

lálni. Cantor és Cantor/ 1964 /, valamint Linhart / 1967 / 

hasonló eredményt kapott. 

A válaszcsökkenés az irodalom szerint azt jelenti, 

hogy ritkábban válaszol orientációs reflexszel a szervezet. 

A tanulás általános elméletével egyezik Lewis / 196ö / felfo-

gásában. A kioltás úgy tekinthető, mint a tanulas folyamata. 

Az adaptáció gyakran a fiziológiai értélemben vett fáradtság 
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kifejezésére szclgál. A habituáció, a válaszcsökkenés. A habi-

tuáció legszemléletesebb megvitatása az orientációs reflexről 

szóló szovjet kutatásokban található. Szokolov / 196o, 1963 / 

egy információs rendszert ir le, amelyben a neuronalis modell, 

analizáló tevékenysége következtében, mint az ismételt ingerrel 

szembenálló rendszer működik. Lewis  és Spaulding / 1967 / ma-

gyarázata alapján a tanulás a neuronális modell felépitési 

folyamata, válaszcsökkenésben nyilvánul meg, amelyet a szerve-

zet a számára jelentés  ingerre ad. Elsősorban a kondicionálás 

és az instrumentális tanulás folyamán tipikus jelenség a válasz-

csökkenés. Az erre vonatkozó kisérletek elsősorban ujszülött-

korban történtek. A habituáció, ismételt ingerre adott válasz-

csökkenés,Harris / 1943 / Thompson és Spencer / 1966 /. A habi-

tuáció , adaptáció, kioltás, gátlás mind a válaszcsökkenés té-

nyét foglalja magába. A válaszcsökkenés magyarázata megegyezik 

azzal a kérdéssel, hogy a tanulás fenomené.ja valóban kognitiv 

folyamat-e. Sok esetben a válaszcsökkenés a receptor, vagy az 

egész szervezet általános fáradtságának következménye. Az 

adaptáció ezt a jelenséget irja le. Engen és Lipsitt /1965 /, 

Szokolov / 1963 /, Thompson és Spencer / 1966 / bizonyitják, 

hogy a válaszcsökkenés kognitiv folyamat és a tanulás jele. 

R azran / 1961 / az orientációs reflexről szóló munkájában össze-

foglalóan megállapitja , hogyha valamilyen létrejött minta 

kognitiv statusszal kapcsolatos, az orientációs reflex minden 

bizonnyal egy ilyen minta. 
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Lewis / 1968 / kisérleteinek célja volt : a./ vizuális 

figyelmet igényló szituációban a szisztematikus válaszcsökke-

nés vizs gálAva, b./  a válaszcsökkenésnek a különbözőkoru gyer-

mekeknél fejlődési mutatókent történő felhasználása, c./ a 

válaszcsökkenés és a megismerési folyamatok közötti kapcsolat 

feltárása. Szokolov neuronális modell - elmélete segitOptével 

megkisérelte szerző a tanulási folyamatot megmagyarázni. 

Lewis / 1967, 1968 / szerint a válaszcsökkenés centrális fo-

lyamat következménye, amelyben a szervezet megtanul nem vá-

laszolni e gy  irreleváns ingerre. A válaszcsökkenés a neurond-

lis modell megszerzése, felépitése. Minden  inger az exponálás 

során összehasonlításra kerül az idegrendszeri modellel.Ha 

az inger nem egyezik a modellel, vagy ha a modell nem teljesen 

artikulált, centrális izgalom jön létre, orientáciés reflex 

történik / figyelem az ingerre / és a modell megerősödik. 

Megegyezéskor negativ feed-back jön létre, az orientációs 

reflex mint válaszcsökkenés jellemzi a folyamatot. Tehát a 

figyelem fokozatos csökkenése minden ismétléskor a modell 

megszerzés folyamatának gyorsaságára utal, a válaszcsökkenés 

mértéke a modell megszerzés gyorsaságával kapcsolatos. 

A tanulás területén különösen figyelmet kell fordi-

tani Lewis / 1967 / szerint : 

1. Az orientaciós reflex komponenseinek segítségével 

tanulmányozható megismerési folyamat a tanulás 

2. Az orientációs reflex komponensek segitségével a 
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komplex regisztrálási mód alkalmazásával tanulmányozni kell 

az ismételt ingerekre adott válaszokat 

3. Az életkorokat minél kisebb egységekben kell vizs-

gálni, igy az életkori különbségek feltünóbbek lesznek. 
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II. fejezet 

Kisérletünk leirása és értékelése 

Kisérleti célkitüzésünk az volt, hogy vizsgáljuk az 

orientációs reflex alakulasát az alábbi feltételek között : 

1. Egy adott feladat elvégzésére irányuló instrukció, 

vagy az instrukció hianyában hogyan alakul az orientációs 

reflex képinger,illetve verbális inger hatására 

2. A képinger, vaEy a verbális inger hatékonyabb, melyik 

játszik intenzivebb szerepet az orientációs reflex kivál-

tásában 

3. Képinger esetén a háttér szinbeli változása, vala-

mint a már megismert mintától való diszkreg ncia ho-

gyan befolyásolja az orientaciós reflexet 

4. Verbális inger esetében a közös fonetikai mezőbe 

tartozó más szó milyen változást vált ki az orientációs 

r@flexben 

5. Végül kisérleti eredményeinket olyan szempontból is 

elemezni kivántuk, hogy az orientációs reflexszel kap-

csolatban milyen életkori sajátosságok állapithatók meg 

Az orientációs reflex mérésére fotoelektiomos pletiz-

mografot használtunk fel, a kisérletben alkalmazott műszert 

Intézetünkben készítették / 1. kép /. A " Pszichopleti " el-

nevezésü müszer pletizmograf adaptere a periferialis véredény-

rendszer időbeli vL.ltozását méri fotoelektiomos uton. 
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1. kép 

1. diavetitő, 2. taster, 3. kardoteszter, 4. Pszichopleti 

műszer egység 

2. kép 

A balkéz mutatóújj utolsó percére rögzitett Pszichopleti 

érzékelő fej 
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A pletizmograf aaapter egy érzékelőfejből és a hozzátartozó  

stabilizált tápegységből áll, mely egy ingerauóval együtt ké-

pezi a müszert. Az érzékelőfejet a kisérleti személy balkezé-

nek mutatóujja utolsó izületére helyeztük és rögzitettiik./2.kép  

Egy állandó fényforrás a mutctóujj utolsó percére  

rögzitve az izomrostokon keresztül a vérmennyiség áramlásától  

függően több vagy kevesebb fényt enged át egy vörösérzékeny  

fényellenállásra. A fény ellenállás egy stabilizált feszült-

ségforrástól kap előfeszitést és a fény hatására feszültség  

ingadozás jön létre, amelyet mint elektromos jelet / a jel  

kicsinysége miatt további erősitésre szorul / az orvosi diag-

nosztikaban használatos, de a mi céljainkra átalakitott kar-

doteszter segitségével erősitettük fel és egyben fotografi-

kus uton regisztráltuk. A regisztrátu* az alábbi mutatókat  

tartalmazta / 3.kép / :  

 

i 	j ~. 	i 
i , ~j~ll l !I ~ 

 

• 

	3  
3. kép  

1. véredényrendszerbeli változást mutató pulzus hullámkép 

/ sphygmogram /, 2. időjel, két párhuzamos között loo cosec, 

3. inger, 4. a gyermek motoros válasza 
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Az ingeradást magnetofon,illetve diavetítő kardoteszterhez 

történő adaptálásával oldottuk meg. A B. szériában a motoros 

választ a kísérleti személy taster lenyo:iasával jelezte / 4.kép, 

4. kép 

A taster lenyomasa 

A fenti elven, tehát a fotoelektromos uton / a fény-

érzékenységen / alapuló pletizmografok az utóbbi időkben ter-

jedtek el. Más elven alapuló, elsősorban pneumatikus pletiz-

mografok egy adott szerv, vagy végtag térfogatváltozását mérik, 

mely a szerv vértartalmától, vagyis ereinek pillanatnyi 



-44- 

állapotától függ. Tehát, egyrészt, a pletizmagrafot az erek 

állapotában bekövetkező változások megitélésére, másrészt, a 

szerven átáramló vérmennyiség vizsgálatára használják. Az esz-

köz a szerv alakjának megfelelő tok, amelybe a szervet úgy 

helyezik bele, hogy ereiben a keringés zavart lan maradjon. 

A térfogatváltozást membránmanométerrel regisztrálják. Emberi 

alkar, alszár, vagy újj véráramlásának mérésére cső alaku 

pletizmografot használnak. Az ilyen pletizmografok terjedel-

mesek, kényelmetlenek. Gyermekekkel történő kisérlete,'kben 

problémákat, nehézségeket okoz körülményes használata. Igaz, 

hogy a regisztrátum / pletizmogram / jelei nagyságbeli elté-

résüknél fogva vizuálisan és manuálisan jobban értékelhető4k. 

A mi általunk használt , a Magyar Tudományos Akadémia Pszicho-

lógiai Intézetében készitett müszeregység,a fenti hiányossá-

gokat kiküszöböli. Az érzékelő fej könnyen és gyorsan felhe-

lyezhető. 

Kisérletünket a XIV. Martos Flóra u. lo. sz. alatti 

óvodában végeztük 3 - 6 éves gyermekekkel, óvodai kis, közép-

ső és nagycsoportosokkal. IvIinaen korcsoportból lo kisérleti 

személy, fiuk és l,.nyok vettek részt a két szériában végzett 

kisérletben, tehát öss_,esen 3o kisérleti személy. Legidősebb 

kisérleti személyünk a vizsgálat időpontjában , 197o november 

és december hónapban, 6 év, 2 hónapos és a  legfiatalabb  3 éves 

volt. Az egyes csoportok korhatárai kisérletünkben a követke-

zők voltak : 
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is  csoport 3 - 4 éves, 

középső csoport 4 - 5,5 éves, 

nagy csoport 5,5 - 6 éves 

A kisérleti gyermek többsége már résztvett más lélektani ki-

sérletekben, s aki nem is volt kisérleti személy, társaitól 

hallott a " lélektanos "-ban játszottakról. A kisérleti sze-

mélyek ismerték a kisérletvezetőt. 

A kisérletet félig elfüggönyzött szobában végeztük délelőtt 

o és 12 óra között. A kisérleti személy kis asztal előtt ült, 

melyre kényelmes helyzetben ráhelyezte balkezét, amelynek mu-

tatóujjára az érzékeló fejet felszereltük. A kisérleti személy 

előtt 2,5 méterre helyeztük el a vetitó vaszont, amelyre veti-

tettük a kisérletben alkalmazott képingereket. A kísérletve-

zető a kisérleti személlyel egy vonalban ült, a gyermek látta 

Kísérleti helyzet 
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Kisérletünkben háromféle képingert és kétféle verbális 

ingert alkalmaztunk . á képingerek a  következők  : 

a./ fehér hátterű felnőtt és gyerek konturrajz / gyermek-

rajz / , / 6. kép /. 

b./ ugyanez piros háttérrel, 

C./ fehér hátterű felnőtt és gyermek, valanu_nt kisebb 

állat konturrajz / gyermekrajz /, / 7. kép /. 

6. kép 

a./ inger, fehér hátterű felnőtt és gyerek konturrajz 

A kisérletben alkalmazott verbális ingerek : 

d./ verbális inger " mama " szó 

e./ verbális inger, előbbivel közös fonetikai mezőben 

elhelyezkedő " alma " szó 
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7. kép 

c./ inger, fehér hátterü felnőtt és gyermek, valamint kisebb 

állat konturrOz 

Minden inger 3 sec-ig t rtott és az ingerek között 3o secundu- 

mos intervallumot tartottunk. 

A kisérleteket két szériaban végeztük. 

A. széria l eirás a : 

Az instrukció csak a játékos jellegre vonatkozott, 

feladatjellege nem volt. 

1. inger : fehér hátterű felnőtt és gyermek / 6. kép / 

2. inger : ugyanez 

3. inger : ugyanez 

4. inger : piros hátterű felnőtt és gyermek / 6.kép / 
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5. inger : verbális inger " mama " 

6. inger : verbális inger " alms  " 

B. széria leirása : 

Instrukció : " Játszani fogunk megint. Fml  ékszel múltkor 

mit játszottunk, mit láttál ? 1m1  ékszel erre a képre ? / A. 

széria 1. ingerét vetitettük / Ha ugyanezt a képet látod, ne 

nyomd meg a gombot, ha másikat látsz, mastis látsz a képen, 

megnyomod egyszer a gombot ". 

1. inger : fehér hátterü felnőtt és gyermek / 6.kép / 

2. inger : fehér hátterű felnőtt és gyermek, valamint 

állat / 7. kép / 

3. inger : verbális inger " mama " szó 

4. inger : verbális inger " alma " szó 

5. inger : fehér hátterű felnőtt gyermek / 6. kélt / 

6. inger : fehér hátterü felnőtt és gyermek valamint 

állat / 7. kép / 

Az értékelést egységesen minden felvételen az inger 

előtti 8 cm szakasznak és az inger alatti + inger utáni szakasz-

szal / 8 cm / történő összehasonlitásaval végeztük, amplitu- 

dót mm-ben, frekvenciát msec-ban mérve. A legegyszerübb 

statisztikakat hasznaltuk fel, számtani átlag és gyakorisági 

%-t , kisérlet± helyzetünktől függően. A kisérlet értékelése-

kor az amplitudó adatokat nem használtuk fel, mert rendkivül 

kis változásokról lévén szó, ez nem adott volna célkitüzéseink-

nek megfelelő eredményt. A frekvencia adatok, msec-ban kife-

jezve, pontosan jól mérhetőek voltak a kardoteszter időállandó 
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felhasználasával. Fenti szempontok alapján kérdésfeltevésünk-

nek megfelelően az értékelésnél felhasználtuk, az orientációs 

reflex vár atlan jellegét mint tulajdonságot szem előtt tart-

va, A. szériában. 1-től 6-ig az ingerek előtti és alatti 4 

inger utáni szakaszok összehasonlitásá során kapott aaatokat, 

B. szériabah az 1., 2., 3., 4., és 6. inger előtti és 

alatti + utáni szakasz előző elvek alapján kapott adatait. 

Minden kisérletet kiegészítettünk irásban rögzitett meghatá-

rozott szempontok szerint lefolytatott beszámolóval. 

A. széria után milyen következtetéseket vonhatunk le : 

Miután ninc feladat - az instrukció nem vonatkozik va_ 

lamely feladat teljesitésére, fisak a szituáció játékos mivol-

tára alapoz - tulajdonké_:pen minden inger váratl an  ingernek 

fogható fel s igy az inger utáni szakasz, a véredényrendszer- 

ben létrejövő változás frekvenciában mérve, orientációs ref-

lex meglétét jelzi. Az alkalmazott ingerek nem rendelkeznek 

szignál jelentéssel. 

1. Képingerek és verbális ingerek hatására a véredény-

rendszerben változás történik. 3o kisérleti szemay 328 adata 

alapján megállapitottuk, hogy kis és középső csoportra a 

frekvencia növekedés jellemző az inger utáni meghatarozott 

szakasz frekvencia adatai alapján. / 1. abra /, Nagycsoportra 

a frekvencia csökkenés mértéke jellemző. Bár meg kell jegyeznünk 

a különbség nem jelentős a három csoport között az összesités 



ti 

Kis cs. 	Középső cs. Nagy cs. 

- 5o 

alapján, s ennek magyarázata az inst-::akcióban keresendő, 

mely nem tartalmazott felao _-_ tot. 
A. széria 

1. ábra 

1. - 6. inger frekvencia csökkenés mértéke 

Kiw csoport 

= Középső csoport 

	 = Nagy  csoport 

1 1 

További értékelésünk alapja mindkét szériában mindig a frek-

vencia csökkenés mértéke lesz, / A.szériában a 3. inger 

frekvencia aaataihoz viszunyitott csökkenés  I.  
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2. Képinger esetén a képinger mod-litásbeli változása 

/ háttér piros - ugyanaz a két figura / nyomon követhető. Kis 

és nagycsoportnál a 4. ingerre / piros háttér / a frekvencia 

csökkenés nagyobb mértékit. / 2. ábra /. 

A. széria 

2. ábra  

3. inger és 4. inger összehasoniitása , 

a frekvencia csökkenés mértéke 

[] = Kis csoport 

= Középső csoport 

PO3 = Nagy csoport 

34% 

     

A% o% 

3 0% 

 

 

Kis cc. 	Középső cs. Nagy cs. 

3.i: 4.inger 	3.inger :4.inger 	3.inger : 4.inger 
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Középső csoportnál a frekvencia növekedés mértéke nagyobb 

volt. Összefüggés található a szóbeli beszámolóval. Kiscso-

portos csaknem minden esetben megjegyezte a piros szint, va-

lamint a nagycsoportos kisérleti személyek is. Feltünő a 

kiscsoport frekvenciabeli csökkenés mértékének megnövekedése, 

alátámasztván a piros szin felhívó jellegét. A középsőnél a 

frekvencia csökkenés mértéke csökken, a beszámolóban is leg-

kevesebbszer emlitették a piros szint. A modalitásbeli válto-

zás - háttér változott - releváns inger a kis és nagycsoport 

számura. Középsőnél talán az inger elutasitást jellemzi, alá-

támasztja ezt az exploráció. 

3. A verbális inger, közös fonetikai mezőbe tartozá-

sa esetén is megállapitottuk, hogy a kis és nagy csoportnál 

a frekvencia csökkenés nagyobbmértékü. A középső csoportnál 

a 3. inger után, 61 %-ban frekvencia csökkenés tapasztalható, 

ehhez viszonyítva az 5. inger utáni frekvencia csökkenés 

kisebb mértékü. A kis és nagycsoportnál az 5. és 6. ingerre 

adott frekvencia csökkenés mértéke nagyobb, mint  a 3. ingerre 

adott. Tehát verbális ingereinknél a frekvencia csökkenés 

mértéke növekszik a képingerhez képest,kis és nagycsoportnál. 

A középső csoportra mint az előzőekben is, a frekvencia nö-

vekedés mértéke a jellemző. Bar  óvodáskorban elsősorban a 

pszichikus funkciók fejlődnek, középső csoportnál, 4 - 5,5 

éveseknél, a pszichikus funkciök fejlődése háttérbe szorul, 

nem diszkriminálnak olyan mértékben az ingerek között mint a 

kis és nagycsoport. / 3. ábra. / 
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4. Verbális ingereink közös fonetikai mezőbe tartoz-

nak. Sikerült különbséget tennünk a közös soretikai mezőbe 

tartozó, de más szemantikai tartalmu inger között. A kis és 

nagycsoportra a frekvencia növekedés mértéke jellemző, s mivel 

felfogásunk szerint a fejlődést - jelen kísérletben a frekven-

cia csökkenés reprezentálja - a frekvencia növekedés tulaj-

donképpen alacsonyabb fokra visszaesés. A középső csoport-

stabilan 5. és 6. inger utan egyaránt frekvencia növekedést 

mutat. Ez az egyetlen eset, amikor a kis és nagy csoport, a-

melyről már tudjuk, hogy a fejlődő csoport, a kísérletben a 

több orientációs reflexet adja, frekvenciabeli nevekedést mu-

tat. A verbális inger ujf ajta,ismeretlen inger a kisérleti 

személy szálinára. Eszlelése egyreinkább cselekvésbe agyazott 

és vizuális. 

5. Megállapitást nyert, hogy A. szériában a kis és a 

középső csoportra a frekvencia növekedés mértéke jellemző, a 

nagy csoportra a frekvencia csökkenés. Egyéni lebontásban 

megvizsgálva valóban a kis és a középső csoportban kevesebb 

gyermekre jellemző a frekvencia csökkenés, mint a nagycsoport-

ban. Életkort tekintve a csökkenés egyre jellemzőbb lesz ; 

fokozatosa érvényesül a frekvencia csökkenés tendenciája. Ha 

megvizsgáljuk a kiscsoportban az egyes teljesitményeket úgy 

találjuk, hogy a legkisebb mértékű csökkenés itt található, 

mindössze két kísérleti  személynél, ugyanakkor négy kisérleti 

személynél nem változik a frekvencia értéke, ez a növekedés 

irányába mutat. Annál is inkább, mert q  növekedés szempontjá- 
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ból ez legnagyobb mértékü a középső csoportnál és legkisebb 

a nagy csoportnál. A kis és középső csoportban frekvencia 

csökkenést azok a kisérleti személyek adtak, akik észrevették 

a képinger modalitásbeli változását / háttér piros lett /. 

Ki sérl e tünk A. szériára jellemző : 

a./ a frekvencia csökkenés mértékének megnövekedése 

orientációs reflex 

b./ színpreferencia 

c./ verbalis inger esetében a közös fonetikai mezőbe 

tartozás fejlődést csökkentő tényezőként hat a 

kisérleti személyre 

d./ fejlődő csoport a kis és nagy csoport 

A B. szériában az orientáciés reflex véredény komponen-

sében beálló változásokat tanulmányoztuk, amikor az ingernek 

szignál-jelentést adtunk és a különböző ingerek differ•enciá-

cióját dolgoztuk ki előzetes instrukció segitségével ; a ki-

sérleti személy egyszerü motoros reakcióval válaszolt a külön-

böző képingerek differencialasakor. Az értékelést, mint az 

A. szériában, azonos e_vek alapján végeztük, azzal az eltérés-

sel, hogy az 1. ingerhez viszenyitottuk a többi ingert. 

1. Mindhárom csoportban a frekvencia csökkenés a jellem-

ző. Legnagyobb mértékü a nagycsoportnál, majd a kiscsoport 

következik és a legalacsonyabb a középső csoportnál. / 4.ábra/ 

2. A diszkrepancia vizsgálatára az 1. és a 2. inger 

utáni meghatározott szakasz / 8 cm / frekvencia adatait 
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B. széria 

4. ábra 

1., 2., 3., 4., 6.nger frekvencia csökkenés mértéke 

El.  Kis csoport 

= Középső csoport 

= Nagy csoport 

     

     

    

55. 

      

      

Kis cs. 	Középső cs. Nagy cs. 

használtuk fel abban  az értelemben, hogy a diszkrepancia 

felhivó jellegű . Ez az inger szignál - jelentőségű volt. 

Csak a kiscsoportnál növekedett a frekvencia csökkenés mértéke, 

a másik két csoportnál ugyanolyan mértékű volt, mint előzőleg. 
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A beszélgetés során megfigyeltük, hogy a kis csoportban vették 

észbe legkevesebben a diszkrepancia tényét, és adtak legke-

vesebb motoros választ / taszter lenyomása /. Középső és 

nagy csoportnál a vegetativ mutató alapján azt mondhatjuk, 

hogy nem percipiálják a változást a képen. Ezzel ellentmond 

a beszámoló adata, ahol minden kísérlet_ személy megemlí-

tette a változást és motoros választ adott. 3-6 éves korra 

a szinpreferencia jellemző, a sikfigurákban beálló változás, 

diszkrepancia nem. / 5. ábra /. Kis csoportnál még van egy-

szerű forma észlelés,ezért növekszik a frekvencia csökkenés 

mértéke. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a középső 

és nagy csoportnál nincs forma észlelés, de nem ez a jellemző. 

3. A verbális ingerre adott véredényrendszerbeli vál-

tozás adatait megvizsgálva, megállapitottuk, hogy kiscsoport-

nál a frekvencia csökkenés mértéke kisebb a 3., inger utáni 

szakaszon, középső csoportnál ugy anaz. Nagy csoportnál a 

frekvencia csökkenés nagyobb mértékü az 1. inger utáni sza-

kaszhoz viszonyitva. A kis csoport kísérleti személyei maxi-

málisan figyelmüket az instrukció feladatjellegére irányítot-

ták, a verbális inger nem releváns számukra, ellentétben a 

nagy csoport 75 %-os fiekvencia'csökkenés mértékének növeke-

désével. A tendencia a verbális inger percipiálása irányába 

mutat /. 5. ábra /. 

4. A második verbális inger utáni szakaszt megvizs-

gálva az orientációs reflex képe a következőképpen alakul. 

Mindhárom csoportnál azonos mérték, a frekvencia csökkenés 
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dominál. Az 1. ingrhez viszonyitva a nagycsoportnál a csökke-

nés mértéke növekszik, a másik két csoportnál azonos. Tehát a 

második verbális inger - bár más - exponálásakor is a nagy 

csoportnál okozza a frekvencia csökkenés mértékének növekedé-

sét, bizonyitván, hogy relevtins inger, még ha, a feladat képin-

ger diszkriminálására is vonatkozik. 

5. A verbális ingerek közös fonetikai mezőbe tar-

toznak. A fonetikai közelség a frekvencia csökkenés kiegyenli-

tését hozza létre. Kis csoportnál a frekvencia csökkenés mér-

téke megnövekszik, mert a fonetikai közelség még legyőzi a 

szemantikait. Nagy csoportnál már érvényesül a fejlődés ten-

ddnciája, a jelentésbeli differenciálás ténye / lásd. 5. ábra/. 

6. A képingerek és a verbális ingerek utáni szaka-

szok összehasonlitásáv@,l. megállapiLottuk, hogy változás a 

kis és a nagy csoportb an  van. A képinger - elsősorban a diszk-

repancia - csak a kis csoportnál releváns inger. A háttérbeli 

változás minahárom csoportnál jelentős inger. A verbális inger 

a nagycsoportnál jellemző inger. 

7. A B. széria elején 2. ingerként és a 6. inger-

ként exponált képinger utáni szakaszt összehasonlitva közel 

azonos tendenciát tapasztalunk a frekvencia változás tekinte-

tében. Ezen inger szignál - jelentőségű volt, az instrukció 

szerint a kisérleti személynek differenciálni kellett / tas-

ter lenyomása /. E yértelmü mind a 2. mind a 6. inger utáni 

szakaszon a frekvencia csökkenés. Mindkét esetben legnagyobb- 
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mértékű a kis csoportnál, legkevésbé a középső csoportnál. A 

kisérlet utáni beszélgetés során ez korrelált a gyermek vála-

szaival - arra a kérdésrö, hogy mit látott : - babát, kutyát, 

kisfiut ; mama, kisfiu, kislány ; - mi tetszett : a kutya ; 

baba a kisebb ; tyuk ; - tehát minden válasz a 2. illetve a 

6. inger tulajdonságára vonatkozott. Arra kérdése, hogy mikor 

kellett megnyomni a gombot a válaszok - amikor a másik kép 

jött, a baba ; amikor nem a kislány jött meg az apuka ; - 

helyesek voltak. A motoros válaszadás egyetlen kísérleti sze-

mélynek sem sikerült tökéletesen. A nagycsoportosok válaszol-

tak, de többször mint kellett volna. Ugy tűnik, hogya vege-

tativ szabályozás már müködik, de a motoros tevékenység sza-

bályozása / kisérletünkben a válaszadás / még nem kiforrott. 

8. B. szériára a frekvencia csökkenés jellemző, 

mely legnagyobb mértékü a nagy csoportnál. Egyéni lebontás- 

ban az 1. , 2.9 3., 4. és 6. ingereknél az inger előtti szakasz 

és az inger alatti + inger utáni szakasz összehasonlitásán 

alapulva követtük a különböző kisérleti személyek frekvencia 

változásban beálló válaszadását. Az összesitett eredmények 

igazolták, azt, hogy a frekvencia csökkenés a jellemző mind-

három csoportban, leginkább a nagycsoportban majd a kis és a 

középső csoportban. 3o kísérleti személy közül 7 kiscsoportos, 

6 középső-cso ortos, 9 nagycsoportos kisérleti személynél a 

frekvencia csökkenés a domináló. A B. széria alapvetően kü-

lönbözött az A. szériától az instrukció következtében. A 

csoportok közötti különbséget jobban kiemelte. 
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B. szériára jellemző : 

a./ mindhárom csoportra a frekvencia csökkenés jellemzp 

b./ kis csoportnál képinger, nagy csoportnál a verbális 

inger releváns inger 

c./ kisérletünkben a frekvencia csökkenés mértékének 

növekedése orientációs reflex 

d./ a diszkrepuncia / képingernél / csak kis csoportnál 

jellemző inger 

e./ a fejlődő csoport a kis és a nagy csoport 

Módszereink kiegészitéséként a kisérletek után úgy 

A. mint B. szériában meghatározott szempontok szerinti be- 

szélgetést folytattunk a kisérleti személyekkel, mely  alapján  

megállapitottuk a következőket : 

1. Az A. szériában a képingerek között szinbeli különb-

ség volt a háttér tekintetében. Ugyanaz a kontur figura jelent 

meg, de piros háttérrel. Az adott válaszok kiemelték a piros 

szint, arra kérdésre, hogy mit láttál, mi tetszett,a kis és 

nagy csoporttól kaptuk a legtöbb olyen választ, amely a piros 

szint észrevette. Ez korrelál a véredényrendszerbeli válto-

zással, kis és nagy csoportnál növekszik a frekvencia csökke-

nés mértéke. Kis csoportosok nemcsak a beszélgetéskor, hanem 

a kisérlet során is megjegyezték a piros szint. / 1. táblázat/. 

2. A diszkrepancia - mint változás a már ismert inger 

tartalmában - tekintetében megállapitható, hogy éppen a kis 

csoport, amely a frekvencia csökkenés mértékének növekedését 
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mutatta, nem reagált olyan mértékben az exploráció folyamán 

a diszkrepanciára, mint ahogy azt a középső és a nagy csoport 

tette / 1., 2., 3. táblázat /. 

3. Verbális inger alkalmazásakor csak a nagycsoportos 

két kisérleti személy konstatálta a beszámolóban a szóbeli 

inger és ezzel együtt a pletizmogrammban is a legtöbb orien-

tációs reflexet. 

Bár nem szerepel fenti szempontok között, megjegyez-

zük, hbgy B. szériában a kisérlet előtti beszélgetés során, 

amely az A. széria kisérletére vonatkozott, már kis csopor-

tosok is emlékeztek a képinger tartalmára á felnőtt és a gyer-

mek figurájára, anélkül, hogy mégegyszer bemutattuk volna 

ugyanezt a képet. / lásd 1. táblázat /. 

4. Arra a kérdésre, hogy mikor kellett a gombot meg-

nyomni, a kisérleti személy válaszai szemléletesen bizonyit-

ják azt, hogy megértették az instrukciót, tudtak diszkrimi-

nálni. A motoros válaszok nem korrelálnak ezzel, csak a nagy 

csoportban. Verbálisan már a kis csoport is diszkriminál, 

motorosan még nem / lásd 1. 2. és 3. táblázat /. Már óvodás-

korban hatékony a verbális inger. 
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Az alábbi megállapitások vonhatók le az explorációs 

uton szerzett tapasztalat alapján : 

kisérletünkben 3 lényeges , releváns inger v an  az 

óvodáskoru kisérleti személyek számra ; 

a./ a képinger modalitásbeli változása / háttér meg-

változása /, 

b./ a diszkrepancia, meg nem egyezés egy már megis-

mert mintával 

c./ verbális inger 

Egyéni felbontásban azok a kisérleti személyek , akik verbá-

lisan is jelölték az ing.:rben beálló változást, azoknál a 

kisérleti személyeknél a vegetativ mutatóban is kitünt ez. 

Végül is kérdésfeltevésünkre összefoglalóan a követ-

kezőkben válaszolhatunk : 

A két szériában - 3o kisérleti személy 368 kisérleti adat - 

végzett laboraitóriumi kisérletünk alapján megállapitottuk, 

hogy a véredényrendszerbeli változás,a szivmüködésbeli kom-

ponens regisztrélása megbizhatóan kimutatja az orientációs 

reflex létrejöttét, azaz az orientációs reflex komponense. 

Kisérletünkben az orientációs reflex létrejöttét a frekvencia 

csökkenés mértékének növekedése jellemezte, megegyezvén az 

irodalmi adatokkal. 

1. Az instrukció megléte regulálja a kisérleti sze-

mély motoros és veget-:tiv viselkedését ; az ingerek közül né-

mely szignál - jelentőséget kap, valamint a kisérleti személy-

nek diszkriminálni kell. Általános frekvencia csökkenést 
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okoz mindhárom csoportban. A frekvencia csökkenés a véredény-

rendszdrbeli komponensben, az instrukció nélküli A. szériá-

ban csak a nagy csoportra jellemző. Az instrukció, feladat-

jellegénél fogva, finomabb diszkriminációt hoz létre az inge-

rek között. 

2. A képinger, tehát a vizuális inger, kis csoport 

számra releváns inger, nagy csoportnál a verbális inger, te-

hát az auditiv inger releváns. 

3. Kisgyermeknél, kis csoportosnál, a közös fonetikai 

mezőbe tartotás ténye le,rőzi a szemantikai jelentést, nagy 

csoportosoknál nem. 

4. A vizuális inger alkalmazásakor a háttérben törté-

nő szinbeli változás releváns inger mindhárom kisérleti cso-

port számára és nagyobb orientációs relexet , a frekvencia 

csökkenés nagyobb mértékű növekedését eredményezi, mint az 

ugyanolyan tartalmu, de fehér hátterű inger. A diszkrepancia 

csak kis csoportnál felhivó jellegű inger. 

5. Életkori saj,_tosságok megállapithatók kisérleti 

eredményeink alapján, a szin preferencia és diszkrepancia, 

tehát a vizuális ingerek valam;nt az auditiv ingerek alapján. 

Az óvodai kis és nagy csoport képviseli a fejlődő korosztályt. 

Kis csoportnál a szinváltozás és a diszkrepancia, nagy csoport-

nál a verbális inger a releváns inger. 
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Összefoglalás  

Az általunk összegyüjtött orientációs reflexszel kapcso-

latos irodalom elemzése alapján kisérleti munkánkhoz kapcsoló-

dóan néhány összefoglaló megjegyzést tartunk szükségesnek 

megemliteni. 

Az orientációs reflexszel foglalkozó munkákat egészen 

a közelmúltig erősen befolyásolt a kutatásának kezdetét jel-

lemző két tényező. Egyrészt a Pavlov inspirálta állatkisérletek 

másrészt a reflektorikus magatartást vizsgáló, emberrel kap-

csolatos kutatások Behtyerevtől kezdődően. Mindkét irányzat 

megegyezett abban, hogy  az orientációs reflexet nem valamely 

célként vizsgálták, hanem feltéeles reflex kiépitése során, 

főleg az orientációs reflex habitu_lcdását, illetve mint gát-

ló tényezőt konstatálták, tehát mintegy közbeeső folyamatot 

tekintették. Ez a felfogás lényegében megegyezett az orien-

tációs reflexnek első irodalomban szereplő leirásával, amikor 

Pavlov a jelenséget " Mi ez reflexnek " nevezte / I.P. 

Pavlov összes müvei, III.kötet., 1. könyv, 92. old. Akadémiai 

Kiadó 1954 /. 

Egyrejobban nyilvánvalóvá vált, hogy más reflexektöl 

elkülönithető az orientációs reflex. Megfogalmazódott az az 

igény, hogy magát az orientációs reflex mechanizmusát kell 

vizsgálni, illetve tanulmányozni. Ez az igény annál is inkább 

jogos volt, mert számos szenzoros, motoros és vegetatív kom-

ponens szembetünően jelezte az orientációs reflex jelenlétét. 
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A reflexológiai kutatásokban egyreinkább térthóditott a je-

lenségek komplex regisztrálása és a kisérletek során az orien-

tációs reflex, mint kisérő jelenség megléte, határozottan ma-

gára vonta a kutatók figyelmét. 

A különböző megismerési folyamatok tanulmGnyozása-

kor bebizonyosodott az orientációs reflex részvétele és szere-

pének fontossága az emlitett folyamatokban. Az orientációs 

rálex az észlelési folyamat fontos része, behangoló és fel-

dolgozó jelenség, amely az organizmust az ált-lnos energia 

állapotból egy magasabban differenciált állapotba mozditja, 

amely elegendő ahhoz, hogy a szervezet célsz:rüen cseleked-

jen. Ilyen foly-mat például a figyelem. A szenzoros tapasz-

ta.l at mindig rendelkezik kognitiv komponensekkel, azok össze-

függenek, ezért tárgyalható és viz_ Bálható a pszichikus folya-

matok strukturája az inger - hierarchia meghatározása segít-

ségével. Ugyanigy az orientációs reflex megjelenésében és 

habituációjában az emlékezési folyamatok hatása is tükröző- 

dik . A memória raktározás következtében a kortex fejlettségé-

nek mértékében jelenik meg és habituálódik az orientációs 

reflex. 

Az orientációs reflex szerepe nyilvánvaló és kísér-

letileg megragadható a tanulási folyamatokb an . Éppen ezért a 

legtöbb igény e terület felől érkezik és az utóbbi időkben 

az orientációs reflexszel kapcsolatos legtöbb kisérlet a 

tanulás területén folyik, felhasználva az orientációs reflex 

komponenseit az érési mutatók, a kortex funkcionális - 
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strukturális fejlettségi állapotának a differenciálási képes-

ség mértéknek kimutatására. Az általunk feldolgozott irodal-

mi anyag az orientációs reflex más feltételes és feltétlen 

reflexszel kapcsolatos létrejöttének, összefüggéseinek, vala-

mint kioltódásának törvényszerűségeit is vizsgálja. Ezek ered-

ményei felhívják a figyelmet a környezetből a szervezetett 

érő ingeremodalitások jdlentőségére. 

Már régen több kut_ . tó - Darwin is - foglalkoztak 

az inger hierarchiák kérdésével, elsősorban kisgyermekkorb an . 

Az inger preferencia viz_gálata többek között az életkorra 

jellemző sajátosságok megállapitásához adott segitséget. Az 

általunk ismertetett kisérleti munkák alapvető kérdésfelte-

vése az alábbi : a./ milyen ingerek / látási vagy hallási in- 

gerek / váltják ki elsősorban az orientációs reflexet 

b./ különböző élet orokra jellemző-e valami- 

lyen inger hierarchia fennállása 

Az inger hierarchia a fejlődő pszichikus struktura 

funkciójában változik, kronológiai fejlődési vonalat követve. 

Az orientációs reflex szin és forma tekintetében kognitiv kom-

ponensekkel bir. Az általunk feldolgozott kutaások egyik 

jelentős ter.'lelét a szignál - jelentőségű ingerekre adott 

orientációs reflexek tanulmGnyozása képezi. Az orientációs 

reflex a megismerési fL,lyamatok minden szakaszában jelen van. 

Az orientációs reflex általunk elfogadott elmélete 

- a Szokolov neuronális modell - elmélete - s:erir_t az orien-

tációs refle, x subkortikalis mechanizmusokon keresztül 



-74- 

közvetitett centrális folyamat. A tanulás - ok atás területén 

alapvetően felhasznált sajátossága a habituáció, melynek gyor-

sasága a kortex fejlettségi fokának mutatójaként szolgálhat . 

Az életkorral együtt változik az orientációs reflex megjele-

nési formája a növekvő kortikalis kontroll a differenciáció 

funkciójának fejlődése következtében. 

Az ismertetett irodalmi anyag összefoglalásául megálla-

píthatjuk, hogy az orier.tációs reflex kutatások - főleg kis-

gyermekkorban - elsősorban a tanulással, a magasabbrendü 

idegmüködés kérdéseivel kapcsolatban folynak, e jelenség mecha-

nizmusát és komponenseit tanulmányozzák. Kisérleti munkánk 

szintén ehhez kapcsolódott. 

Kiséieti munkánkban abból az alaptételből indultunk 

ki, hogy az óvodáskorra a./ a játék mint fő tevékenységi forma 

és b./ a személyiség kialakulásának kezdete jellemző. EbbEn 

az életkorban az anatómiai és fiziológiai változások figyelem-

bevételével a környezeti feltételek és az óvodai nevelés fo-

lyamatának összhangba hozásával kell elősegiteni és megala-

pozni a megismerő tevékenység, az iskolai oktató - nevclőmunka 

minél nagyobbfoku hatékonyságát. E feladat megoldásához hozzá-

járulhat az orientációs reflex pszichológiai tanulmanyozása, 

törvényszerüségeinek tudatos felhasználása. 

Ebben az életkorban az anatómiai, fiziológiai vál-

tozások nem szembetünőek, bár az idegrendszer müködésében 

jelentős változásokat figyelhetünk meg. A központi idegrendszer 



-75- 

funkcionális fejlődése"intenzivebb, a feltételes reflexek kia-

lakulása és szerepe jelentősebbé válik. A kortes strukturális 

- funkcionális fejlődésének eredményeként egyreinkább egyen-

súly jön létre az ingerületi és gátlási folyamatok között, 

növekedik a kérgi kontroll regulativ szerepe. 

A magasabb idegműködés tanulmányozásában - többek 

között - sikeresen használhatő az orientációs reflex vizsgála-

ta, a feltételes reflex kialakitás, módszer a viselkedés ob-

jektiv tanulmányozására. Az orientációs reflex viz._gálata 

során következtethetünk a különböző idegrendszeri típusokra is. 

A nagy csoportos gyermek pl. már tudatos an irányíta-

ni tudja viselkedését, mind jobban alkalmazkodni képes a tár-

sadalmi normákhoz, formálódik a személyisége. Az óvodai kö-

zösségben nevelkedő gyermek személyiségének alakulását az óvo-

dai játék, az óvodai élet sokoldalusága elősegíti, amelyben 

a környezetből jövő különböző ingerhatásoknak döntő szerepe 

van. 

Az orientációs reflexszel kapcsolatos kutatások 

nagy részét az állatfiziológiai területén végzik. Bár az ember-

kisérletek is jelentős területet foglalnak el az orientációs 

reflex kutatásában, ezek n-gyrésze felnőttkorra vonatkozik. 

Gyermekkorban végzett orientációs reflex vizsgálatokkal az iro-

dalomban alig találkozunk. Az általunk megismert adatok első- 

sorban oligofrén gyermekekkel folytatott kísérletek eredményeit 

összegezik. 
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Véleményünk szerint az orientációs reflex viz gálatá-

ra az óvodáskor nagyon alkalmas, annál is inkább, mert az 

orientációs reflex törvényszerüségei határozottan nyilvánul-

nak meg, bár más formában mint felnőttkorb an  és az könnyen 

tanulmnyozható számos komponensében beálló változások segít-

ségével. 

Az óvodáskor a személyiség kialakulásának kezdeti 

szakasza. Az óvodai nevelés egyik közvetlen célja és feladata  

az iskolaérettség optimális szintjének elérése. A fejlődés 

megfelelő módon történő irányitása szempontjából a gyermeket 

érő ingerek minősége és tartalma, közvetítési módja determi-

náló hatásu. A gyermek számára leghatékonyabb ingerek meghatá-

rozása jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy kialakitsuk a 

legoptimálisabb környezeti feltételeket a családi, óvodai és 

kisiskolL,skori nevelés terén. 

Az orientációs reflex vizsgálata nagymértékben hozzá-

segit bennünket az e korra jellemző inger preferencia megálla-

pitásához. Ugyanekkor az orientációs reflex létrejötte, illet-

ve habituációja az organizmus ingerfelfogó és válaszadási 

képességéről is hasznos tájékoztatót ad számunkra, ennek se-

gítségével hasznos támpontokat szerezhetünk a különböző ideg-

rendszeri tipusokra vonatkozóan. óvodáskorban az inger - minő-

ségek preferenciája a pszichikus funkciók fejlődésével együtt 

változik, igy az érzékelési és megismerési folyamatokban 

/ p1. figyelem, emlékezés / meglévő individuális különbségek 
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mérésére is alkalmas az orientációs reflex tanulmanyozása. 

Különösen fontos ez például a gondolkodás területén, mert a 

verbális ingerek percipiálása biztositja a nyelvi gondolkodás 

különböző formáinak létrejöttét és teszi lehetővé a minél haté-

konyabb gondolkodási tevékenység elsajütitását, melyre a prob-

lémamegoldó gondolkodás épül. 

Valamely feladat megoldásáb an  az orientációs bázis 

milyensége nagymértékben meghatározza a megoldás sikerességét 

vagy sikertelenségét. Az orientáció , a cselekvés kezdeti sza-

kasza, determinálja a gondolkodás menetét,az esetlegesen szük- 

séges korrekciókat. Az orientációs reflex létrejötte és efolyá-

sa, tulajdonképpen feltételezi a megismerési folyamatot. 

Ugy gondoljuk, hogy az óvodáskoru gyermekekkel vég-

zett kisérletünk szerény mértékben hozzájárul az orientációs 

reflex óvodáskoru gyermekekkel végzett kutatási eredményeihez, 

többek között az ezen korosztály által preferált ingerek megálla-

pitásához, igy hathatósabb környezeti feltételek kialakitásán 

keresztül a kivárat személyiségvonások és tulajdonságok fejlő-

déséhez. 

Kisérleti eredményeink alapján megállapítottuk, hogy 

óvodáskorban a vizuális ingerek hatékon7abbak mint az auditiv 

ingerek. Megállapitásunkat megerősítik a hasonló kutatásokról 

közölt irodalmi adatok. Az óvodai oktetó - nevelő munka során 

a megismerés folyamatában , véleményünk szerint, a közölt isme-

reteket mindig megfelelő szemléltető eljárás alkalmazásával 
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kell közvetiteni, amikor a vizuális orientációt verbális ma-

gyarázat erősiti meg. Ezzel biztosithatjuk a figyelem tartósi-

tását, s annak a célnak megfelelő irányitását. Miután óvodás-

korra a szin preferencia jellemző, ebben az életkorban a vizuá-

lis ingerek szinbeli különbözőségének vizsgálatát fontos fela-

datnak tekintettük. Kisérleti munkánkb an  az alkalmazott vizuá-

lis ingerek közül, az orientációs reflex általunk regisztrált 

mutatóiban a legnagyobb mértékü változást az inger háttérbeli 

- szinbeli - megváltozása okozta, megerősitve előbbi állitá-

sunkat. Kisérleti eredményeink szerint, óvodáskorban a disz-

kepancia, a már megismert inger tartalomtól való eltérés, ke-

vésbé releváns inger, mint  a  háttér szinbeli megváltozása. 

A magasabb minőségü forma - dominancia 6 éves kortól jellemző. 

Az auditiv ingerek óvodáskorban kisebb jelentősé-

güek, kevésbé hatékonyak, mint a vizuális ingerek. Kisérleti 

eredményeink szerint auditiv - verbális ingerek alkalmazásakor 

az ingerek közös fonetikai mezőbe tartozása még nagyobb jelen-

tőségü, 4obban domináló, de a helyes differenciáció kialaku-

lásának mértékében fokozatosan a s emantikai közelség irányába 

tolódik. A szemantikus generalizáció és az életkor között 

összefüggés, kölcsönhatás ál -_apitható meg. 

A fonetikus manifesztáció alacsonyabb funkció. 

Ezért volt kisérleteinkben határozottabb az orientációs reflex 

/ a frekvencia csökkenés mértékének növekedése / kiscsoport-

nál a közös fonetikai mezőbe tartozó második verbális ingernél. 

A kisérleti személyek azt mint új ingert fogták fel, melyre 
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az orientációs reflex kiváltódott. Ugy véljük, ho gy  ennek az 

a magyarázata, hogy gyermeknél / óvodáskoruaknál / az abszolut 

hal7_ási küszöb magasabb mint felnőttnél, s természetesen ugyan-

igy a beszédhallás küszöbe is. A szóingert abban az esetben 

percipi álják, ha az az egyszerü hangtónusnál nagyobb hangerejü. 

Előzőleg már megállapitotuk, hogy óvodáskorra a 

szin preferencia jel --emző. Kisé/tétünk egy másik szakaszában a 

szignál-jelenőségü ingerre a kisérleti személynek motoros reak-

cióval kellett válaszolnia. A szignál - jelentőségü inger 

/ ebben az esetben / vizuális inger volt, az inger tartalmát 

tekintve a diszkrepancia percipiálását követeltük meg a kisér-

leti személytől. 

Kiséretünkben a vetitett ábrában bekövetkező forma 

változás - diszkrepancia - észlelése volt a feladat. A szignál 

- jelentőségü ingerre a kisérleti személynek differenciálni 

kellett, arra motoros választ vártunk tőle. A kisérleti szemé-

lyek többségéhél a kívánt motoros válasz elmaradt. A kisérleti 

adatok elemzése megerősítette emlitett hipotézisüz}ket, azt 

hogy a differenciáció motoros cselekvésbe való áttevése ebben 

az életkorban még nehéz feladat. A differenciáció, a kortikalis 

kontroll egyik formája. Óvodáskorban az izgalmi folyamatok 

irradiációjának túlsulya fokoz-3tosan megszünik s létrejön a 

gátlási és izgalmi folyamatok közötti egyensúly. Az általunk 

vizsgált három csoportnál még az izgalmi folyamatok túlsulya 

volt jellemző, bár azok már a nagy csoportnál csökkenő  ten-

denciát mutattak. A kisérleti személyek minden ingerre motoros 
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választ adtak, többször feleslegesen is megnyomták a taszter 

gombját. Ugyanekkor meg kell állapitanunk, hol,; a motoros vá-

laszadás nem korrelált a kisérlet után lefolytatott beszámoló 

adataival, mely szerint mindhárom csoportban észrevették a 

diszkrepanciát, de motoros válaszadásuk nem volt differenciált. 

Feltételezzük, hogy az óvodáskoru gyermek, bár 

a vizuális ingert preferálja az auditiv ingerrel szemben s ez 

az orientációs reflex vegetativ mutatóiban jól tükröződik, az 

instrukciónak egyre növekvőbb a reguláló szerepe a motoros 

cselekvés végrehajtásában. Ennek analógiájára feltételezzük, 

hogy a differenciálás ténye a verbális tudatosulásban előbb 

tükröződik, mint a motoros cselekvésben. Tehát az óvodáskorú 

gyermek előbb verbálisan tud jobban differenciálni mint motoros 

reagálásában. 
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xnHxHxH. YxpaHxcxdi ncHxoxeBponorHtlecxH%r Hx -T. HaytiHaR  

ceccHfi, T.iesHCa, 1954.  

KBacoB z.r. Co6cTBexxhIÍtl MhIIL`eTiHbII~tI annapaT axaJITaaTOpoB ( B CBH31/1  

c  npoóJleMoil npocTblx opHexTVtpoBOgxra pecpJ!excoB ). "OH3HOJI.  

alypH. CCCP", T. XLII,ebrn. 8,1956. 

Ka3bMHH r 	0eAopoB  B.K,' BHcivaH xepBxax AeFiTeJIbxocTB npH  

rJly6oxHx cTenexHx oJlHro(ppexHH. XIY coBerAaxHe no npo6neMaM  

Bbrcul. xepBx. AeRT., M.-7I•, 1951  

KacaTxxx 	MHp3oRxu H.C. H XX.oXHTBa A.H. 06 opxexTHpoBOtmoM  

pecüJlexce y AeTetA nepBoro roAa }ítH3x14. " iypx.BbrcIli. xepBx.  

AexT.", T. III, Bbrn. 2, 1953.  

KacaTxtm H.O. PaxHHe ycJioBxxe peciJlexcg peóexxa. " iypx.Bblcur.  

xepBH. AexT." T. II,  BUR.  4, 1952.  

acbfixoB B.M. bi 61.)yBTOB A.X. BJiHRxUIe Cl/MU  3ByxoBOro cHrxaJla Ha  

CxopOCTb ABriiraTeJlbxbrx axTOB IIeJíoBexa. " 4)H3rtioJl.3itypx.  

CCCP" , T. XXXYIII, Hun. 6, 1952.  

KeApoB A.A. H HayMexxo A.M.  Bonpoca 043HonorHx BxyTpmepennoro  
xpoBOoópaluexHx c xnHxinecxHM Hx ocBei!iexHeM, M., 1954.  

KocTexeuxaR H.A. XapaxmepHeTHxa TopMO3xoro npouecca, BbI3bIBaeMoro  

xenoAxpenJlfieMhlMH HxAHkepexTxblMH pa3Apay.mTeJIRMH. blonJt.  

3ltcn. 6HOJI. H MeA., T. IX. BIM.  6, 1940.  

KocTexeuxaR H.A. 0ópa3oBaxHe TopMO3x0r0 ycJloBxoro peViexea xa  

HxAHCepeHTxbIY pa3MpaxmTeJIB. TpitAx 1H3bion. naó. KM.  

Y .II . . IIaBnoBa, T.  XY. 1949.  
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kynanoB H.C. H HpocJIaBgeBa O.II. Bo3MoEHOCTb o6pa3oBaHHR ycJroB-  

HoYI Qp;neHTlnpoBOlHeg peaxuxH Ha (byKuvlOHaalbxoe cocTORHme  

xopbl 60JIbAAIYLX nonyulapvlg. TpyAu 01431/107I. JIa6. mm . )'fi.iI:  

IIaBJIoBa, T. XY. 1949.  

Tia3apeB II.II. laccJIeAoBaHUR no aAanTauvlvl. H3A-Bo AH CCCP, M--2.,  

1947.  

Maihopqvlx B.E. BblpaaxeHVte AIrIHaMmxvI HepBHUx npoueccoB Ha 3JIexTpo-  

3Hue(DanOrpaMme B 3aBI2avIPlAOCTVí OT  mCxoAHOro WxxuvtoxaJlb— 

Horú COCTOHHI!iH xopbl roJloBHOro Mo3ra. " iypH. BbICw.  

HepBH. AeRT.", T. YI, Bbdn. 4, 1956.  

MalriopqVlx B.E. H CnvlpvlH B.P. 3JIeKTpoaeHuetDaalorp4mxIecxvlg axaJIIR3  

xopltoBablx Ilpouecco8 npvl o6pa3oBaHK1R Bpemexxoln CBH3YI  

y  tleuoBexa. " Bonpocbl HelripoxirlpyprKH ", M  3, 1951.  

Maxapexxo 	Ouexxa 344exTIrIBHOCTVI mecxxoro o6e36oJI$BaHmx npH  

rmHexonornecxlax onepauHxx meToAom nJIeTVIeMorpacpvlvl.  

" AxyAiiepcT Bo H rvlHexoJlorvlx ", 1954,  N 2.  

MapyceBa A.M . uTACTOBIN 	AexTeJt.bxocTb axanK3aTopa B npouecce  

opLIeHTHpoBoxmog peaxuKVl y qenoBexa. XYI coBeRaHHe no  

npo6JleMaM ylIeHIaR 	IIaBJIoBa. Te3mcbI, M.,1951.  

MapyceBa A. M . H gIrICTOBYIEI LA. 06  1/I3IvSeIIEHYI$ AeRTEJIbHOCTiII 3Byx0•»  

Boro e,IIaJIVI3aTopa lienoBexa noA BnvlRxvteM CnoBecHblx Bo3Aelm  

CTBIr1úI, npUiMeHfiBA?ANxCFi B 3xcnepl<IMeHTax HO cpvl3vlonorvlm opra~► 

HOB ziyBCTB. " lypH. BbICIü.HepBH.AeHT.",T.IY. BbIn.4,1954.  

MeJIbHVIllyK H.B. IIICCJIeAOBaHYte 3JIexTpYAlieCK0a axTkIBHOCTVI mo3ra  

y 60nbHbrx C HapyuieHVAeM xpoBOOópaluellmH MeToAom pIuMVIBecxmx  

CBeTOBbIX MepueHVlln. HaytIHaR CeCCVIR 1 MeA.vIH-Ta.Te3Ylcbi,1956.  
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MviJIHBCKaH B.O. K Bonpocy o coOTHOmeHLlvt cocpeAoTOgexvlR LI BereTa-  

TviBHOy, peaxTViBHOCTH. " BoiTpocbt 1/I3ytieHHR vi BOCnHTaHYIH  

JIYNHOCTVl ", JI. , 1930.  

MHyxviHa P.C. YcBoeHKe pima  pa3ApaxexvlTri xopoR óonbuiKx noJlyinapvtg  

'tax  IquTepLlx ee WHxuviotiaJlbHOro COCTORHLIfi. " BeCTHHx  

jII'Y", 1952, NP. 4.  

MorviabHLluKI2ii M.H. OTpaxeHLte 3ByxoBIAx pa3ApaxeHLZÜi Ha BHyTpKmepen-  

HOM I2 BHyTpvtJia6vtpLIHTHOM AaBJieHVtvt. C6 . TpyAoB, nocBxu{eH.  

35-JieTViio AeRT. np4. BMexa, T. II, 1936 ,  

MycRiüHxoBa C.C. 06 yracaHViH HenoAxpenneHHbtx BereTaTVIBHbix peplex-  

COB " 11I3BeCTLIH AH CCCP ", T. I, 1950.  

HaAmapRH H.A. BJIvIRHVie pa3ApaxeHLIR c1-ryxoBO%, o6oHRTeJIbHO2 vl 3p14-  

TeJlbHOR axcTepopeuenTOpHux crncTeM Ha pa6oTy tlepenxoMo3-  

roBbix cocyAoB y uezoBexa. " BecTHill.x oTOpKxoJ*iapyiHro ~lorHH "  

1948.  

HeMuoBa O.A. 0 CocyAHCTOM HoMnoHeHTe nvimeBoR peaxum. bioJlJi.  

excn. 6i4oJi. H MeA., T. XxXIII,  BUR.  1952.  

06oHVluxax 0.B. ALIHamvtxa 6e3ycJloBHoro cocyAopacuivipRioi4ero peplexca  

npLi nOBTOpHbIX paaApaxeHVixx B ee 3aBHCTIMOCTIA OT HexoTOpbix  

- BHeiuHNX LI BHyTpexxvtx WaKTopoB. CTanKHrpaAcxudi meA.  

Haylmax cecevtR. Te3vtcbI. , 1954.  

Op,noB, B.B. IIJieTLtcMOrpaOLtR . 03A. AxaA.H.CCCP. MocKBa 1961 ,  

Op6eJrLi A.A.  Borpocbi Bucmei: HepBHOr4 AeHTeJIbHOCTVi, 0.,1949,  

IlepByIlivIH I'.B, vi 0eAopoB 10.0. OMIT  vi3371IeHLiR BJivíHH;hH Ivi3vioTepa-  
neBTVivecxvtx npoueAyp Ha uepeapaJlbHyio nJieTbiCMorpa0lio.  

HeBponaToJlorLiH, ncLlxviaTpviR, ncLixrLlrviexa, T.Y. Bbtn.7,1936.  
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IloAxonaeB H.A. K Bonpocy o6 vtHAngepeHTaux pa3Apa;<vITeJINx.  bIflJIJI. 

MA , N2 3-4,1936.  

IIoJlezaeB E.O. PoJIh OpvIeHTlrlpoBOloOro pe0J1exca B xoopAvlHauvloxxok  

AeRTeJIbHOCTH xopbl roJioBHOro Mo3ra. C6. opvleHTmpoBotiHbi ~r  

pedpexc VI OpvteHT. M CJI. AeHT. M ., Vi3A-BO  AHH PCOCP1958.  

IIoJITxaHVlxa x IlpoGaToBa A.E. CTaHOBJIeHVIe vi pa3BUTHe nVIIIIe-  

Boro ABVIraTeJnbxoro yCJIOBHOro pedJlexea Ha 3Byx y HeAO•-  

HOI[IeHHbIX AeTeir. " iypH. BbICm. HepBH. AeRT." ;T.  Y.2.1955  

IIonoB H.A. K 0vl3vloJlorvtvl opvleHTlRpoBolmoro pedJlexea. " I/I3BeeTVtFí  

baltiymicxoro roc. yH-Ta", lei I noJlyTOM, 1921.  
~  

IImoHVIx A.T. vi CyBOpoB H. ~ . K axaJlvt3y BKycoBOVI peuennKVt tIeJIOBe-  

xa McTOAoM cocyAvleTblx yCJroBHblx ped)JlexcoB. Emu'. 3m,  

6vtoJl. m MeA. , T. XXYIII., BUR. 9, 1949.  

IImoHVIx A.T. B3aUiMooTHO?IIeHM CocyAvicTblx peaxura HexoTOpbtx oTAeJIOB  

xpoBexocxo2 C><ICTeMbt qeJloBexa. YIII Bcecalo3Hb2 c'be3A  

'OftsvloJl. , 6vIOXYIM. , dapMaxoJl. , Te3vlcbt. 1955.  

PoroB A.A. 0 cocyAuCTblx yCJIOBHbIx vI 6e3ycJloBHblx pe0Jiexcax tIeJIoBe-

xa, H3A-BO AH CCCP,1951.  

Poroa A.A.  OnMT vt3yueHVtR PAC/BMX 14 6e3yCJIOBHbIx CocyAvtcTblx  

peVlexeoB y geJloBexa. YIII. ne3A dvt3mOJI. , ÖvIOXYIM. ,  

c~~apMaxoJl. Te3vicM,1955.  

Po3eHTaJ1b Id.C. IIepexoA BHyTpexxoro TopMOXeHVIR B  COH Rpm  yracaxvlvl  

opvleHTVlpoBotIHoro pecpJiexca. ApxvtB 6vIoJI. Hayx.T.XXIX,  

BUn. 3, 1929.  

CoJloBbeB II.Ibi. 0 Tax Ha3bIBaeMoM " ncvlxUítIecxoM Hacb nmeHVIVI" K ero  
OCO6eHHOCTHX y yl'áCTBeHHO OTCTaJIbix AeTeH. C6.4YMCTBeHHO  
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oTcTaJruld peóexox ",1935.  

CoxoJZOB E.H. Op1aeHTVipoBOUxbt pellpiexc vr npoőJieMbi peuenuvtvi.  

AoxalaAbi Ha coBeiuexvtvi no ncvixoarorvivi, M., 1954.  

CoxoJIOB E.H., úaHVtzoBa H.H. vi MvixaJieBcxaR M.F. 14cclleAoBaHme  

CBeTOBOYÍ uyBCTBMTeJIbHOCTLi MeTOAOM oJiexTporp4mn. IY  

COBeIAaHVte no 1tI3I)10JI. onTYtxe. Te3vicbi, r'~ ., 1955.  

CoxoaloB E.H. BucfliaR HepBHaR AeATeJIbHOCTb n np06JIeMa BocnpYlR—  

THfi. " Bonpocbi nciaoJlorizvl" 1955, 	1.  

CoKOaioB E.H. n PoJlyóeBa O.A. PORI)  ycalOBiiopeCx)JieKTODHbix cBH3a  

B  MexaHYI3me AeÜicTBYlfi cBeTOBOro pa3ApanTeJifi Ha 3pirlTeJlb—  

HbIÚi aH::::a1H3aTop, IY. coBeIIlaHrde no (1;1A31/1031. OnTrdKe.  

Te3Hcbi, 1955.  

CoxoJioB E.H. K BvtxorpaAoBa O.C. CooTHOUieHZe opiaeHTViposouxbrx  

vi  oóopOHVITeJIbHbax pecpexcoB npvi AekcTBVivr 3By1CoBbrX pa3Apa—  

xKTeJievi. Có. " OCTaTOUHbi2 cJryX y Tyroyxvix y ralyxoHeMux  

AeTeH". 1/13A•BO AIIH PNCP,1957.  

CoxoJIOB E.H. 0 pep.exTOpxblx Mexaxvi3MaX peuenuvivi. MaTepmaaibl  

coBeu;aHViH no ncvixoJlorvivi M., 1957.  

COxoa10B E.H. K IlapaMoHoBa H.H. K Bopnocy o poal oprieHTVipoBOUxom  

pe(j)Jiexca B oőpa3oBaxvilri ABUIraTeJLbxbix yCJiOBHbIx pe(pexCoB  

y  ueJloBelxa. " 	HepBH.AeRT." , T. YI.5,1956.  

COxOJioB E.H., AaxvinoBa H.H. vi MvtxaJleBCxaR M.B. K Bonpocy  

o  xo?KHo7 raJIbBaHViuecxxx peaxuYIfix ueJloBeKa npvi AeReTBVivt  

YIHA14íÁlepeHTHbIX H C1drHaalbHbrX pa3ApamvlTeJlek. "Bonpocb:  

ncvixoaiormvi ", 1957, Pd22.  
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COKOJIOB E.H. OpueHTylpoBotiHblvi pecpexc vi BOIIpOCbI Bb1cUleg HepBHOg  

AeHTeJIbHOCTVI B HopMe u naToJioruvt. 03A-BO  AHH PCCP  

MocKBa 1959  

C0K0JI0B E.H. 06 oTpozeHUVi OpvleHTVlpoBOxIHOro peVlexca B 3JIexTpo—  

aHu4aJIorpaMAde neJIOBeKa. BOnpoCbl 3JIeKTpolgiI31rI0JI0rI1IIrI  

u 3JieKTpoaHue(paJlorpi vt3A-Ba AH  CCCP,1960.  

CoxoJIOB E.H. IjICCJIeAOBáHUe CooTHOIUeHUtfi OpvleHTVipOBOtiHbLX u CneuuaJió  

Hblx KoiRIIUHeHTOB 3palIKOBOVi peaKLXvivl lIeJIoBeKa. C6.OpvieHT.  

pe(0JI. vI BollpaCbl BbICID.HepBH.AeRT. mau-BO AIIH PNCP,1960  

Coclopa b.R. m AxceHTbeB C.B. CocyAucTbte peNexCbt npvt uepe6-  

paJrBHog peruoxapxoú runoTUHUVI. " 4pEr« HeBponaT.oJlorvivt  

vi ncuxuaTpuu ". T o  XLIII,  BUM.  I2, 1953.  

Tpo(IvIMoB H.M. KOMHJIeKCHOe 143ytiexvle BblCUeil HepBHOg AeRTeJmOCTVt  

npvl pa3JioiHb1X CTeneHRx oJiuroc ~~pexuu. Avicc.,JI.,1953.  

TpomuH H.  CpasHVlTeJIbHaR ncraxoJlorvlR HopMaJlbHblx kI Hexop11da7ib-  

HbLx AeTeg, 1916.  

OvlrypvlH H.JI. vI 4eHVlcoBa m.II. 8Tanbl pa3BUTViR noBe AeHViA AeTeil  

B Bo3paCTe oAHoro roAa. M.,PrieArvi3, 1949.  

QypcuxoB A.C. BJIUfiHUe BHeUlHero TopldorrteHKR Ha oópa3oBaHVte  

AvlV)epeHLjupoBKVI u yCJ10BH0r0 Topmo3a. ApxvlB 6v1oJ1.  

Hayx., T. XXII. 1922.  

XellviHamBUJru r.r. PeJlexTopHble cocyAucTble peaKuvivl npvl paaApa-  

xceHVivi peuenTopoB rti2aTSVi y 6eper;iexxbLx geHiltviH 1oxceHUu.  

BMA. oxen. 6vioJZ. vt MeA., T. XXXIY. Bbin.2,I952.  

FiiaKypoB P. X. 06 3M0111/1oHaAbHOM KordnoHeHTe opviexTVlpoBoxmoro  

peOpexca. BOiipocbi ncvlxoJiorviu I162, 2.  
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IliacTYlx H.P. 0 TopM03xoM AehclBVIK Tali xa3blBaeMblx HxAIrlIDepexTxbx  

pasApanueneR . " q) 1/13 1/10J1. Vpx . CCCP", T. XXX. , BbIn . 

2, 1941 . 

IlfaxxoBim A.P. OpIlexTzpoBolixaR 3pauxoBocyatNBaloutaR peaxuHR Ha  

" HoBH3xy " cBeTOBOro pa3ApazHTe2IR. " (i)H3zoJI.zypx.  

CCCP", T. XL.II, BUR.  8. 1956.  

geqynux 0.1n. BnzRHUie placTnR oplleliTVlpoBouxsta peaxuYiTtt xa nz:ueBble  

ycJloBxble pecliJlexcbl. " PyccxlriR cDu31/1OJI. mypx. " , T.yI.  

BUR.  4-6, 1923.  

~eliyJlí/!x 0.1/1. Home MaTeplriaJlbl x (7vI3Ltonorvlz yracaxSllR oplRexT3lipoBOli—  

xoro pecpexca. Apx. ózon. xayx, T. XXIII, BbIn.I-3,  

1923.  

IOc A. i/1 IOc K. IA3yuexvtR yrauemi OOr BblpaIexlaH opylexTUpoBotIxoro  

peQnexca LI Yl3yuaxvie BJIIlífixliR Bxeuixero TopMO3a xa pa3A—  

pazlaTenevl y ueJloBexa. CzMno3zyM " OOr z ycnoBxbi0  

p4nexc " , IviocxBa 1958.  


