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povezuje se s stopnjo vzburjenosti možganov in delovanjem
     možganskih sistemov za prepoznavanje nagrad ter procesiranje pozitivnih emocij
          vpliva na motivacijo in način pristopa k reševanju kompleksnih problemov
          

tendenca k doživljanju negativnih čustev, 
emocionalnem odzivanju, občutljivosti na stres

amigdala, inzula,
anteriorni cingulatni korteks

serotonin
povezuje se z odzivnostjo možganskih sistemov za prepoznavanje 

in odzivanje na neposredno ali potencialno grožnjo ali stres       .
          

težnja k vzdrževanju socialne stabilnosti, sočutju, 
kooperativnosti, optimističen pogled na naravo ljudi  

mPFC, superiorni temporalni sulkus
temporalno-parietalna združitev, inferiorni frontalni girus, PPC

serotonin, vazopresin, oksitocin, testosteron, estrogen

povezuje se z delovanjem možganskih sistemov ključnih za 
procesiranje socialnih  informacij, empatije, prepoznavanje čustev, 

teorije uma, zaznavanje biološkega gibanja in namer

tendenca k samodisciplini, izpolnjevanju dolžnosti, dosežkom,
prednosti načrtov pred spontanim vedenjem 

poteza prisotna le pri ljudeh in šimpanzih - živalih, ki so sposobne oblikovanja in izvedbe 
dolgoročnih načrtov ter premagovanja trenutnih potreb, ki so v nasprotju z dolgoročnimi načrti

povezuje se z možganskimi sistemi za oblikovanje in nadzorovanje izvedbe načrtne aktivnosti
ter sistemi za inhibicijo impulzov

ventrolateralni prefrontalni korteks
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                   Impulzivnost je kompleksna lastnost,         
              ki odraža dinamično ravnovesje večih
       osebnostnih potez in možganskih sistemov. 
Nekateri med njimi zvišujejo, drugi znižujejo 
tendenco k impulzivnosti.

Velikih pet se medsebojno povezuje v dve nadredni metapotezi - stabilnost in plastičnost. 
Delitev se povezuje z dvema obsežnima nevrotransmiterskima sistemoma. 

Stabilnost s serotoninom, plastičnost pa z dopaminom.

Phineas Gage

Leta 1848 je med gradbenimi deli na železniški progi v ZDA 
eksplozija pognala petidvajsetletnemu Phineasu Gageu 
enometersko železno palico skozi lobanjo ter povzročila 
hudo poškodbo možganov. Gage je nesrečo preživel, za 
vedno pa je bila spremenjena negova osebnost. Prej 
priljubljen, premišljen in bister poslovnež je postal 
nezanesljiv, razburljiv in nespoštljiv do drugih, nepotrpežljiv 
in trmoglav. Medtem ko je prej poln energije in vztrajnosti 
izpolnjeval svoje načrte, jih je zatem opuščal in nadomeščal 
z novimi še predno jih je imel priložnost zares preizkusiti. 
Njegova osebnost je bila spremenjena do te mere, da so 
njegovi prijatelji in znanci rekli, da to ni več Gage.

Primer Phineasa Gagea kaže, kako je posameznikova osebnost nerazdružljivo 
prepletena z delovanjem možganov in kognitivnih procesov, ki jih omogočajo.

psihologija osebnosti

Hans Eysenck
Britanski psiholog Hans Eysenck je postavil 
prvo odmevno teorijo osebnosti zasnovano 
na nevrobioloških predpostavkah. 
Predvideval je, da razlike med posamezniki 
izhajajo iz razlik v stopnji aktivacije različnih 
predelov možganov. Tisti z nižjo spontano 
aktivnostjo možganske skorje naj bi v večji 
meri težili k iskanju zunanje stimulacije za 
dosego optimalne stopnje aktivnosti
(estravertnost). Tisti z večjo odzivnostjo 
limbičnega sistema, odgovornega za 
procesiranje čustev, pa naj bi se hitreje in v 
večji meri čustveno odzivali (nevroticizem). 

Retikularna formacija je odgovorna za 
vzdrževanje osnovne stopnje vzburjenja 
možganov.

Jeffrey Gray
Eysenckov učenec, Jeffrey Gray je avtor vplivne 
nevroznanstvene teorije, ki predvideva, da osebnost 
odraža specifično ravnovesje v delovanju treh 
možganskih sistemov. Sistem za približevanje (BAS) je 
odgovoren za približevanje dražljajem, ki nakazujejo 
nagrado. Sistem za boj, beg in otrplost (FFFS) je 
odgovoren za prepoznavanje groženj in neposredne 
nevarnosti ter oblikovanje odziva izogibanja (panika, 
beg) ali odstranjevanja (jeza, napad). Sistem za 
inhibicijo vedenja (BIS) pa je odgovoren za odzive 
pozornosti, premišljevanja, anksioznosti v situacijah, kjer 
zadovoljevanje potreb spremljajo potencialne nevarnosti.

Neposredna nevarnost sproži 
odziv sitema za boj, beg in 
otrplost.

Frenologija
Franz Joseph Gall je bil začetnik pomembne 
predpostavke, da so različni predeli možganov 
odgovorni za različne miselne procese in osebnostne 
lastnosti. Zagovorniki t.i. frenologije so nadalje 
predpostavljali, da se razlike v razvitosti posamičnih 
lasnosti kažejo tudi kot razlike v debelini povezanih 
možganskih predelov in posledično obliki lobanje. 
Podrobno merjenje vdolbin in izboklin lobanje naj bi 
tako omogočalo oceniti posameznikove osebnostne 
lastnosti. Mnoge predpostavke gibanja, ki je bilo 
izredno popularno v 19. stoletju, so se kasneje 
izkazale kot neustrezne. Nekatere vpoglede - kot je 
lokalizacija kognitivnih funkcij ter povezanost med
razvitostjo kognitivnih funkcij in debelino možganske skorje, ki je odgovorna za 
njihovo izvedbo - pa je moderna nevroznanost potrdila kot izredno napredne.

Psihologija osebnosti je veja psihologije, ki preučuje medosebne razlike z 
namenom prepoznavanja temeljnih lastnosti, ki tvorijo osebnost 
posameznika in človeško naravo. S pomočjo psiholoških vprašalnikov, 
preizkušenj in testov ter z uporabo naprednih statističnih analitičnih 
tehnik odkriva, kako se posamične osebnostne lastnosti združujejo v 
manjše število medsebojno neodvisnih dejavnikov, ki predstavljajo 
osnovne dimenzije osebnosti.

nevroznanost osebnosti
Nevroznanost osebnosti je znanstvena disciplina na stičišču 
nevroznanosti, psihologije osebnosti in kognitivne nevroznanosti, ki se 
posveča vprašanju, zakaj se ljudje razlikujemo med seboj, katere so tiste 
lastnosti in procesi v možganih, ki vodijo do medosebnih razlik ter 
oblikujejo osebnost posameznika. Pri svojem delu nevroznanost 
osebnosti izhaja iz prepoznanih temeljnih osebnostnih potez, kot jih 
opredeljuje psihologija osebnosti. Slednje povezuje z znanjem o strukturi 
in delovanju možganov ter njegovih funkcijskih podsistemov. Na podlagi 
obstoječih informacij oblikuje in preverja modele nevrobioloških osnov 
osebnosti, pri čemer skuša medsebojno povezovati dognanja o 
nevrobioloških osnovah človekovega vedenja, čustvovanja, motivacije in 
miselnih procesov. Končni cilj nevroznanosti osebnosti je odkritje vzročnih 
mehanizmov oblikovanja osebnostnih potez, ki omogočajo odgovoriti na 
vprašanje, kako struktura in delovanje možganov oblikuje osebnost. 

velikih pet
Številne študije v okviru psihologije osebnosti kažejo, da lahko posamične 
osebnostne lastnosti in poteze združimo v pet medsebojno neodvisnih 
osebnostnih dejavnikov, osnovnih dimenzij osebnosti - velikih pet: 
ekstravertnost, nevroticizem, sprejemljivost, vestnost ter odprtost / 
intelekt. Spodnja skica shematično prikazuje nekatere osnove trenutnega 
razumevanja nevrobioloških osnov velikih pet.

Skica lobanje Phineasa Gagea 
in palice, ki jo je prebila.


