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ABSZTRAKT 

 

Korábbi kutatások igazolták, hogy a gyerekek 2,5 éves korukra értik meg a képek 

szimbolikus természetét (pl. DeLoache, 1987). Azok a próbálkozások, amelyek fiatalabb 

gyerekek képmegértési képességét igyekeztek facilitálni, kevés sikerrel jártak (DeLoache 

és Burns, 1994). Jelen kutatás célja, hogy 2,5 éves kor előtt javítsa a gyerekek 

teljesítményét a képmegértés mérésére kidolgozott kép alapú keresési helyzet módosított 

változatában. Feltételezésünk szerint a képi kompetenciát elősegítheti, ha elérhetővé 

tesszük a képlétrehozás társas kontextusát. Hipotézisünk teszteléséhez a keresési helyzet 

elé egy olyan Kísérleti beavatkozást vezettünk be, amelyben a kisgyermekek 

megfigyelhették, ahogy egy felnőtt lerajzol tárgyakat, majd azonosították a képek 

referensét. A Kontroll feltételben előre elkészített képek referenseit kellett azonosítani. 

Az 1. kísérletsorozatban a társas beavatkozás facilitáló hatását a 24—30 hónapos 

korosztályban teszteltük. A társas beavatkozásnak köszönhetően az 1A kísérletben a 

gyerekek sikeresebben kerestek olyan képek alapján, melyek társas eredete elérhető volt. 

Az 1B kísérlet igazolta, hogy a társas beavatkozás olyan képek hatékonyabb 

kontextualizálását is segíti a Teszt fázis során, melyek társas eredete már nem érhető el. 

A 2. kísérletsorozatban egyszerűsített kép alapú keresési helyzetben vizsgáltuk a társas 

beavatkozás hatását 24, 26 hónaposok körében. A 2A kísérletben igazoltuk, hogy a 26 

hónaposok keresési teljesítménye úgy is javul, ha a képek táras eredetéről a keresési 

helyzettől független kontextusban tanulhatnak. Ilyen feltételek mellett a társas 

beavatkozás a 24 hónaposoknál nem eredményezett egyértelmű javulást. A 2B 

kísérletben a társas beavatkozást úgy változtattuk meg, hogy a vizsgálatvezető 

reprezentációs szándéka verbális elaboráció nélkül referenciális cselekvéséből volt 

kikövetkeztethető. A 26 hónaposok teljesítménye nem javult egyértelműen. 

Összességében, a kísérleti beavatkozás, amely lehetőséget kínált a képlétrehozó szándék 

értelmezésére, és ezen keresztül a képek specifikus referensének azonosítására, jobb 

teljesítményhez vezetett a kép alapú keresési helyzetben 2,5 éves kor előtt is. 

 

KULCSSZAVAK 

Képi reprezentáció megértése, kép alapú keresési helyzet, társas megismerés, társas 

facilitáció  
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ABSTRACT 

 

Previous research showed that children begin to understand the symbolic nature of 

pictures around 2.5 years of age (e.g. DeLoache, 1987). Studies that aimed to facilitate 

early picture comprehension proved to be ineffective (DeLoache & Burns, 1994). The 

goal of the current studies was to improve children’s performance in a modified version 

of the picture retrieval task before 2.5 years of age. We assumed that the symbolic 

competence could be facilitated by making available the social context in which pictures 

are created. To test our hypothesis, before the search task, a brief experimental treatment 

was introduced, in which children could observe an adult who was intentionally drawing 

pictures and they identified the referent of the pictures. In the Control Condition, children 

had to match pre-drawn pictures to their referent. Study-1 tested the facilitative effect of 

the social treatment in 24-30-month-olds. In Study-1A, owing to the Social treatment, 

children could find the hidden object more successful by using intentionally drawn Test 

pictures. Study-1B provided evidence that due to the Social treatment children could 

better contextualize pre-drawn Test pictures too. In Study-2, the facilitative effect of the 

Social treatment was tested by 24, 26-month-olds in a simplified picture retrieval task. In 

Study-2A, 26-month-olds performed better in the picture retrieval task even if they could 

learn about the social origin of the pictures in a different context. However, it remained 

unclear that owing to the Social treatment, 24-month-olds performance could be 

facilitated as well. In Study-2B, we used a slightly modified Social treatment. The 

experimenter’s drawing intention was verbally not narrated, children only could 

indirectly extract it from the experimenter’s referential action. To sum up, the 

Experimental treatment that offered the opportunity to understand the specific referent of 

pictures by attributing drawing intention to the creator enabled children to perform better 

in contextualising pictures in the retrieval task. 

 

KEYWORDS 

Picture understanding, picture based retrieval task, social cognition, social facilitation  
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ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

BEVEZETÉS 

 

A modern indusztriális társadalmakban felnövő gyerekeket képi szimbólumok veszik 

körül életük első pillanatától fogva. Mivel a világról való ismeretszerzésünkben fontos 

szerepet játszanak, megfelelő értelmezésük, használatuk, esetleg alkotásuk fontos és 

elengedhetetlen fejlődési feladatunk. Különösen mivel a vizuális médiumok 

térhódításával, a képi szimbólumok jelentősége folyamatosan növekszik, 

hirdetőtáblákról, plakátokról, felugró ablakokról árad felénk az információ nap mint nap. 

A képek legelőnyösebb tulajdonsága, hogy olyan új ismeretek forrásai lehetnek, 

amelyekhez direkt tapasztalatszerzéssel nem feltétlenül juthatunk hozzá (pl. DeLoache, 

2004a, b; Ganea, Ma, és DeLoache, 2011). Ahhoz azonban, hogy a kisgyerekek valóban 

gazdagodjanak a szimbólumok által hordozott információból, szükséges, hogy megértsék 

szimbólum és szimbolizált referenciális viszonyát. 

Egyes korai feltételezések szerint a magas fokú fizikai hasonlóság észlelése kép 

és referense között elegendő ahhoz, hogy a fejlődő gyermek számára a szimbólum-

valóság reláció értelmezhetővé váljon (pl. Gibson, 1971, 1979, Hochberg és Brooks, 

1961). Hasonlóan korán megjelent ugyanakkor az ellenoldal véleménye is, hangsúlyozva 

a tapasztalatok szerepét a szimbolikus viszonyok megértésének fejlődésében (pl. 

Gombrich, 1969; Goodman, 1976). Bár akkoriban a vitás kérdés eldöntésére érvényes 

empirikus kutatások nem születtek, mára semmi kétségünk afelől, hogy mind a 

magasfokú kép-referens megfelelésnek, mind a képekkel szerzett gazdag korai 

tapasztalatoknak kiemelt jelentősége van a szimbólumértelmezés fejlődésében. Ezeknek 

köszönhetően a képekkel gazdagon elárasztott kultúrákban felnövő gyerekeknek már 

három éves korukra nem okoz nehézséget a kép és referense közötti kapcsolat átlátása 

(pl. Callaghan, 1999; DeLoache és Burns, 1994; DeLoache és Ganea, 2009; Ganea, Allen, 

Butler, Carey, és DeLoache, 2009; Preissler és Carey, 2004; Torseth, 2003). A 

Disszertáció elméleti bevezetőjének első felében azoknak az empirikus kutatásoknak az 

eredményeit foglaljuk össze, melyek a szimbólumértelmezés első három évében zajló 

intenzív fejlődésnek különböző lépcsőit tanulmányozzák. Hangsúlyozva, hogy ez a korai 

tudás még messze nem az emberi szimbólumértelmezés és használat csúcsa, hiszen 

érzékeny bizonyos kontextuális változókra. Még óvodáskorú gyerekekkel is megesik, 

hogy egy rózsa képét látva összezavarodnak, és azt gondolják, a kép is olyan illatot áraszt, 
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akárcsak a valódi virág (Beilin és Pearlman, 1991), illetve a térképen pirossal jelölt útról 

azt feltételezik a valóságban is piros színű (Liben és Downs, 1989). Továbbá a felnőtt 

szimbólumhasználók között is nagy eltérések lehetnek a tekintetben, hogy – például – 

mennyire könnyen tájékozódunk térképek alapján, illetve mennyire értelmezik jól a 

diagramokon közölt eredményeket (jóllehet e képességek nem pusztán a 

szimbólumértelmezés képességével függnek össze). Az azonban nem okozhat problémát 

egyetlen felnőtt szimbólumhasználónak sem, hogy értse, a televízióban látott film fikció5, 

vagy éppen, hogy megértse mi a kapcsolat kép és referense között. 

Az Elméleti bevezető célja továbbá, hogy a képmegértés fejlődésének 

bemutatásán túl, ismertesse, milyen próbálkozások születtek a szimbólumértelmezés 

különböző szintjeinek mérésére. Ahhoz azonban, hogy a szimbólummegértési képesség 

mérhetővé váljon, konceptuális szinten is meg kell tudnunk ragadni, mitől is válik egy 

tárgy szimbólummá, és mit is kell ahhoz megtanulni, hogy kompetens 

szimbólumhasználóvá fejlődjünk. Minden szimbólum – így a képi is – olyan entitás, ami 

azzal a szándékkal keletkezett, hogy általa utalhassunk egy másik entitásra (pl. DeLoache, 

2002, 2004a, 2004b). Ha – ezt az első ránézésre talán – leegyszerűsítőnek tűnő 

munkadefiníciót szemügyre vesszük, azonosítani tudjuk a (képi) szimbólumok két olyan 

jellegzetességét, mely megértésük elengedhetetlen előfeltétele. Egyrészt intencionális 

jellegüket. Saját jogán ugyanis egyetlen entitás sem szimbólum, humán intenció kell 

hozzá, hogy azzá váljon. Vegyünk például egy egyszerű gomolyagfirkát. A firka 

reprezentálhat fát, ha a kisgyermek fa ábrázolásának szándékával alkotta. Ugyanakkor 

hiába emlékeztet a firka formája alapján fa lombjára, ha a kisgyermek csupán a 

nyomhagyás öröméért rajzolta, képe nem lesz egyetlen fa szimbóluma sem. Másrészt 

duális természetüket, ami alatt azt értjük, hogy minden szimbólum egyszerre konkrét 

tárgy, másrészről referenciális utalás is a reprezentáltra, aminek a szimbolizálására 

létrehozták (pl. DeLoache, 1995a, 1995b, 2002, 2004a, 2004b). E két jellemző megértése 

elengedhetetlen előfeltétele lesz a képi szimbólumok megfelelő használatának, vagyis a 

képi kompetencia megjelenésének.  

Ugyanakkor további próbatétel elé állítja a fiatal szimbólumhasználók 

képértelmezését annak a belátása, hogy a képek (pl. egy autó fényképe) bizonyos 

esetekben konkrét egyedeket reprezentálnak (pl. a saját járművünket), máskor általános 

referensekre utalunk velük (pl. általános érvényű információt taníthatunk az autókról – 

                                                 
5 Néhány ritka kivételtől eltekintve, amikor felnőtt sorozatnézők a szappanoperában rabszolgát játszó 

szereplő felszabadításáért indítanak civil küzdelmet. 
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nevüket, tulajdonságaikat). Bizonyos esetekben tehát a képek specifikus referensekre 

utalnak, és a kurrens valóságról nyújtanak információt (Hartley és Allen, 2014a, b), más 

esetben generális kategóriákat reprezentálunk általuk. 

Az Elméleti bevezető legfőbb célkitűzése, hogy a képi kompetencia 

megjelenésére és rugalmasságára vonatkozó különböző empirikus eredményeket 

integrálni képes elméleti keret híján, ismertesse azokat a törekvéseket, amik a gyerekek 

szimbólumértelmezésének nehézségét magyarázni próbálták. Valamint, hogy az 

empirikus előzményekre alapozva felvázoljon egy olyan lehetséges 

közvetítőmechanizmust, mely – meglátásunk szerint – elősegítheti a megértés fejlődését, 

és aminek empirikus tesztelése a jelen dolgozatban bemutatott kísérletek feladata is lesz. 

 

ELSŐ LÉPÉSEK A KÉPI SZIMBÓLUMOK MEGÉRTÉSE FELÉ VEZETŐ ÚTON 

 

A képek szimbolikus természetének megértése az első évek fontos fejlődési feladata. A 

teljes megértéshez vezető hosszú úton, a gyerekek 3-5 hónapos koruk környékén teszik 

meg az első lépéseket. Habituációs és nézéspreferencia vizsgálatok tapasztalata, hogy a 

csecsemők már ebben az igen fiatal életkorban is képesek a képen reprezentált entitásokat 

felismerni (pl. Barrera és Maurer, 1981; Dirks és Gibson, 1977; Rose, 1977), valamint 

különbséget észlelni a kétdimenziós kép és annak háromdimenziós referense között (pl. 

DeLoache, Strauss, és Maynard, 1979; Slater, Rose, és Morison, 1984).  

A témával foglalkozó kutatók törekedtek arra, hogy az implicit módszerek alapján 

levont indirekt következtetés mellett, viselkedéses módon is mérjék, mit értenek a fiatal 

csecsemők kép és valóság viszonyából. Meglepő, ám annál robosztusabb eredményről 

számoltak be, nem csak képekkel gazdagon elárasztott nyugati kultúrában felnövő 

kisgyermekekkel, hanem Nyugat-Afrikában élő kortársaikkal is, akik a vizsgálat előtt 

nem találkozhattak képi reprezentációkkal. A vizsgálat során élethű színes fényképeket 

mutattak be 9 hónapos csecsemőknek általuk jól ismert tárgyakról. A gyerekek a képek 

láttán – függetlenül attól, mely kultúra tagjai6 – kezeikkel nagyon erőteljes exploratív 

manipulációba kezdtek. Csipkedték, kapargatták a képen reprezentált tárgyat, mintegy le 

akarták emelni a tárgyat a lapról. A finommotoros viselkedéseket elemezve a kutatók arra 

a következtetésre jutottak, a gyerekek úgy viselkednek a képen reprezentált 

objektumokkal, mintha összetévesztenék azokat valós háromdimenziós másukkal (pl 

                                                 
6 Meg kell jegyeznünk, hogy a nyugat-afrikai vizsgálati csoport résztvevőinek életkora kevésbé homogén 

volt, 9-18 hónap között variált. 



14 

 

DeLoache és Ganea, 2009; DeLoache, Pierroutsakos, Uttal, Rosengreen, és Gottlieb, 

1998; Pierroutsakos és DeLoache, 2003). Az erőteljes manipulatív exploráció pedig nem 

magyarázható pusztán azzal, hogy a gyerekek kép-háttér kontraszt eltérésre reagáltak 

volna. Amikor ugyanis erős kontrasztú ovális körbe helyezték a képen reprezentált 

objektumokat, a 9 hónaposok manipulációja még mindig a reprezentált tárgyra, és nem 

pedig annak keretére irányult (Pierroutsakos és DeLoache, 2003). Ez az eredmény 

egyrészről megerősíti azt a korai feltételezést, hogy a csecsemők szimbólum és referense 

magasfokú fizikai hasonlósága alapján felismerik a képen reprezentált tárgyakat (pl. 

Gibson, 1971, 1979; Hochberg és Brooks, 1962). Ugyanakkor felveti annak a lehetőségét 

is, hogy a 9 hónaposok még összetévesztik a kétdimenziós szimbólumot a 

háromdimenziós szimbolizálttal, ami nyugtalanító ellentmondást teremt a nézés 

preferencia módszerrel igazolt diszkriminációs képességgel szemben (pl. DeLoache és 

mtsai., 1979). Főként, mivel DeLoache és munkatársai (1998) is elismerték, ha a 

gyerekek egyszerre kapták meg a valós tárgyakat, illetve azok reprezentációit, minden 

résztvevő erőteljes preferenciát mutatott a valós tárgy iránt. Joggal merül fel a kérdés, 

következtetésük kimondásánál, miért hagyták figyelmen kívül ezt a tényt. 

DeLoache és munkatársai (1998) vizsgálata továbbá nem tud elszámolni azzal a 

jelentős módszertani hiányossággal, hogy közvetlenül nem hasonlították össze a 

manipulatív viselkedést a képek és a képen reprezentált valós tárgyak között. A bátor 

következtetéssel szemben továbbá olyan kritikák is felmerültek, hogy hogyan alakult 

volna a 9 hónaposok manuális explorációja, ha konkrét entitásokat reprezentáló-, és 

figurális reprezentációkat nem tartalmazó (ún. textúra) képeket is kínáltak volna a 

kisgyerekeknek. Elképzelhető, hogy az erőteljes manipulatív viselkedést utóbbi típusú 

képek is kiváltották volna, ami igazolhatta volna, hogy nem tudásbeli deficittel van 

dolgunk, csupán életkori sajátossággal. Nevezett módszertani hiányosságokat 

kiküszöbölő kutatásukban Yonas, Granrud, Chow és Alexander (2005) különbséget 

találtak a csecsemők manuális explorációjában, amikor a konkrét tárggyal találkoztak, 

mint amikor azok élethű képeivel. A tárgyakkal szemben mutatott manipuláció mind 

minőségében, mind mennyiségében is eltért a reprezentációkkal szemben mutatottól. 

Ugyanakkor nem találtak eltérést a tárgyak képével szemben mutatott manipulatív 

viselkedés és más, figurális ábrát nem tartalmazó reprezentációkkal szemben mutatott 

taktilis exploráció között. Saját eredményeikben bizonyítékát látták annak, hogy a képre 

irányuló erőteljes manipulatív exploráció életkori sajátosságnak tekinthető, nem pedig 

kép és reprezentáció megkülönböztetési problémájának. Jóllehet e vizsgálat alapján 
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továbbra sem tudunk többet a képek korai megértéséről, mint amit 3-5 hónapos babáknál 

indirekt módszerekkel igazoltak: vagyis, hogy a csecsemők felismerik a képen ábrázolt 

entitásokat, valamint hogy képesek megkülönböztetni a kétdimenziós képet 

háromdimenziós referenstől, mindenesetre DeLoache és munkatársai (pl. 1998) 

értelmezését – a differenciálás nehézségére vonatkozóan – elutasíthatjuk. DeLoache és 

munkatársai (2004a) az őket ért kritikára reagálva újrakódolták kísérleti videóikat, és bár 

továbbra is kitartottak eredeti interpretációjuk mellett, hogy a kicsik le akarják emelni a 

képről a reprezentált tárgyakat, semmilyen empirikus érvet nem tudtak állításuk mellett 

felhozni, vagyis következtetésüket nem tudták megvédeni. 

Egy másik vizsgálatban utánzásos helyzetben tesztelték az egészen fiatal (6, 9, 12, 

15 és 18 hónapos) csecsemők képekkel és referenseikkel kapcsolatos korai ismereteit. A 

gyerekek számára jól ismert tárgyak és azok élethű képeinek jelenlétében mutattak be 

kétféle viselkedést. Az egyik a tárgyak konvencionális használatát demonstrálta (pl. 

megráztak egy csörgőt, vagy a csörgő képét), a másik a képek referenciális alkalmazására 

utalt (pl. rámutattak a valós tárgyra vagy a képen reprezentált tárgyra, és közös figyelmi 

helyzetet teremtettek). Arra voltak kíváncsiak, hogy amikor a csecsemők maguk 

léphetnek interakcióba a tárgyakkal és a képekkel, inkább a referenciális vagy a 

konvencionális cselekvéseket fogják-e megjeleníteni. Míg a 6 és a 9 hónapos résztvevők 

esetén a különböző viselkedések megjelenése nem különbözött, a 12 hónapnál idősebb 

csecsemők a képekkel szemben jelentősen több referenciális, a tárgyakkal szemben pedig 

több konvencionális viselkedést hívtak elő. Persze e kutatásból sem következtethetünk 

arra, hogy a 12 hónapos csecsemők megértenék a szimbolikus kapcsolatot kép és 

referense között, csupán annyit, hogy jelét adják bontakozó tudásuknak a képek 

konvencionális felhasználásáról. Vagyis, hogy a kép inkább utal a rajta reprezentált 

entitásra, mint hogy azonos lenne vele, így rámutatni egy csörgő képére adekvátabb 

viselkedés, mint rázogatni azt (Callaghan, Rochat, MacGillivray, és Maclellan, 2004).  

A 9 hónapos csecsemőknél megfigyelhető erőteljes manipulatív exploráció 

mellett, a képek orientációjára vonatkozó korai érzéketlenség, majd a felnőttekre jellemző 

iránypreferencia lassú megjelenése is igazolja, hogy fiatal életkorban a képek értelmezése 

még jelentős eltéréseket mutat. Habár az empirikus eredmények látszólag ezen a területen 

is ellentmondásosak. Míg a kutatások egy része hasonlóságot ír le a felnőttek és egészen 

fiatal gyerekek képekkel kapcsolatos viselkedése és teljesítménye között (pl. Carey és 

Diamond, 1977; Carey és Diamond, 1994; Carey, Diamond, és Woods, 1980; Diamond 

és Carey, 1986; Hayes és Watson, 1981; Kestenbaum és Nelson, 1990; Rock, 1974; Yin, 
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1969). Addig mások különbségekre hívják fel a figyelmet (pl. DeLoache, Pierroutsakos, 

és Uttal, 2003). Egyes eredmények szerint a babák 2-4 hónapos korukban többet 

mosolyognak normál állásban prezentált emberi arcot ábrázoló képekre, mint fejjel lefelé 

bemutatottakra (Hayes és Watson, 1981). A 7 hónaposok pedig könnyebben 

diszkriminálnak különböző arckifejezéseket ábrázoló képek között, ha normál állású a 

kép (Kestenbaum és Nelson, 1990), ami megfelel a felnőtt és idősebb gyerekekkel végzett 

hasonló kutatások eredményeinek. Vagyis hogy ha képeket prezentálnak felnőtteknek 

normál- vagy fejjel lefelé fordított állásban, későbbi felidézési helyzetben jobb 

teljesítményt nyújtanak a normál állású képekre, mint a fordítottakra (pl. Carey és 

Diamond, 1994; Diamond és Carey, 1986; Rock, 1974; Yin, 1969). 10 éves gyerekeket 

vizsgálva a kérdést, hasonló eredményre jutottak a kutatók. A gyerekek jóval több normál 

állásban bemutatott arc képére emlékeztek, mint ahány fordítottra (pl. Carey és Diamond, 

1977, 1994; Carey és mtsai., 1980). Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 

ezek a kutatások ingeranyagként csak arcszerű ábrákat alkalmaztak. Mivel az emberi 

arcok jelentős szociális tartalmuk miatt sajátos kategóriát alkotnak, így az e 

reprezentációkra adott reakciók nem tekinthetők általánosnak minden egyszerű 

kétdimenziós képre. 

Olyan képek esetében, ahol nem arcokat használtak, hanem a gyermekek számára 

jól ismert tárgyakat és azok reprezentációit, még 18 hónapos vizsgálati személyek 

esetében is furcsa diszkrepanciát találtak. A gyerekek a tárgyakat egyből megfordították, 

a képeket azonban nem. A leginkább meglepő eredmény mégis az volt, hogy 

képfelismerési pontosságukat és válaszadási sebességüket nem befolyásolta, hogy normál 

állásban vagy fejjel lefelé kapták-e a képet (DeLoache és mtsai., 2003). Több életkori 

csoportban megvizsgálva a kérdést, azt találták, hogy a 18 hónapos kori érzéketlenség a 

kép állására fokozatosan tűnik el az elkövetkező néhány hónapban, és alakul ki nagyjából 

30 hónapos korra, a felnőttekre jellemző iránypreferencia (Pierroutsakos, DeLoache, 

Gound, és Bernard, 2005). Hasonló mintázat igazolódott a gyerekek által alkotott 

reprezentációk esetében is. Míg egy vizsgálatsorozatban 2 éveseknél elő-előfordultak 

fejjel lefelé rajzolt képek, előfordulási arányuk jelentős csökkenést mutatott az 

elkövetkezendő hónapok során. A kétéves gyerekek motivációját a fejjel lefelé rajzolásra 

nem magyarázhatta, hogy nem ismerték volna a reprezentálandó tárgy kanonikus irányát, 

sem az, hogy a rajzolási folyamatot kísérő felnőtt, hol foglalt helyet a rajzoló gyerekhez 

képest. Ugyanolyan eséllyel jelent meg, ha a vizsgálatvezető a gyermek mellett ült, 

mintha vele szemben foglalt helyet. Tehát míg kétéves korban a gyerekek spontán 
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reprezentációi esetében is megesett, hogy fejjel lefelé állásban készült el, addig három 

éves kor felett, a gyerekek akkor sem voltak hajlandóak fejjel lefelé elkészíteni rajzukat, 

ha a vizsgálatvezető kifejezetten ezt modellálta nekik (Saito, Misato, Havashi, Ueno, és 

Takeshita, 2011). A kép (legyen az akár saját reprezentáció) állására való érzékenység, 

és a képek kanonikus irányának preferenciája tehát fokozatosan jelenik meg, ami szintén 

a tapasztalatok jelentőségét hangsúlyozza a megfelelő képhasználat kialakulásában.  

Összefoglalva a fenti kutatások tapasztalatait, a csecsemők alig pár hónapos 

korukban jelét adják annak, képesek megkülönböztetni a kétdimenziós képeket, 

háromdimenziós referenseiktől, illetve hogy felismerik a képen reprezentált entitásokat 

(pl. DeLoache és mtsai, 1979; Dirks és Gibson, 1977). A képesség ráadásul 

univerzálisnak tűnik, hisz olyan kultúrákban is megfigyelhető, ahol a gyerekek nem 

találkozhatnak képi reprezentációkkal. Felvetve annak a lehetőségét, hogy ez a képesség 

nem igényel előzetes tapasztalatot (DeLoache és mtsai, 1998). Ugyanakkor a további 

fejlődés során a tapasztalatok kiemelt jelentőséghez jutnak. Tudjuk, hogy nagyjából 12 

hónapos korukban a babák képekkel folytatott interakcióik során már preferálják a 

referenciális cselekvéseket a képen reprezentált tárgy konvencionális alkalmazásával 

szemben (Callaghan és mtsai, 2004). Valamint, hogy nagyjából 30 hónapos korukban 

felismerési és emlékezeti teljesítményüket már befolyásolja, hogy milyen irányban 

mutatják be nekik a képeket. Vagyis közel egy év alatt rengeteg új ismeretet szereznek a 

képi reprezentációk felhasználásnak felnőtt normáiról. Ezek a vizsgálatok rámutatnak 

arra, hogy szükséges különbséget tenni a feltehetően veleszületett képfelismerési- és a 

tapasztalatok és tanulás hosszú folyamatát igénylő képmegértési képesség között. 

Ugyanakkor arra a kérdésre nem tudnak választ adni, hogy mit értenek meg a fiatal 

gyerekek a kétdimenziós kép és háromdimenziós referense szimbolikus kapcsolatából. 

Kép és referense szimbolikus kapcsolatának megértése pedig azért lényeges, mivel ilyen 

módon válhat a kép a képen reprezentált entitás hatékony helyettesítőjévé, vagyis az 

indirekt ismeretszerzés megfelelő eszközévé. 

 

ÚTON A MEGÉRTÉS FELÉ: KÉP ÉS REFERENSE SZIMBOLIKUS KAPCSOLATÁNAK 

BONTAKOZÓ ÁTLÁTÁSA 

 

A szimbolikus viszonyok megértésének fejlődésében kiemelt jelentősége van a 

képeskönyveknek, és a képeskönyv nézegetéshez kapcsoló szülő-gyermek 

interakcióknak. A közös képnézegetésnek kultúránkban jól bevett hagyománya van. 
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Minden kultúránkban gyermeket nevelő szülő egyetért ennek a gyakorlatnak a kognitív 

fejlődésre gyakorolt előnyös hatásában. Nem véletlen, hogy a 6-23 hónapos gyerekek 

szülei – saját bevallásuk alapján – nagyjából napi 25 percet szentelnek ilyen 

tevékenységnek (Rideout, 2013). Kutatások is megerősítették, hogy a közös képeskönyv 

nézegetés egyrészt fejleszti a gyermek szókincsét (pl. DeBaryshe, 1993; Sénéchal és 

Cornell, 1993; Whitehurst, Falco és mtsai., 1994), másrészt bővíti világról való tudásukat 

(pl. Adams, 1990; Bialystok, 1995; Canfield és Ganea, 2014; Ganea és mtsai., 2011; 

Justice és Ezell, 2000; Kelemen, Emmons, Schillaci, és Ganea, 2014; Mason, 1980; Tare, 

Chion, Ganea, és DeLoache, 2010; Walker, Gopnik, és Ganea, 2014). 

A közös képeskönyv nézegetés tehát az élet legkorábbi szakaszában a gyerekek 

szókincsének gyarapítását célozza. Ugyanakkor abból, hogy a gyerekek ilyen módon 

képesek új szavakat elsajátítani, még szintén nem következtethetünk szükségszerűen a 

kép-referens szimbolikus viszony értésére. Hiszen egy kép jelenlétében elhangzó szó 

elsajátítása, valamint annak kiterjesztése a kép valós háromdimenziós referensére 

asszociatív módon is megtörténhet. Már az egészen fiatal csecsemők is érzékenyek a 

statisztikai szabályszerűségekre, vagyis ha egy szó egy kép prezentálásával szoros idői 

egymásutánban hangzik el, anélkül is összeköthetik a kettőt, hogy értenék a kettő 

szimbolikus kapcsolatát. Egyes feltételezések szerint ugyanennek a szónak a valós 

referensre való kiterjesztése sem elégséges bizonyíték a szimbolikus viszony átlátására, 

hiszen az asszociatív kapcsolat kiterjesztése a kettő magas fokú perceptuális 

hasonlóságának észlelésén keresztül is megvalósulhat (pl. Preissler és Carey, 2004).  

Az asszociatív tanulással magyarázó elképzelés a szavak szimbolikus 

természetének megértésére vonatkozó empirikus eredmények érvényességét is 

megkérdőjelezte. Baldwin (1991, 1993a, b) kutatásai alapján ugyanakkor kizárhatónak 

tűnt ez a versengő magyarázat. Legkorábbi vizsgálatában 16-19 hónapos babák kezébe 

egy ismeretlen tárgyat adtak, majd amikor a gyerek figyelmét teljesen lekötötte a tárgy, a 

vizsgálatvezető kimondott egy – a gyerek számára – ismeretlen szót. Tekintetét 

ugyanakkor nem a gyerek kezében elhelyezett tárgyra fókuszálta, hanem egy előtte 

elhelyezett tároló dobozban lévőre. Míg a legfiatalabb résztvevőket összezavarta a 

helyzet és véletlenszerűen választottak a két lehetséges referens közül, a 18-19 hónapos 

babák a vizsgálatvezető tekintetének irányából kikövetkeztették, hogy az új szó nem a 

kezükben tartott tárgy neve, hanem a dobozban találhatóé. Így amikor a vizsgálatvezető 

a tárgy nevét mondta, a gyerekek rendre a tároló dobozban elhelyezett tárgyra mutattak, 

ahelyett, amivel ők a párosítások során foglalkoztak. Holott az asszociatív tanulásra 
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vonatkozó hipotézis ez utóbbi eredményt prediktálta volna (Baldwin, 1991). Egy későbbi 

vizsgálatban a vizsgálatvezető miközben kimondta a tárgy nevét vagy a gyerekkel egy 

szobában volt és a tekintetét ugyanarra a tárgyra függesztette, mint amivel a gyerek 

foglalkozott, vagy a gyerek számára láthatatlan helyről érkezett a megnevezés. Vagyis a 

gyerekek mindkét feltételben ugyanannyiszor és ugyanolyan szoros idői kontingenciában 

hallhatták az ismeretlen szót. De míg az előbbi esetben összekapcsolták a szót a kezükben 

tartott tárggyal, utóbbiban nem (Baldwin, Markman, Bill, Desjardins, és Irwin, 1996). Az 

eredmények ismét nem magyarázhatóak puszta asszociatív megfeleltetéssel, hiszen ha 

asszociatív módon sajátítanák el a szót, abban a feltételben is össze kellett volna 

kapcsolniuk a kezükben tartott tárggyal, amelyikben a szó egy paraván mögül hangzott 

el. 

Waxman és Gelman (2009) arra hívják fel a figyelmet, hogy a szóelsajátítás e két 

mechanizmusa (asszociatív illetve referenciális) nem szükségszerűen zárják ki egymást, 

ellenkezőleg. A legkorábbi időszakban egy szónak és a referensének szoros idői 

kontingenciában való megjelenése, valamint a lehetséges referensek magasfokú 

perceptuális hasonlósága fontos fogódzó a kettő kapcsolatának felismeréséhez. Ám a 

puszta megfigyelés alapú magyarázat még olyan szavak (és fogalmak) elsajátítását sem 

képes teljes mértékben megmagyarázni, melyek rendelkeznek konkrét referenssel. A 

szavak szimbolikus jellegükből fakadóan gyakran utalnak jelen nem lévő entitásokra, a 

gyerekek megfigyelhető referens hiányában is képesek elsajátítani egy újszerű szót, nem 

is beszélve azokról a fogalmakról, melyek nem rendelkeznek konkrét referensekkel 

(például a mentális állapotok). A társas kontextus puszta megfigyelése – amelyen belül 

ezek a szavak megjelennek – sem elégséges a jelentésük (és főként megfelelő 

használatuk) elsajátításához. 

Összegezve, az újszerű szavak, fogalmak elsajátítását nem magyarázhatjuk meg 

puszta asszociatív alapon. Jóllehet a korai szóelsajátításban bizonyos szavak és 

referenseik megjelenésének szoros időbeli kontingenciája fontos fogódzó a gyerekek 

nyelvelsajátításához. Ugyanakkor a legkorábbi időszakra jellemző asszociatív tanulás 

helyét a fejlődéssel egyre inkább átveszi a szavak referenciális természetének megértése, 

ami lehetővé teszi a leválasztott kommunikációt. Amikor a referens konkrét jelenléte 

nélkül a szavak képesek a referens mentális reprezentációját aktiválni, ezen keresztül 

pedig lehetővé teszik az indirekt ismeretszerzést (Waxman és Gelman, 2009). A szavak 

szimbolikus természetének megértése abban érhető tetten legtisztábban, amikor a 
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gyerekek már maguk is képesek azokat dekontextualizáltan használni, vagyis jelen nem 

lévő referensekre utalni velük (Bates, 1979). 

 

A SZAVAK REFERENCIÁLIS TERMÉSZETÉNEK KORAI MEGÉRTÉSE 

 

A szavak indirekt természetének megértését bizonyíthatja, ha egy tárgy nevének említése 

képes aktiválni a tárgy mentális reprezentációját. 22—28 hónapos korban a gyerekek már 

maguktól használnak verbális utalásokat jelen nem lévő referensekre információ szerzés 

céljából (pl. Sachs, 1983; Veneziano és Sinclair, 1995), de jóval korábban jelét adják 

annak, hogy értik a szavak szimbolikus természetét. Egy vizsgálatban 13—14 

hónaposoknak játékhelyzetben megtanították egy új tárgy nevét, majd eltették a tárgyat a 

gyermek látóteréből úgy, hogy a gyermek szemtanúja lehetett a rejtésnek. Rövid 

késleltetés után a vizsgálatvezető kimondta a tárgy nevét, aminek hatására a babák a tárgy 

rejtekhelyének irányába néztek, mutattak, vagy el is indultak, jelezve a tárgy nevének 

puszta említése emlékezetükbe idézte az elrejtett tárgyat és annak rejtekhelyét is (Ganea, 

2005). 

A szavak indirekt természetének e korai felismerése azonban még kezdetleges, és 

érzékeny különböző kontextuális változókra (pl. Ganea és Saylor, 2013a). Egyrészt, egy 

jelen nem lévő referens említése, annál könnyebben hívja elő a referens mentális 

reprezentációját, minél ismerősebb az adott referens, vagyis minél kidolgozottabb 

mentális reprezentációval rendelkezik róla a gyerek. Míg a 13 hónapos babák mentális 

reprezentációját egy ismerős családtag nevének említése jóval könnyebben aktiválja, mint 

egy éppen csak megismert új személyé. Addig a 16 hónaposok már hasonlóan reagálnak 

egy ismerős személy nevének említésére a személy jelenlétének hiányában, mint egy 

alighogy megismert új személyére (Ganea és Saylor, 2013b). Továbbá minél fiatalabbak 

a gyerekek, teljesítményük annál jelentősebben romlik minél hosszabb az ismerős 

személy távozása és nevének kimondása között eltelt késleltetési idő. Amikor az egy 

perces késleltetési időt 16 percre növelték, a 13 hónapos gyerekek mentális 

reprezentációja az ismerős személyről már nem aktiválódott, így nevének kimondására 

nem néztek, mutattak vagy indultak el az ajtó irányában, ahol ismerősüket percekkel 

korábban kisétálni látták (Ganea és Saylor, 2013b). 

A mentális reprezentációk aktiválódását befolyásoló további tényező, a tárolás és 

az előhívás helyének kapcsolata. Több kutatás is igazolta, hogy fiatal korban egy referens 

mentális reprezentációja nehezen aktiválható úgy, ha a gyerek a verbális utalás 
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elhangzásának kontextusát nem tudja összekapcsolni a referenssel. Vagyis, ha a szó-tárgy 

kapcsolat kialakítása és a tárgy mentális reprezentációjának verbális aktiválása más-más 

helyen történik (Ganea és Saylor, 2013a; Osnia, Saylor, és Ganea, 2013a, b). Ez 

magyarázatul szolgálhat arra a meglepő eredményre, miszerint 15 hónapos gyerekek 

laboratóriumi szituációban az apa szó említésére, a férfi vizsgálatvezetőre néztek, ami azt 

a benyomást keltette, mintha a babák nem értenék az apa szó jelentését (Saylor és 

Baldwin, 2004). Osnia és munkatársai (2013a, b) szerint a tévesztés oka az lehetett, hogy 

a résztvevő babák édesapja sosem járt az egyetemi laborban, ezért reprezentációja nem 

aktiválódhatott ebben az újszerű kontextusban. Vizsgálatukban, ahol a tárolt mentális 

reprezentáció erősségét és a tárolás helyét együttesen manipulálták, hasonló 

eredményeket kaptak. Azt találták, minél határozottabb volt a kialakított mentális 

reprezentáció egy adott tárgyról, annál jelentősebb teljesítményromlás jelentkezett, 

amikor a tárgy mentális reprezentációját egy új helyen (nem a tárolás kontextusában) 

aktiválták. Bár az eredmény első ránézésre talán ellentmondásosnak tűnik, egybevág más 

jellegű kutatások tapasztalataival. Tudjuk, hogy a korai időszakban a gyerekek 

emlékezetét az újszerű információ tárolásának helye erősen befolyásolja (pl. Butler és 

Rovee-Collier, 1989, Hayne, MacDonald, és Barr, 1997). Nem kizárt ugyanakkor az sem, 

hogy a tévesztést az magyarázza, hogy a korai időszakban a tárgyak identitása erősen 

kapcsolódik megjelenési helyükhöz. Így ha egy ismerős tárggyal más kontextusban 

találkoznak a gyerekek, megzavarodnak a tárgy identitását illetően. Vagyis nehezükre 

esik megítélni, hogy ez vajon ugyanaz a tárgy-e, amit korábban láttak, vagy a korábbihoz 

nagyon hasonló, de új entitás (Moore és Meltzoff, 2004). Ez utóbbi gyanúnkat igazolja, 

hogy 12 hónaposok csecsemőknél megelőzhető ez a kontextusfüggő tévesztés, ha a 

tanítás során ugyanaz a tárgy több különböző helyen is megjelenik, és ha a tárgy 

valamilyen konstans tulajdonsásának hangsúlyozásával segítjük a gyereket a tárgy 

identitásának fenntartásában, tehát annak a megértésében, hogy ugyanaz a tárgy jelent 

meg a különböző helyeken. A tárgy mentális reprezentációjának ilyen formájú tárolása 

után, a verbális megnevezést követően az előhívás egy teljesen új kontextusban is 

sikeresen megtörtént (Osina és mtsai., 2013a).  

Amellett, hogy egyre gazdagabb tudással rendelkezünk arról, mit értenek az 

egészen fiatal, 13-15 hónapos csecsemők a szavak indirekt természetéből (DeLoache és 

Ganea, 2009), tudjuk azt is, hogy pár hónappal később a már kialakított mentális 

reprezentációk is módosíthatók pusztán verbális alapon. Ganea, Shutts, Spelke, és 

DeLoache (2007) bizonyították, hogy 22 hónapos korban már frissítik egy entitásról tárolt 
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mentális reprezentációikat direkt vizuális tapasztalat nélkül, pusztán verbális 

információra hagyatkozva. Vizsgálati helyzetben a gyerekek megismerkedtek Lucyvel, a 

plüss békával. Majd átvezették őket egy másik szobába, ahová rövid késleltetés után 

belépett a vizsgálatvezető asszisztense és elmesélte nekik, hogy ügyetlen volt, és 

lelocsolta vízzel Lucyt. Ezután a gyereknek két egyforma zöld plüssbéka és egy rózsaszín 

plüssmalac közül kellett kiválasztania Lucyt. A békák közül pedig az egyik vizes a másik 

száraz volt. Míg a 22 hónaposok az előbbit azonosították Lucyvel, a három hónappal 

fiatalabbak, nem építették bele a tárgyról tárolt mentális reprezentációjukba az 

asszisztenstől származó információt, így ők a száraz plüssbékát gondolták Lucynek. Ha 

pedig a céltárgy többszöri prezentálásával a gyerekeknek lehetősége volt jól kidolgozott 

mentális reprezentációt kialakítani egy tárgyról, a valamivel fiatalabb 18—19 hónapos 

gyerekek is nagyobb sikerrel építették be az új információt a tárgyról tárolt mentális 

reprezentációjukba (Galazka és Ganea, 2014). 

Azt is tudjuk, hogy akárcsak az előhívás esetében, a verbális információ alapú 

mentális reprezentáció frissítés is nehezebb, ha az újonnan beépítendő információ a tárgy 

helyére vonatkozik. Egy vizsgálatban 23 és 30 hónapos gyerekek a vizsgálatvezetővel 

közösen elrejtettek egy tárgyat egy szobában, majd elhagyták a szobát. Rövid késleltetés 

után a vizsgálatvezető asszisztense elmondta nekik, hogy amíg távol voltak, ő máshová 

helyezte a tárgyat. A verbális információ alapján csupán a 30 hónaposok találták meg a 

tárgyat, a 23 hónaposok továbbra is ott keresték, ahol emlékeik alapján, hagyták (Ganea 

és Harris, 2013). Ami további bizonyítékul szolgál arra, hogy a korai időszakban egy 

tárgy identitása erősen kapcsolódig a tárolás helyéhez. 

 

ÚTON A KÉPI SZIMBÓLUMOK REFERENCIÁLIS TERMÉSZETÉNEK MEGÉRTÉSE FELÉ 

 

A nyelvi szimbólumok referenciális természetének megértéséhez hasonlóan felmerül a 

kérdés, mikortól értik meg a gyerekek a képi szimbólumok és referenseik szimbolikus 

kapcsolatát. Vagyis mikortól képesek arra, hogy ne pusztán a kettő magas fokú 

perceptuális hasonlósága alapján, egyfajta asszociatív megfeleltetéssel kapcsolják össze 

a szimbólumot a szimbolizálttal, hanem valóban értsék, hogy a kép direkt utalás arra a 

referensre, vagy referensek azon osztályára, aminek a reprezentálására létrehozták. 

Preissler és Carey (2004) vizsgálatában közös képnézegetési helyzetben tanított 18—24 

hónapos gyerekeknek egy új, számukra addig ismeretlen szót. Vizsgálatukban úgy 

igyekeztek a puszta asszociatív megfeleltetésre vonatkozó alternatív értelmezést kizárni, 
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hogy a tréning során alacsony ikonicitású vonalrajzot használtak (vagyis a kép-referens 

perceptuális megfelelést alacsony fokon tartották), továbbá hogy a teszt helyzetben a 

gyerekeknek egyszerre kínálták a szótanítás során bemutatott képet, valamint a képen 

szereplő tárgy valós háromdimenziós megfelelőjét. Bár a kép-szó megfeleltetés a tréning 

folyamán többször megtörtént, a teszt fázis során, amikor a vizsgálatvezető az újszerű 

szót mondva kérő mozdulatot tett, a gyerekek a legtöbb esetben a tárgyat adták a kezébe 

először, vagyis megértették, hogy a kép direkt utalás arra az entitásra, aminek a 

reprezentálására létrehozták. Értették továbbá azt is, hogy a képen szereplő tárgy is 

ugyanúgy nevezhető meg. Éppen ezért legtöbb esetben a tárgy után, a képet is odaadták 

a vizsgálatvezetőnek. Ugyanakkor, ha kép és tárgy közül kell választaniuk, már ilyen 

fiatalon is tudják, hogy a szó erősebben utal a valós referensére, mint annak kétdimenziós 

képi reprezentációjára. Egyetlen gyermek sem volt, aki egyedül a képet adta volna a 

vizsgálatvezető kezébe. Eredményeik érvényességét pedig nem fenyegeti, hogy a 

gyerekek pusztán azért adták volna a tárgyat a vizsgálatvezető kezébe, mert 

háromdimenziós jellege miatt újszerű és száliens volt a számukra. Olyan helyzetben 

ugyanis, ahol a kép és egy nem megfelelő szimbolizált (vagyis nem a megnevezett tárgy) 

közül kellett kiválasztaniuk a verbális címke referensét, a gyerekek rendre a képre 

mutattak. 

Preissler és Carey (2004) vizsgálatából tehát megtudhattuk, a gyerekek 

meglehetősen korán 18—24 hónapos koruk környékén kezdik érteni kép és referense 

szimbolikus kapcsolatát. A későbbi kutatások ezért arra a kérdésre keresték a választ, 

melyek azok a tényezők, amik a megértés fejlődésében szerepet játszhatnak. Négy jelölt 

mechanizmust azonosítottak: (1) a képek ikonicitásának, vagyis valósághűségének 

mértékét (pl. Ganea, Pickard, és DeLoache, 2008; Simcock és DeLoache, 2006), (2) a 

közös verbális címkét (pl. Callaghan, 2000), (3) a képekkel szerzett korai tapasztalatokat 

(pl. Callaghan, Rochat, és Corbit, 2012; Walker, Walker, és Ganea, 2013), valamint (4) a 

szándékértelmezés fejlődését (pl. Callaghan és Rankin, 2002; Gelman és Ebeling, 1998; 

Preissler és Bloom, 2008). A következő fejezetekben egyesével vesszük végig e jelölt 

mechanizmusok szisztematikus tesztelésére született empirikus bizonyítékokat. 

 

Az ikonicitás (vagyis a képek valósághűségének) szerepe a megértés fejlődésében 

 

Először a képek ikonocitásának (élethűségének) hatását tesztelték a megértés fejlődésére. 

Feltételezve, hogy minél jobban hasonlít a tanítás során alkalmazott kép a valós 
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háromdimenziós referensre, annál egyszerűbb a kisgyermekek számára a kettő 

referenciális viszonyának átlátása, anélkül, hogy az eredményeket a puszta asszociatív 

megfeleltetés magyarázhatná. Ráadásul a vizsgálatban a tanítási helyzet ökológiai 

validitását is fokozták. Ganea és munkatársai (2008) ugyanis az újszerű szót valódi 

képeskönyv-nézegetési helyzeten belül tanították meg résztvevő gyerekeknek. A 

vizsgálatvezető számos ismerős tárgy képének megnevezése mellett tanította meg a 

gyerekeknek egy újszerű tárgy addig sosem hallott nevét. A gyerekek három különböző 

ikonicitású kép (fénykép, rajzfilm szerű ábrázolás, fekete-fehér vonalrajz) egyikének a 

jelenlétében sajátították el az újszerű szót. Kutatásukkal egyrészt sikeresen megismételték 

Preissler és Carey (2004) korábbi vizsgálatának eredményeit, vagyis hogy 18, 24 hónapos 

korban a gyerekek gond nélkül elsajátítanak újszerű szavakat képnézegetési helyzetben, 

ráadásul ki is tudják terjeszteni a szót annak valós háromdimenziós referensére. Másrészt 

azt találták, hogy míg a 18, 24 hónaposok teljesítménye független a tanításhoz használt 

képek élethűségétől, addig a fiatalabb, 15 hónapos gyerekek teljesítménye még erőteljes 

összefüggést mutat az alkalmazott képek élethűségével. Ha nagyfelbontású fényképek, 

vagy rajzfilm szerű ábrázolások segítségével tanulhatták a szót, ők is képesek voltak a 

háromdimenziós referensére kiterjeszteni azt, nem így a vonalrajz feltételben. Továbbá 

18, 24 hónapos korosztály már nem csak kiterjeszteni tudta a könyvolvasás során tanult 

újszerű szót annak valós referensére, hanem képes volt általánosítani is a szót a tárgy 

ugyanazon kategóriába tartozó más színű példányaira is. Az általánosítás ugyanakkor a 

15 hónaposok képességeit még meghaladta (Ganea és mtsai., 2008, 2009).  

A Ganea és munkatársai (2008) által alkalmazott procedúra azonban egy – 

értelmezési szempontból rendkívül jelentős – ponton különbözött Preissler és Carey 

(2004) korábban bemutatott kutatásától. Ganea és munkatársai (2008) a tesztelési 

helyzetben vagy csak képeket, vagy csak tárgyakat használtak. Döntésüket pedig az 

asszociatív tanulásra vonatkozó alternatív magyarázat kizárásának igényével 

magyarázták. Mivel az új szó tanítása során a képeskönyv mindkét oldalán egy-egy 

ismeretlen tárgy képe szerepelt, ha a gyerekek puszta asszociatív megfeleltetést végeztek 

volna a szó és a kép között, a teszt fázis során ugyanolyan valószínűséggel választották 

volna az egyik, mint a másik lehetséges referenst. Ezzel szemben, a gyerekek megértették, 

hogy a vizsgálatvezető referenciális cselekvése (melyik tárgy képére nézett, mutatott 

miközben a szót mondta), jelöli ki számukra a szó valós referensét, nem pusztán a szoros 

idői kontingenica, amin belül a kép és a szó megjelent. Mivel azonban olyan 

teszthelyzetet nem alkalmaztak, ahol a gyermeknek egyszerre kínálták volna a 
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reprezentációt és a reprezentáltat, egy további alternatív magyarázat fenyegeti a 15 

hónapos kori kiterjesztési képességre vonatkozó következtetésüket. Elképzelhető 

ugyanis, hogy e kutatásában a 15 hónaposok maguktól nem terjesztették volna ki a 

képnézegetési helyzetben elsajátított szót a kép valós háromdimenziós referensére, 

pusztán az alkalmazott kényszerválasztási helyzetben a két háromdimenziós tárgy közül 

a referenst találták az elnevezéssel jobban összefüggőnek. Enélkül azonban ők még csak 

a képpel kötötték volna össze azt. 

A vizsgálatot emiatt megismételték úgy is, hogy immár bevezették a tárgyat és a 

képet együtt kínáló kontroll feltételt, eredményeik pedig változatlanok maradtak. Vagyis 

élethű kép feltételben a 15 hónaposok is sikerrel terjesztették ki az újonnan elsajátított 

elnevezést a kép valós referensére, új kategóriapéldányokra azonban továbbra sem tudták 

általánosítani (Ganea és mtsai., 2009). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 15 hónaposok 

kiterjesztési képességére vonatkozó eredmények értelmezésénél továbbra sem zárható ki 

az asszociatív tanulásra vonatkozó versengő magyarázat. Ugyanis a kiterjesztési fázis 

során a gyerekek kivétel nélkül mind a képet érintették meg először mint az újszerű szó 

referensét. Márpedig ha valóban megértették volna a szimbolikus kapcsolatot a kép a szó 

és a háromdimenziós referens között, hasonlóan Preissler és Carey (2004) 

eredményeihez, a szót erősebben kellett volna a valós referenshez kötniük, mint a képhez, 

vagyis a szó elhangzása után, először a tárgyat kellett volna a vizsgálatvezető kezébe 

adniuk. 

Geraghty, Waxman és Gelman (2014) arra a kérdésre igyekeztek választ adni, 

miért nem tudták Ganea és munkatrásai (2009) vizsgálatában a 15 hónaposok az új szót 

más kategóriapéldányokra is általánosítani. Szerintük, mivel a szó mindig ugyanazon 

perceptuális tulajdonságokkal rendelkező tárgy képének jelenlétében hangzott el, 

elképzelhető, hogy a fiatal gyerekek a szót a kép specifikus referensének tekintették. 

Vizsgálatukban igazolták, ha az újszerű szó a tanítási fázis során a referens különböző 

színű kategóriapéldányainak képe mellett hangzik el, a 15 hónaposok is képesek 

általánosítani azt olyan azonos kategóriába tartozó háromdimenziós tárgyakra is, 

melyekkel a tanítás során nem találkoztak. Fontos megjegyezni továbbá, hogy 

vizsgálatukban az asszociatív magyarázat kizárására Preissler és Carey (2004) 

vizsgálatához hasonlóan alacsony ikonicitású színes vonalrajzokat használtak, 

nagyfelbontású fényképek helyett. Ilyen feltételek mellett Ganea és munkarásai (2009) 

eredményeivel szemben ők is azt tapasztalták, hogy a gyerekek a valós tárgyat érintik 

meg először a teszt során, nem pedig a képet. 
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Az ikonicitás szerepét a képi szimbólumok megértésében utánzást alkalmazó 

helyzetekben is demonstrálták. A vizsgálatvezető különböző ikonicitású képeket 

tartalmazó könyvekből tanította meg a gyerekeknek, hogyan kell egy érdekes tárgyat 

összerakni. Míg a 21 hónapos résztvevők teljesítménye függetlennek mutatkozott a 

tanítás során alkalmazott képek élethűségétől, addig a 18 hónapos gyerekek utánzási 

teljesítménye erősen összefüggött vele. A fiatalabb gyerekek jóval több újszerű lépést 

tanultak fényképszerű ábrázolásokat tartalmazó képeskönyvből, mint alacsony 

ikonicitású vonalrajzokat tartalmazóból (Simcock és DeLoache, 2006). Ami azonban 

különösen érdekes, hogy még két hét késleltetés után is jelentősen több céllépést hívtak 

elő, mint az alapszint (baseline) csoportba sorolt gyerekek (Brito, Barr, McIntyre, és 

Simcock, 2012). Amikor pedig az újszerű cselekvéssor bemutatását kettőről négyre 

emelték, a 18 hónapos korosztály teljesítménye is javult az alacsony ikonicitású képet 

alkalmazó feltételben is, sőt eltűnt az életkori különbség a 18 és 21 hónapos korcsoportok 

között (Simcock és DeLoache, 2008). A 24 hónapos vizsgálati személyek pedig nem csak 

kiterjeszteni tudták a képeskönyven látott cselekvéssort a valós háromdimenziós 

tárgyakra, hanem általánosították is eltérő színű, de azonos formájú céltárgyakra is 

(Simcock és Dooley, 2007). Egyszerűbb helyzetben pedig, ahol nem egy három lépésből 

álló bonyolult akciósort kellett elsajátítani a gyerekeknek, hanem egy egyszerű mozdulat 

lemásolásával felszínre tudták hozni egy tárgy rejtett tartalmát, élethű képek alkalmazása 

mellett már a 13 hónaposok is jelentős utánzási képességről tettek tanúbizonyságot 

(Keates, Graham és Ganea, 2014). 

 

A verbalitás (vagyis kép és referense közös nyelvi címkéjének) szerepe a megértés 

fejlődésében 

 

Mind a szótanítást mind az utánzást alkalmazó vizsgálatok eredményeivel kapcsolatban 

felmerült, hogy a gyerekek ezeket a helyzeteket valóban kép és referense szimbolikus 

kapcsolatának felismerésén keresztül oldják-e meg, vagy egyszerűen a közös verbális 

címke alapján kötik össze a képet annak referensével (Callaghan, 2000). Ez alapján 

ugyanis szintén magyarázható, miért függ a teljesítmény olyan jelentősen az alkalmazott 

kép ikonicitásának mértékétől. 

Olyan képi tanítást alkalmazó helyzetben, ahol a céltárgy megnevezése nélkül 

tanítottak egy tárggyal végezhető akciót, még az idősebb, 18, 21 hónapos gyerekek sem 

tudták új ismeretüket a képről a valós tárgyra kiterjeszteni. Pedig ebben az életkorban 
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megnevezési helyzetben a tudás új kategóriapéldányra való általánosítása is sikerül már 

(Khu, Graham és Ganea, 2014).  

Simcock, Garrity és Barr (2011) pedig úgy vizsgálta a verbalitás szerepét a kép 

alapú utánzási helyzetben, hogy bevezetett két új feltételt. Az egyikben a 18, 21 hónapos 

résztvevőket úgy tanították egy három lépésből álló cselekvéssor lemásolására, hogy – 

szemben a korábbi vizsgálatokkal (pl. Simcock és DeLoache, 2006, 2008; Simcock és 

Dooley, 2007) – a vizsgálatvezető verbálisan nem magyarázta el a képen látható 

lépéseket, pusztán ráirányította a gyerek figyelmét a képekre. A másik feltételben ennek 

ellenkezője történt, nem használtak képeskönyvet, a vizsgálatvezető pusztán verbálisan – 

a tárgy jelenléte nélkül – magyarázta el a gyerekeknek, milyen lépések megtétele 

szükséges a cél eléréséhez. Eredményeik nem tudták kizárni a verbalitás szerepét a képi 

szimbólumok referenciális természetének megértésében. Azt találták ugyanis, hogy a 

gyerekek a verbális narratívát mellőző képi bemutatási helyzetben jóval kevesebb 

céllépést sajátítottak el, mint ahol a képet és narratívát együtt használtak, jóllehet az 

alapszint (baseline) csoportot így is jelentősen túlteljesítették. Míg a csak verbális 

csoportban – vagyis ahol a vizsgálatvezető képeskönyv nélkül magyarázta el a 

céllépéseket – a teljesítmény a verbális narratívát és a képeskönyvet együtt alkalmazó 

csoport teljesítményéhez hasonlóan alakult. Ez az eredmény összhangban áll olyan 

korábbi vizsgálatok tapasztalatával, melyek a verbális szimbólumok absztrakt 

referenciális jellegének megértésével foglalkoztak. A verbális szimbólumok már 12—13 

hónapos korban aktiválják a jelen nem lévő referens mentális reprezentációját (pl. Ganea, 

2005; Osnia és mtsai, 2013a, b) és a gyerekek már 19—22 hónapos korban képesek a 

referens jelenléte nélkül elhangzó újszerű információt beépíteni a tárgyról tárolt mentális 

reprezentációjukba (Galazka és Ganea, 2014; Ganea és mtsai, 2007). 

Khu és munkatársai (2014), valamint Simcock és munkatársai (2011) 

vizsgálatából egyértelműen látszik, hogy a verbalitás fontos közvetítőszerepet játszik kép 

és referense szimbolikus kapcsolatának megértésében. Pontos szerepére azonban e 

vizsgálatok alapján nem kaphatunk egyértelmű választ. Elképzelhető, hogy a legkorábbi 

időszakban a nyelvi szimbólumok referenciális jellegének értelmezése mediálja a képi 

szimbólumok referenshez fűződő kapcsolatának átlátását. Nem kizárható, hogy 21 

hónapos korukig a gyerekek a képi tanítást alkalmazó helyzetekben a verbalitást mint 

összekötő kapcsot használják kép és referense között. Előfordulhat ugyanakkor, hogy 

nyelvi szimbólumok nélkül is értik a fiatalabb gyerekek is a képek reprezentációs 

természetét, ugyanakkor a verbalitás javítja (moderálja) teljesítményüket. 
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E kérdés tisztázásra Callaghan (2000) egy vizsgálatsorozatot végzett, ahol a 

gyerekeknek olyan szimbolizáltak közül kellett kiválasztani egy kép specifikus 

referensét, amit a gyerekek – legalábbis ebben a korai időszakban – csak egy közös 

verbális címkével tudnak illetni (például egy bernáthegyi kutya képét kellett 

kiterjeszteniük egy bernáthegyit vagy egy németjuhászt ábrázoló tárgyra). Ilyen 

körülmények között a 2,5 éves gyerekek véletlenszerűen választottak a két tárgy közül, a 

3 évesek viszont a véletlennél nagyobb arányban mutattak a bernáthegyit ábrázoló 

tárgyra. Amikor azonban egy bernáthegyi kutyát ábrázoló tárgy és egy macskát ábrázoló 

tárgy közül kellett választaniuk a bernáthegyit ábrázoló kép bemutatása után, a 2,5 évesek 

is jelentősen többször választották a kutyát. Jóllehet a vizsgálat nem tud választ adni arra 

a kérdésre, hogy a korábbi feltételben a fiatalabb gyerekek nem azért választják-e a két 

azonos verbális címkével jelölhető referenst egyforma valószínűséggel, mivel általános 

képeskönyvekkel szerzett tapasztalatukban a képek általános és nem specifikus 

referenseket reprezentálnak. Így ők a bernáthegyit ábrázoló képet mindkét kutya 

referensének tekintették. Továbbá ilyen módon vizsgálva a gyerekek képmegértését, 

szintén nem lehetünk biztosak abban, hogy a gyerekek valóban kép és referense 

szimbolikus kapcsolatának megértésén keresztül oldják-e meg a feladatot, nem pusztán a 

kettő közti magasfokú perceptuális egyezés alapján. Ugyanakkor a kutatás módszertani 

limitációi ellenére felhívja a figyelmet egy fontos tisztázandó kérdésre a korai képi 

kompetencia fejlődésében. Jelenleg ugyanis nem tudunk választ adni arra, hogy pontosan 

mi a verbális szimbólumrendszer szerepe a képek referenshez fűződő viszonyának 

átlátásában. A vizsgálatok tapasztalatai alapján megkérdőjelezhetőnek tűnik, hogy mind 

a képi szimbólumok ikonicitása, mind a verbális megnevezés fontos szerepet játszik a 

legkisebbek kép alapú indirekt ismeretszerzésében. 

 

A közös képnézegetéssel szerzett tapasztalatok szerepe a megértés fejlődésében 

 

Mivel kultúránkban a közös képeskönyv-nézegetést alkalmazó tanítási helyzetek 

rendkívül gyakoriak a korai szülő-gyermek interakciókban, nem meglepő, hogy a 

kutatások a tapasztalatok szerepét is tanulmányozni kezdték a képi szimbólumok 

megértésének fejlődésében. Mégpedig úgy, hogy megismételték a Ganea és munkatársai 

(2008) által bemutatott képi szótanítást alkalmazó vizsgálatot Tanzániában, ahol a 

kisgyermekek először az általános iskolában találkoznak képeskönyvekkel. A tanzániai 

gyerekek 27 hónapos korukban mutattak hasonló teljesítményt, mint az amerikai 
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gyerekek 15—18 hónaposan. Ami igazolja a tapasztalatok jelentős szerepét a képi 

szimbólumok referenshez fűződő viszonyának megértésében, hiszen a tanzániai gyerekek 

18 hónapos korukban a képen reprezentált entitások felismerésén kívül nem tudtak többet. 

Noha bizonyos feltételezések szerint ez a képesség innát módon adott (pl. Hochberg és 

Brooks, 1962; Gibson, 1971, 1979). Ugyanakkor az is igaz, hogy 27 hónapos koruk 

környékén már sikerrel tanultak új szavakat képnézegetési helyzetben, mely új szót ki 

tudták terjeszteni a valós tárgyra is. Ekkorra tehát megértették, milyen viszonyban áll 

reprezentáció és reprezentált. Azonban a vizsgálat korábban ismertetett limitációi miatt 

(Az ikonicitás (vagyis a képek valósághűségének) szerepe a megértés fejlődésében c. 

fejezet, 23. oldal) nem lehetünk biztosak benne, hogy a teljesítményt a szimbolikus 

viszonyok átlátása közvetítette. Elképzelhető, hogy a kettő közti perceptuális hasonlóság 

felismerése segítette az asszociatív kapcsolat kiterjesztését a valós háromdimenziós 

referensre. Mindettől függetlenül tagadhatatlan: képekkel kapcsolatos előzetes ismeretek 

és tapasztalatok nélkül egy év lemaradással ugyan, de ezek a gyerekek is elérték a 

képekkel gazdagon elárasztott kultúrában élő társaik teljesítményét (Walker és mtsai., 

2013). 

Egy másik kulturális összehasonlító vizsgálatban, Kanadában felnövő gyerekek 

képi kompetenciáját hasonlították össze kevés képi tapasztalattal rendelkező azonos korú 

perui, illetve indiai gyerekekével. Bár a perui illetve indiai gyerekek találkozhatnak képi 

reprezentációkkal, a szülők beszámolói alapján a közös képnézegetések hagyományosan 

nem részei a szülő-gyerek interakcióknak. A vizsgálatban a képi kompetenciát egyrészt a 

Callghan (2000) által bemutatott teszttel mérték, ami – Callaghan szándéka szerint (A 

verbalitás szerepe (vagyis a közös verbális címke szerepe) a megértés fejlődésében c. 

fejezet, 26. oldal) – a verbális szimbólumrendszer közvetítő hatását képes kontroll alatt 

tartani a képmegértési teljesítményben. Másrészt vizsgálták a gyerekek saját rajzait is a 

célból, hogy választ kapjanak, mikor jelenik meg a képekkel különböző mértékű 

tapasztalatokkal rendelkező gyerekeknél a reprezentációs célú rajzolás. Walker és 

munkatársai vizsgálatához (2013) hasonlóan, mindkét feladatban egy évnek megfelelő 

lemaradást találtak a perui és az indiai gyerekeknél kanadai társaikhoz képest (Callaghan, 

Moll és mtsai., 2011). 

Hasonló tapasztalatfüggő késés igazolódott a képi téves vélekedés feladatok 

megoldásában is ugyanezen három kultúrában felnövő gyerekek között. A képi téves 

vélekedés feladat annyiban tér el a hagyományos téves vélekedés feladattól (pl. Wimmer 

és Perner, 1983), hogy a vélekedések megértésén túl, a képek reprezentációs jellegének 
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értelmezése is szükséges a helyes megoldásához. A feladat során a gyerekek 

megfigyelhetnek egy felnőttet, aki két azonos tároló edényben elhelyez két tárgyat. Majd 

mindkét tároló edényre ráragaszt egy-egy egyszerű vonalrajzot tartalmazó matricát, ami 

a dobozok tartalmát szimbolizálja. Az egyik dobozra mutatva kifejezi, hogy abba tette 

kedvenc játékát, amivel játszani szeretne később, majd távozik. Ekkor belép a második 

szereplő, aki megcseréli a dobozokon található matricákat. A feladatot megoldó 

gyereknek arra a kérdésre kell válaszolnia, melyik dobozhoz fog odamenni a visszatérő 

felnőtt, hogy játszani tudjon a kedvenc játékával. Míg a kanadai gyerekek a hagyományos 

téves vélekedés feladatokat a képi téves vélekedés feladattal nagyjából egy időben tudják 

helyesen megoldani, addig a perui, illetve indiai gyerekeknél a kettő megoldásában 

diszkrepancia mutatkozik. Míg a hagyományos téves vélekedés feladatokon ők is – 

kanadai társaikhoz hasonlóan – négy éves koruk környékén már jól teljesítenek, a képi 

téves vélekedés feladatokban még 5 éves korukban is gyakran hibáznak (Callaghan és 

mtsai., 2012). Callaghan és munkatrásai szerint ennek az az oka, hogy míg a 

hagyományos téves vélekedés feladatok a vélekedések metareprezentációs természetének 

megértésével megoldhatók, addig a képi téves vélekedés feladat a képek reprezentációs 

természetének értését is elvárja. Míg előbbivel kapcsolatban az indiai és perui gyerekek 

is gazdag tapasztalattal rendelkeznek, utóbbi megértéséhez csekély tapasztalatuk miatt 

több időre van szükségük. A Callaghan és munkatársai (2011, 2012) által végzett 

kulturális összehasonlító vizsgálatokban megjelenő reprezentációs célú rajzolás, valamint 

a képi téves vélekedés feladat pedig a képmegértés negyedik (saját vizsgálatainkban 

tesztelt, meglátásunk szerint nagy jelenősséggel bíró) közvetítőmechanizmusának 

kérdéséhez vezet el. Vagyis hogy miként járul hozzá a képi reprezentációk szimbolikus 

természetének átlátásához, ha megértjük, a képek azzal a szándékkal jönnek létre, hogy 

általunk utaljunk más entitásokra, vagyis a szimbólumlétrehozás intencionális 

természetének megértéséhez a szimbólumhasználat fejlődésében. 

 

Az intencionalitás szerepe a megértés fejlődésében 

 

2,5—3 éves koruk környékén a gyerekek kezdik jelét adni, értik, hogy a képi 

szimbólumok létrejötte emberi szándék kifejeződése. Vizsgálati helyzetben a 

háromévesek – akárcsak a felnőtt résztvevők – sokkal nagyobb arányban nevezték a 

képen szereplő medve formájú pacát medvének, amennyiben azt látták, hogy valaki 

reprezentációs szándékot kifejezve rajzolta a képet, mint amikor azt látták, hogy a 
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véletlen hozta létre, mert valaki ügyetlenül kiöntött egy üveg tintát, bármennyire is 

emlékeztetett a paca formája alapján medvére (Gelman és Ebeling, 1998). Az eredmény 

pedig nem specifikus a képi reprezentációkra, egyéb műtermékek esetén is ugyanúgy 

számításba veszik a szimbólumlétrehozó intencióját. Amikor hasonló korú gyerekek egy 

ügyetlenül hajtogatott csákót láttak, csak abban az esetben nevezték csákónak a tárgyat, 

ha azt mondták nekik, egy nem túl ügyes kislány hajtogatta. Ellenben, ha azt a 

fedőtörténetet hallották, hogy a papír fecnin átment egy autó és emiatt lett ilyen formájú, 

kevésbé voltak hajlamosak csákóként azonosítani (Gelman és Bloom, 2000).  

Nagyjából azonos életkorban már saját rajzaik készítésekor is reprezentációs 

szándék vezérli őket, mely magában hordozza a kizárólagosság kritériumát. Vagyis, hogy 

a rajz csak és kizárólag azt reprezentálhatja, aminek a reprezentálására létrehozták 

(Perner, 1991). Bloom és Markson (1998) híres kísérletében arra kért 3—4 év közötti 

gyerekeket, hogy rajzoljanak két tárgyat (egy nyalókát és egy léggömböt), és két személyt 

(a vizsgálatvezetőt, illetve saját magukat). Bár a képek formájuk alapján mindkét esetben 

felcserélhetőek lettek volna egymással, a gyerekek mégis kitartottak eredeti 

rajzszándékuk mellett. Hiába nézett ki a léggömb pontosan ugyanúgy, mint a nyalóka, ők 

akkor is csak és kizárólag léggömbként voltak hajlandóak azonosítani azt, hiszen ők 

léggömb ábrázolásának szándékával rajzolták. Vagyis negyedik életévük felé közeledve 

mind mások, mind saját reprezentációik esetében értik az ábrázolási szándék jelentőségét. 

Téves volna azonban arra következtetnünk, hogy a képi reprezentáció formája 

nem fontos a referens azonosítása szempontjából. Pusztán azt kell megtanulnia a 

fejlődésben lévő gyermeknek, hogy olykor rossz tanácsadó. Ahogy szimbolikus játékaik 

során lehet a banánból telefon, úgy rajzaikon is kifejezhet egy egyszerű gomolyagfirka 

fától kezdve palotáig bármit, amit a fantázia megenged, de csak abban az esetben válik a 

gomolyagfirka fa szimbólumává, ha azt a gyermek fa ábrázolásának céljából készítette. 

Bloom és Markson (1998) második vizsgálatában demonstrálták a forma és az alkotói 

szándék együttes szerepét egy kép referensének azonosításában. A gyerekeknek két 

különböző méretű kört mutattak, majd azt mondták nekik, hogy egy begipszelt karú 

kislány egeret és elefántot igyekezett rajzolni, de a képek nem sikerültek túl élethűre. 

Amikor a gyerekeket megkérdezték, melyik ábra reprezentálja az egyiket és melyik a 

másikat, kivétel nélkül a kisebbiket azonosították egérként, a nagyobbat pedig 

elefántként. Vagyis a referensekre legfeljebb arányaikban emlékeztető sematikus ábrákat, 

megfeleltették az alkotó előzetes rajzszándékának és ez alapján döntöttek. 
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Megjegyzendő továbbá, hogy Gelman és Ebeling (1998) korábban ismertetett 

vizsgálatában is a véletlennél nagyobb arányban jelentkezett a nem intencionális 

feltételben (vagyis amikor a képet a véletlen hozta létre) a kép, forma alapú megnevezése. 

Az e feltételben történő megnevezések száma ugyanakkor alulmaradt az intencionális 

feltételben megjelenő megnevezésekhez képest. Gelman és Ebeling (1998) úgy 

értelmezték eredményeiket, minél részletesebb és élethűbb egy kép, annál nehezebb 

eltekintetnünk a kép formai sajátosságaitól a referens azonosítása során. Ez alapján 

érthető, hogy Richert és Lillard (2002) vizsgálatában az idősebb: 4, 5, 6, 7 éves gyerekek, 

miért nem vették számításba az alkotó intencióját, amikor képének referensét kellett 

azonosítaniuk. Vizsgálatukban Luna, a troll rajzolt képeket a gyerekeknek. Bár a 

gyerekek megértették, hogy a trollok mesebeli világában nem élnek állatok, Luna 

realisztikus rajzát egy halról mégsem tudták nem egy hal reprezentációjának tekinteni. 

Szinte az összes gyerek tévesen igennel válaszolt, a „Halat akart-e rajzolni, Luna?” 

kérdésre. Ugyanakkor egy további vizsgálatban, ahol alternatív magyarázatot kínáltak a 

rajz referensére (Luna léggömböt akart rajzolni, de a rajz olyan lett, mint egy nyalóka), a 

forma alapú hibázások száma jelentősen lecsökkent (Richert és Lillard, 2002). Ez alapján 

felmerül a kérdés, hogy az első kísérletben a gyerekek nem azért hagyták-e az alkotó 

intencióját figyelmen kívül, mivel nem tudtak más alternatívát elképzelni Luna rajzának 

referensére. Továbbá elképzelhető az is, hogy a verbális kikérdezés vezette félre őket. 

Nem zárható ki, hogy, a gyerekek a „Halat akart-e rajzolni, Luna?” kérdést, egyszerűen 

„Halat rajzolt-e, Luna?”-ként értelmezték. 

Bár a való életben ritkán fordul elő, hogy egy kép formája és az alkotó intenciója 

nyíltan ütköznének egymással, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vizsgálatból sem 

egyértelmű, hogy ilyen esetekben, melyik tényező esik nagyobb súllyal a latba a kép 

megnevezéséről való döntés során. Egy vizsgálatsorozatban, ahol nyíltan 

megfogalmazódott egy medve rajzolásának szándéka, ám végül az elkészült kép egy nyúl 

tökéletes reprezentációja lett, nem csak az óvodáskorú gyerekek, de a felnőtt résztvevők 

is úgy gondolták, a képet nyúlként kell megcímkézni. Ugyanakkor abban a feltételben, 

ahol a rajzszándék elhangzása után („Medvét fogok rajzolni.”), az elkészült rajz egy olyan 

lényt ábrázolt, ami félúton helyezkedett el medve és nyúl között, már nem volt kérdés – 

a vizsgálati személyek korától függetlenül –, hogy a medve a megfelelő címke a rajznak 

(Browne és Woolley, 2001). Ez utóbbi vizsgálati eredmények tükrében kérdés (pl. 

Browne és Woolley, 2001; Richert és Lillard, 2002), jogos-e elutasítanunk azt a 

feltételezést, hogy az alkotó szándéka jelentősebb szerepet játszik egy kép referensről 
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való döntésünk során, mint a rajz formája, ahogy azt Gelman és Ebeling (1998), illetve 

Bloom és munkatársai (pl. Bloom és Markson, 1998; Gelman és Bloom, 2000) 

felvetették. Mivel a való életben ritkán kerülünk hasonló nyíltan ellentmondásos 

helyzetbe, mint a bemutatott vizsgálati helyzetekben (pl. Browne és Woolley, 2001; 

Richert és Lillard, 2002), ezért feltételezhetjük, egy rajz referensének meghatározása 

során az alkotó intenciója a legfontosabb fogódzónk. Olyan esetekben pedig, ahol a forma 

éles ellentmondásban áll az előzetesen kinyilatkoztatott rajzszándékkal, gyanakodhatunk 

arra, hogy az alkotó a rajzolás közben meggondolta magát, esetleg fogalmi felfogása egy 

adott tárgyról hibás (pl. nem tudja, hogy néz ki egy medve), vagy akár azt is 

feltételezhetjük, hogy szándékosan akart félrevezetni bennünket. Így érthetővé válik, 

hogy ilyen helyzetekben megjelenik a forma alapú döntéshozatal. 

Összegezve, a fejlődő gyerekeknek meg kell tanulnia, hogy egy kép formájánál 

az alkotó szándéka fontosabb fogódzó egy kép referensének kikövetkeztetéséhez, 

ugyanakkor azt is meglehetősen hamar megértik, hogy a forma nagyon hasznos fogódzó 

a szimbolizált azonosításához. Minél élethűbb ugyanis egy rajz, annál egyszerűbben 

vonatkoztatható referensére. Ezért előre elkészített rajzok közül már a 3—4 évesek is a 

részletgazdagabb választják, ha azt kérik tőlük, mutassanak rá arra a képre, ami alapján 

egy olyan személy fel tudja majd ismerni például a házukat, aki sosem járt még ott (Allen, 

Bloom, és Hodgson, 2010). Egy másik vizsgálatban 2, 3, 4 éves gyerekeket arra kértek, 

hogy rajzoljanak le egyszerű tárgyakat úgy, hogy később egy felnőtt ki tudja választani 

rajzuk referensét több hasonló tárgy közül. A három évnél idősebb gyerekek a 

vizsgálatsorozat folyamán igyekeztek – lehetőségeikhez mérten – egyre kifejezőbben 

rajzolni. Megértették ugyanis, hogy a felnőttet segíti rajzuk realisztikussága, hogy 

kitalálja, mely tárgyat reprezentálja alkotásuk (Callaghan, 1999). Rochat és Callaghan 

(2005) ezt azzal magyarázza, hogy ebben az életkorban a gyerekek már megértik a képi 

reprezentációk mögött meghúzódó kommunikációs szándékot, vagyis hogy ilyen formán 

az alkotó többletinformációhoz igyekszik juttatni őket, és ők is alkalmazni kezdik ezt 

saját reprezentációik létrehozása során. 

A gyerekek olyan helyzetben is meglehetősen korán tudnak az alkotó intenciójára 

következtetni, ahol a reprezentációs szándék nincs expliciten kimondva, de 

kikövetkeztethető az alkotó intencionális cselekedetéből (például tekintetének irányából). 

Hiszen amire a felnőtt rajzolás közben a tekintetét szegezi, nagy valószínűséggel nem 

más, mint amit le akar rajzolni. Egy vizsgálat során egy felnőtt két kör alakú tárgyat tett 

egy tőle balra, és egy tőle jobbra elhelyezett kör alakú tároló edénybe. Ezután lapot vett 
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a kezébe, és vagy az egyik vagy a másik tárolóba pillantva rajzolást imitált. A rajzolás 

befejezése után megmutatta a gyermeknek alkotását, mely egy egyszerű sematikus kör 

volt, és egy új – a gyermek számára ismeretlen – szóval illette azt. A tesztfázis az addig 

a tárolóedényben található két tárgy és a rajz gyermek elé helyezésével kezdődött. A 

vizsgálatvezető kimondta az új szót és kérő mozdulatot tett. A 26—33 hónapos 

résztvevők hajlamosabbak voltak azt a tárgyat a vizsgálatvezető kezébe adni, melyre 

rajzolás közben nézett. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a gyerekek képesek 

voltak a vizsgálatvezető tekintetét, mint rajzolási szándékának kifejeződését értelmezni. 

E következtetést támogatja, hogy a gyerekek nem tulajdonítottak jelentőséget a tekintet 

irányának, amikor a vizsgálatvezető ugyanannyi ideig nézett egyik vagy másik 

tárolóedénybe, viszont közben nem rajzolt, hanem „véletlenül” találta a rajzot. Így az 

eredmények nem magyarázhatóak azzal, hogy a gyerekek a felnőtt tekintetének irányát 

pusztán tárgypreferenciája kifejeződéseként értelmeznék (Preissler és Bloom, 2008). 

Az alkotó tekintetéből kikövetkeztethető reprezentációs szándékot pedig nem 

csak az aktuálisan elkészült képre vonatkozóan tudják felhasználni a 2,5—3 évesek, 

hanem később más képek esetén is – melyek intencionális eredetére vonatkozó 

információ már nem érhető el – általánosítani tudják. Egy longitudinális tréningvizsgálat 

során a gyerekek több hónapon keresztül megfigyelhették, ahogy egy felnőtt különböző 

tárgyakat lerajzol nekik. Később a teszt fázis során a korban illesztett kontroll csoport 

résztvevőihez képest nagyobb arányban tudták két lehetséges – azonos verbális címkével 

illethető – referens közül azonosítani a célkép specifikus referensét (Callaghan és Rankin, 

2002). Ilyen módon ugyanis tapasztalatot szerezhettek arról, hogy a képek funkciója 

olykor az, hogy specifikus referenseket reprezentáljon, szemben általános képekkel 

szerzett tapasztalatukkal, ahol a képek sokkal inkább általános referenseket jelenítenek 

meg. Callaghan és Rankin (2002) longitudinális kutatása az alkotói szándék szerepének 

vizsgálatában a korábban idézett kutatásoknál tovább merészkedett. Hiszen nem pusztán 

azt mérte, az aktuálisan elkészült kép esetén milyen sikerrel alkalmazzák az intencionális 

információt, hanem általános ismerethez igyekezett juttatni résztvevőit, amit a 

beavatkozástól független képmegértést mérő tesztben vizsgált. Ugyanakkor az 

alkalmazott módszer miatt – mely a verbális szimbólumrendszer használatát igyekezett 

kontrollálni a képi szimbólumok megértésében (Callaghan, 2000) – a feladat perceptuális 

alapon is könnyen megoldható volt. Az alkalmazott kényszerválasztási helyzetben a kép 

mindig jobban hasonlít az egyik választható referensre, Callaghan és Rankin (2002) 

vizsgálata alapján érvényesen legfeljebb arra következtethetünk, hogy ilyen módon a 
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gyerekek megtanulják, hogy a képet mint egy specifikus referens reprezentációját 

kezeljék. Vagyis a németjuhász kutya képét ne vonatkoztassák bármilyen fajtájú (pl. berni 

pásztor) kutyára. 

A képmegértés érvényes méréséhez olyan vizsgálatra volna szükség, ahol a kép 

nem pusztán kontextualizált (Hartley és Allen, 2014a, b) – ahogy Callaghan és Rankin 

(2002) vizsgálatában is –, vagyis a vonatkozó valóság egy specifikus egyedére utal, 

hanem olyan információt is hordoz, melyet problémamegoldásra kell használni. Vagyis a 

feladat puszta perceptuális (pl. Callaghan, 2000; Callaghan és Rankin, 2002) és/vagy 

verbális (pl. Ganea és mtsai, 2008, 2009; Preissler és Carey, 2004; Simcock és DeLoache, 

2006) megfeleltetési alapon nem oldható meg.  

 

KÉP ÉS REFERENSE SZIMBOLIKUS KAPCSOLATÁNAK MEGÉRTÉSE 

 

A perceptuális hasonlóság és a verbalitás teljesítményközvetítő szerepének kizárására a 

Judy DeLoache (1987) által kidolgozott – mára klasszikussá vált – paradigma tűnik 

megfelelő jelöltnek. A feladat ugyanis egy kép referensének puszta (verbális vagy 

perceptuális alapú) azonosításán túl azt várja el a gyerekektől, hogy egy szimbolikus 

objektum felhasználásával találjanak meg egy elrejtett tárgyat a vonatkozó valóságban 

(DeLoache, 1987). A procedúrát eredetileg nem kizárólag a képi – hanem általában a 

vizuális – szimbólumok megértésének mérésére dolgozták ki. Így a kép alapú változattal 

egy időben megjelent a procedúra modell alapú változata, ahol a szoba kicsinyített 

makettje szolgál segítő információforrásként a kereséshez. Majd a modell alapú változat 

ki is szorította a képit a tudományos érdeklődés horizontjáról. A legtöbb empirikus 

vizsgálatban a modell alapú változatot használták (pl. DeLoache, 1991). Ahol témánk 

szempontjából indokolt lesz, a kép alapú paradigma mellett, néhány modell helyzetből 

származó eredményt is bemutatunk. Ugyanakkor minden alkalommal utalunk rá, milyen 

procedúrán belül születtek az eredmények, feltételezve, hogy a kétféle szimbolikus 

objektum a megértés fejlődése szempontjából – néhány később tárgyalt eltéréstől 

eltekintve – hasonló módon működik. Továbbá az eredeti kép és modell alapú helyzethez 

képest valamivel később megjelent a feladat videó alapú változata is (Troseth és 

DeLoache, 1998) 



36 

 

A klasszikus procedúra7 a következő módon épül fel: a kisgyermeket először 

bevezetik nagy Snoopy szobájába, ami egy egyszerű, nappalinak berendezett tér, benne a 

kisgyermekek számára ismerős berendezési tárgyakkal. Majd átvezetik egy másik 

szobába, ahol a modell alapú változatban megismerhetik ugyanennek a kutyafigurának a 

kicsinyített mását és az ő szobáját, ami az eredeti szoba 1:16 arányú pontos kicsinyített 

mása. A kép alapú helyzetben pedig egy képet mutatnak neki a szobáról. Ekkor a 

vizsgálatvezető elmagyarázza a gyermeknek, hogy kis Snoopy szobája (típustól függően 

a modell szoba, vagy a képen, videón látható szoba) pontosan ugyanúgy néz ki, mint nagy 

Snoopy szobája. Az Orientációs fázis8 során a vizsgálatvezető a hasonlóságot 

demonstrálja is úgy, hogy a kicsiny modell tárgyakat vagy a képet9 a kisgyerekkel 

közösen átviszi nagy Snoopy szobájába, és beazonosítja a reprezentációkat valós 

megfelelőikkel. Ezután visszatérnek abba a szobába, ahol a modell vagy a kép eredetileg 

el volt helyezve, és elmondja a gyerekeknek, hogy nagy Snoopy elbújt valahová a 

szobájában, éppen ugyanoda, ahová kis Snoopy bújik az ő kis szobájában. Majd elrejti a 

modellben a kis kutyát10. Kép alapú feltételben pedig rámutat a képen a nagy Snoopyt 

rejtő tárgyra. Amennyiben a gyermek érti a referenciális viszonyt a modell vagy a kép és 

a valós szoba között ez az információ elegendő számára, hogy megtalálja az elrejtett 

tárgyat. Három éves koruk környékén a gyerekek már jobbára sikerrel keresnek modell 

alapján, miközben fél évvel korábban a teljesítményük még megdöbbentően gyenge. A 

klasszikus procedúrát alkalmazva a félév alatt lezajló robosztus teljesítménybeli javulást 

több vizsgálatban is sikeresen megismételték (pl. DeLoache, 1987, 1991, 1996, 2000; 

DeLoache, Miller, és Rosengreen, 1997; DeLoache és Sharon, 2005; Marzolf és 

DeLoache, 1994; Uttal, Schreiber és DeLoache, 1995). A kép, illetve videó alapú keresési 

helyzetben ennél valamivel korábbi életkorban várható meggyőző teljesítmény: Míg a 

gyerekek 30 hónapos korukban már az esetek több mint 80%-ában sikerrel keresnek, fél 

évvel korábban még nagyon gyengén teljesítnek (pl. DeLoache, 1987, 1991; DeLoache 

                                                 
7 A dolgozat további részében klasszikus procedúraként hivatkozunk a Judy DeLoache által 1987-ben 

bevezetett és utána számtalanszor replikált (pl. DeLoache, 1991, 1996, 2000) eredeti paradigmára. 
8 A klasszikus procedúrának ez az úgynevezett széleskörű Orientációs fázis szerves része, melynek hiánya 

jelentősen befolyásolja a gyerekek szimbólum alapú keresési teljesítményét. Az Orientációs fázis 

teljesítménybefolyásoló szerepére végzett szisztematikus kutatások tanulságait a Procedurális 

változtatások hatása a teljesítményre a kép (ill. modell) alapú keresési feladatban c. fejezet (44. oldal) 

foglalja össze. 
9 A videó alapú változatban először ráböknek a monitoron a céltárgyra, megnevezik, majd a gyermekkel 

közösen átmennek a valós szobába, és keresnek egy ugyanolyan tárgyat. 
10 A videó alapú változatban gyerekek megfigyelhetik a monitoron, ahogy egy felnőtt elrejti a szobában 

nagy Snoopyt. Ebben a változatban – akárcsak a képiben – kis Snoopy figurát nem használnak. 
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és Burns, 1994; Deocampo és Hudson, 2005; Troseth, 2003; Troseth és DeLoache, 1998; 

Troseth, Pickard, és DeLoache, 2007).  

 

ALTERNATÍV MAGYARÁZATOK A KERESÉSI HELYZETBEN MÉRT TELJESÍTMÉNYRE: 

INSTRUKCIÓ, VERBALITÁS, PERCEPTUÁLIS MEGFELELTETÉS, EMLÉKEZET ÉS VÁLASZGÁTLÁS 

 

A 2,5—3 évnél fiatalabb gyerekek gyenge keresési teljesítményének több alternatív 

magyarázata is megjelent. Elsőként, hogy a nehézséget valójában nem a szimbolikus 

viszonyok átlátása okozza, ennél jóval korábbi szinten, a keresési helyzetet bevezető 

verbális instrukció megértésénél kezdődnek a résztvevők problémái. Ezt kizárandó 24 

hónapos kisgyerekeknek a vizsgálatvezető – segítő képi szimbólum helyett – verbálisan 

számolt be az elrejtett tárgy lelőhelyéről. A gyerekek az esetek 82%-ában helyesen 

azonosították a verbálisan megnevezett rejtekhelyet, ezzel bizonyítva a verbális 

szimbólumrendszerre hagyatkozva a feladat érthető és könnyűszerrel megoldható 

számukra (DeLoache és Burns, 1994). 

Az instrukció mellett a verbalitás kérdése más szinten is felmerült, mint lehetséges 

teljesítményközvetítő faktor. Callaghan (2000) nemcsak a képi szótanítást alkalmazó 

vizsgálatok (pl. Ganea és mtsai, 2008, 2009; Preissler és Carey, 2004) kapcsán, hanem a 

keresési helyzettel összefüggésben is felvetette, hogy a feladat helyes megoldása nem 

feltétlenül igényli a kép és referense szimbolikus viszonyának bármilyen szintű átlátását, 

hanem pusztán verbális alapon megoldható. Vagyis a kisgyermek számára elegendő, ha 

verbálisan megcímkézi a rejtésre szolgáló tárgyat, majd egy azonos módon 

megnevezhetőt keres a vonatkozó valóságban is. Ezt az alternatív értelmezést azonban 

Hartley és Allen (2014a) eredményei alapján elvethetjük. Vizsgálatukban, az egyik 

feltételben azonos (pl. joghurtos pohár), a másik feltételben pedig különböző módon 

megnevezhető tárolóedényeket (pl. doboz, kosár) használtak rejtekhelyként. Ha a 

gyerekek a kép felfedése után valóban a rejtésre szolgáló tárgy megnevezésével majd egy 

azonos módon megcímkézhető tárgy keresésével oldották volna meg a feladatot, a 

különböző módon megcímkézhető tárolódobozokat használó feltételben jobb 

teljesítményt kaptak volna. A gyerekek kép alapú keresési teljesítménye azonban nem 

mutatott összefüggést a rejtekhelyként használt tárgyak megnevezhetőségével. 

A verbalitás teljesítményközvetítő hatásához hasonlóan – ismét akárcsak a képi 

szótanítást használó helyzetekben – felmerült szimbólum és szimbolizált magas fokú 

perceptuális megfelelésének kérdése is, mégpedig hogy nem elégséges-e a fizikai 
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hasonlóság beazonosítása a sikeres kereséshez, a szimbolikus reláció bármilyen szintű 

értelmezése nélkül (pl. Blades és Spencer, 1994; Lillard, 1993; Perner, 1991). Bár a 

szimbólum alapú keresési helyzetben a szimbólum kontextualizálása és a szimbólum 

hordozta információ problémamegoldásra való hasznosítása miatt feltételezhetjük, hogy 

jogtalan ez az alternatív értelmezés, ugyanakkor modell alapú keresési helyzetben 

empirikus igazolást is szolgáltattak elutasítására. Mégpedig úgy, hogy a klasszikus 

procedúra Orientációs fázisát feladattá változtatták. Ha valóban pusztán szimbólum és 

referensének perceptuális megfeleltetése lenne a keresési feladat helyes megoldásának a 

kulcsa, akkor hasonló teljesítményt várhatunk a 2,5 évesektől az Orientációs fázisban, 

ahol e változatban a gyerekeknek maguknak kellett beazonosítani a modell szoba egyes 

tárgyait valós megfelelőikkel, majd az ezt követő keresési helyzetben. Az eredmények 

azonban nem ezt mutatták. Bár a gyerekek mind sikerrel megfeleltették a modell tárgyait 

a szoba berendezési elemeivel, keresési teljesítményük a klasszikus procedúrában 

megszokotthoz hasonlóan a véletlen szintjén maradt (DeLoache, Kolstad, és Anderson, 

1991; Marzolf, DeLoache, és Kolstad, 1999; Troseth és mtsai., 2007). 

A klasszikus procedúra logikájából fakadóan az emlékezeti terjedelem 

korlátozottsága is okkal merült fel a gyenge keresési teljesítmény lehetséges közvetítő 

mechanizmusaként, hiszen a keresés során a kisgyereknek fejben kell tartania a 

rejtekhelyet. A segítő szimbólumot ugyanis nem viheti magával a teszt szobába. Ez 

azonban nem okoz problémát, legalábbis ezt bizonyítja a keresések után rendre 

alkalmazott emlékezeti kontroll feladat. Ha arra kérik a résztvevőket, mutassák meg a 

szimbólumon/ban, hol volt elrejtve a tárgy - a keresési helyzetben mutatott 

teljesítményüktől függetlenül – helyesen válaszolnak (pl. DeLoache, 2000; DeLoache és 

Sharon, 2005; MacConell és Daehler, 2004; Sharon és DeLoache, 2003; Troseth és 

mtsai., 2007; Uttal és mtsai, 1995). Ugyanakkor vegyük észre, hogy az emlékezeti próbán 

nyújtott jó teljesítmény nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyerekek valóban emlékeznek, 

hol látták a keresés megkezdése előtt a szimbólumon/ban az elrejtett tárgyat. Mivel 

motivációjuk fenntartása érdekében, minden keresés sikerrel zárul, vagyis ha szimbólum 

alapján nem is sikerül megtalálniuk az elrejtett tárgyat, különböző segítők (verbális súgás, 

mutatás) alkalmazásával a vizsgálatvezető hozzásegíti őket a megtalálás öröméhez. Így 

amikor az emlékezeti próba során, a szimbólumon/ban helyesen mutatják meg a tárgy 

eredeti rejtekhelyét, teljesítményüket befolyásolhatja, hogy végülis hol találtak rá az 

elrejtett tárgyra. Így az eredetileg emlékezeti próbának szánt utóteszt, egy fordított 

szimbólumértési feladatnak is tekinthető. Hiszen a gyereknek a kurrens valóságban (azaz 
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a szobában) megtapasztaltak alapján kell a szimbólumon/ban megmutatni a céltárgy 

rejtekhelyét. DeLoache és Burns (1994) vizsgálata rámutatott, hogy a 24 hónaposok 

számára könnyebb a szimbólum alapján elhelyezni egy tárgyat a vonatkozó valóságban, 

mint a szimbolikus információt felhasználva megtalálni azt. E tény is magyarázhatja, 

miért jobb a gyerekek teljesítménye ezen az emlékezeti próbának szánt utóteszten a 

keresési feladatban mutatottnál. 

Az emlékezet befolyásoló szerepe ugyanakkor kiiktatható lenne azzal, ha a 

gyermeknek nem kellene munkamemóriájában tartani a szimbólum nyújtotta információt, 

hanem a keresés során láthatná a szimbólumot. Ugyanakkor a klasszikus keresési helyzet 

logikája miatt, ez interferenciához vezethetne, mivel egy valós szobában kell keresni, 

amibe a gyerek besétálhat. Ilyen módon, ha szimultán látná a szobát és a segítő 

szimbólumot, a reprezentált tartalmazná reprezentációját. Feltehetően e megfontolásból 

döntöttek a klasszikus procedúra tervezésénél (pl. DeLoache, 1987) a szimbólum külön 

szobába helyezése mellett. Ha azonban valóban szimbólumértés mérése a célunk, de nem 

szobát használunk a keresés helyszínéül, kivédhetjük, hogy a szimbolizált tartalmazza 

szimbólumát. Ilyen módon már semmilyen elvi érv nem szólhat az ellen, hogy a gyerekek 

a keresés során a szimbólumot folyamatosan megfigyelve bukkanjanak a rejtett tárgy 

nyomára. 

Az alternatív magyarázatok további jelentős köre a válaszgátlás korai 

éretlenségével hozza összefüggésbe a gyenge keresési teljesítményt, a reprezentációs 

viszony belátásának nehézsége helyett. E szerint a gyermek nem azért hibázik a keresési 

feladatban, mert nem érti a szimbólum-referens relációt, hanem azért, mert nem képes 

legátolni a domináns válaszát, hogy ott keresse az elrejtett tárgyat, ahol korábban már 

sikerrel megtalálta. A feltételezést támogatja, hogy a keresési feladat során a hibák 

majdnem fele ilyen, úgynevezett perszeveratív hibázás (pl. DeLoache, 1991; 2000; 

DeLoache és Burns, 1994; Ganea és Harris, 2010; MacConell és Daehler, 2004; Troseth 

és DeLoache, 1998). Továbbá amikor a gyerekeknek csupán az első próba során nyújtott 

teljesítményét vették figyelembe, ahol még nincs szükség egy korábbi rejtekhelyről 

származó tudás legátolására, a 24 hónapos résztvevőknél is véletlen szintjét meghaladó 

teljesítményt találtak a kép alapú keresési helyzetben. Ez az eredmény meghaladja a 

klasszikus procedúrán belül megjelenő teljesítményt. Hasonló javulást értek el egy olyan 

új vizsgálati helyzet bevezetésével is, ahol a válaszperszeverációnak úgy szabtak gátat, 

hogy a gyerekeknek minden próba során más és más szobában kellett keresnie 

(Suddendorf, 2003). Suddendorf eredményei arra engednek következtetni, hogy a gyenge 
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keresési teljesítmény hátterében valóban gátlási nehézség áll és nem a tudásdeficit, azaz 

a szimbolikus viszonyok nem értése. 

Két másik vizsgálatban azonban ennek ellentmondó eredményt kaptak. E 

vizsgálatokban úgy igyekeztek megelőzni a perszeverációs hiba jelentkezését, hogy 

kiiktatták azokat a rejtekhelyeket, ahol a kisgyerek egy korábbi próba során már sikerrel 

megtalálta a rejtett tárgyat. Az egyik vizsgálatban oly módon, hogy minden próba után 

kivitték a rejtésre szolgáló tárgyat a szobából és egy másikra cserélték (O’Sullivan, 

Mitchell, és Daehler, 2001), a másikban pedig nyilvánvalóvá tették, hogy ahol egyszer 

már el volt rejtve a tárgy, többé nem jöhet szóba rejtekhelyként11 (Sharon és DeLoache, 

2003). Előbbi változat a mérés szempontjából érvényesebb megoldásnak tűnik, hiszen 

így a megtalálás véletlen szintjéhez viszonyított valószínűsége nem változik, nem úgy az 

utóbbi esetben, ahol minden próbában eggyel csökkent a lehetséges rejtekhelyek száma. 

E két vizsgálatban bár a gyerekek valóban kevesebb perszeverációs hibát követtek el, 

mégsem javult a keresési teljesítményük. 

A gátlás szerepére vonatkozó eredmények tehát ellentmondásosak: O’Sullivan és 

munkatársai (2001), valamint Sharon és DeLoache (2003) szerint a perszeveráció az 

éretlen válaszgátlás következményeként jelentkezik, és ezen keresztül indirekt módon 

rontja le a szimbólum alapú keresési teljesítményt. Ezzel szemben Sudderdorf (2003) 

eredménye alapján úgy tűnik, önmagában képes megmagyarázni a gyenge keresési 

teljesítményt, hiszen – értelmezése szerint – a válaszperszeveráció az éretlen szimbolikus 

kompetencia következményeként jelenik meg. Azaz a kisgyermek azért fordul a 

legutóbbi rejtekhely ellenőrzésének heurisztikájához, mivel nem képes a szimbólum 

hordozta információt felhasználva megoldani a feladatot. Az ellentmondás lehetséges 

feloldására empirikus érvek hiányában csupán egy spekulatív magyarázatot tudunk 

kínálni. Ehhez pedig a tárgyak mentális reprezentációjának kontextusfüggő tárolásához 

kell visszakanyarodnunk (pl. Butler és Rovee-Collier, 1989, Hayne, MacDonald, és Barr, 

1997). Míg O’Sullivan és munkatársi (2001), valamint Sharon és DeLoache (2003) 

vizsgálatában ugyanazt a tárgyat rejtették azonos kontextuson belül különböző helyekre, 

addig Suddendorfnál (2003) nemcsak a rejtekhely, hanem a rejtés kontextusa is változott 

próbáról-próbára. Elképzelhető, hogy a tárgy helyéről tárolt mentális reprezentáció 

felülírását jobban megnehezíti, ha ugyanaz a tárgy egy azon kontextuson belül kerül 

különböző helyekre, mintha teljesen új kontextusokon belül változik a rejtekhelye. Így az 

                                                 
11 Például, ha az egyik próbában az asztal alá volt elrejtve a tárgy, feltekerték az asztalterítőt, így be lehetett 

látni az asztal alá. 
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elsőre könnyebbnek tűnő változat, ahol egyetlen szobán belül kell a keresést abszolválni, 

valójában válaszgátlás szempontjából nehezebb helyzet elé állítja a gyerekeket. 

Mindebből úgy tűnik, hogy bár a válaszgátlás tagadhatatlanul szerepet játszik a keresési 

helyzeten belül a fiatal gyerekek gyenge szimbólumértési teljesítményében, önmagában 

a gátlás megkönnyítésével nem érhető el jelentős teljesítményjavulás. 

Összegezve a válaszperszeveráció egy olyan performancia hibának tűnik, ami 

árnyalja a képi (vagy modell alapú) keresési helyzetben a gyerekek teljesítményét, 

anélkül, hogy magával a képmegértési kompetenciával összefüggést mutatna. Ahhoz 

tehát, hogy az éretlen válaszgátlásból fakadó tévesztések miatt ne becsüljük alá a 

gyerekek szimbólumértési kompetenciáját, olyan vizsgálati helyzetben érdemes tesztelni 

szimbolikus kompetenciájukat, ami érvényesen tud különbséget tenni a válaszgátlási 

nehézségéből fakadó perszeveratív hibázás és a szimbolikus belátás hiányából fakadó 

random keresgélés között. A klasszikus procedúrában alkalmazott tesztszoba nem 

alkalmas erre, hiszen a berendezési tárgyak mindegyike rejtekhellyé válik a próbák során. 

Meglátásunk szerint a megoldás az lehetne, ha olyan térben vizsgálnánk a gyerekek 

képmegértését, ahol elterelő tárgyak alkalmazásával a kétféle hibázás (performancia és 

kompetencia) egyértelműen elkülöníthető. 

 

A KETTŐS REPREZENTÁCIÓ HIPOTÉZIS 

 

Térjünk vissza a különböző szimbolikus objektumokat alkalmazó vizsgálati helyzetben 

jelentkező eltérő életkori teljesítmények kérdésére, vagyis hogy a feladat kép és videó 

alapú változata csaknem fél évvel korábban sikeresen megoldható a gyerekek számára 

mint a modellt használó. Bár talán a megérzésünk azt súgná, hogy a modell és a szoba 

nagyfokú hasonlósága miatt a modell alapú keresési helyzet könnyebb a gyerekek 

számára, mint a dimenziók közötti transzfert igénylő képi vagy a videó alapú változat, az 

eredmények ennek ellentmondani látszanak. DeLoache szerint (pl. 1995a, b, 2002, 2004a, 

b) ez azzal magyarázható, hogy az egyes szimbólumok eltérnek egymástól fizikai 

tulajdonságaikban, vagyis hogy mennyire figyelemfelkeltőek és vonzóak a gyermek 

számára, illetve abban, hogy a gyerekek ilyen fiatal életkorban, mennyi tapasztalattal 

rendelkeznek szimbólumként való felhasználásukban. Így a képek – a képeskönyv 

nézegetések intenzív gyakorlatának köszönhetően – familiárisabb szimbolikus tárgyak, 

aminek köszönhetően meglehetősen korán értik, önmagukon túlmutató jelentésüket (pl. 

Callaghan és mtsai, 2004; DeLoache és Ganea, 2009). Modelleket (pl. babaházakat) 
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ellenben ritkán használunk arra, hogy – például – egy házra utaljunk velük. Emellett a 

modell háromdimenziós jellegéből fakadóan egyébként is érdekes, izgalmas tárgy, ami 

saját jogán lekötheti a gyermek figyelmét, szemben például egy kétdimenziós képpel. 

DeLoache (pl. 1995a, b) meglátása szerint, a keresési feladat helyes megoldásának 

záloga, hogy a kisgyermek észlelje ugyan, hogy a szimbólum saját jogán létező tárgy, 

mégis képes legyen e tudását gátlás alá vonni, vagyis tudjon a szimbólum valóssággal 

való specifikus referenciális kapcsolatára koncentrálni, amit Siegel (1978) nyomán kettős 

(vagy duális) reprezentációnak nevezett el. Ugyanakkor a figyelem szimbólumjellegre 

való irányítása modellek esetén meglehetősen nehéz, hiszen minél inkább leköti a 

szimbólum tárgyjellege a gyermek figyelmét, annál kevésbé lesz képes és hajlandó a 

referenshez fűződő viszonyára fókuszálni, emiatt kevésbé lesz sikeres a keresési 

feladatban (pl. DeLoache, 1987, 1995a, b, 2002, 2004a, b). 

A kettős reprezentáció hipotézis igazolására több empirikus kutatást is végeztek. 

Egy híres vizsgálatban például, megszüntették a modell tárgyjellegének kiugró voltát 

azzal, hogy elhitették a 2,5 éves kisgyerekekkel, a kicsiny modell úgy jött létre, hogy az 

eredeti szobát betették egy zsugorító gépbe. Ebben a feltételben a 2,5 éves korosztály 

teljesítménye a klasszikus helyzetben megszokott 20% körüli találati arányról 80% fölé 

emelkedett (DeLoache, 1996; DeLoache és mtsai., 1997). A procedúra ötletessége és az 

eredmények megkérdőjelezhetetlensége ellenére úgy gondoljuk, hogy a vizsgálatban a 

szerzők valójában nem azt bizonyították, hogy a modell tárgy jellegének túlzottan kiugró 

volta okozza a gyerekek nehézségét a keresésben. Hiszen ebben a helyzetben a modell 

mint reprezentáció jellegzetességeiből nem csak a tárgyjelleg szálienciáját csökkentették, 

hanem egyúttal megfosztották a modellt szimbólum voltától. Ha ugyanis a modell úgy 

jön létre, hogy az eredeti szobát zsugorító gépbe helyezik, akkor a modell többé nem az 

eredeti szoba reprezentációja, hanem maga a szoba. Így e vizsgálat legfeljebb azt igazolja, 

hogy ha a modellt nem szimbólumként kell használni a kereséshez, hanem egy egyszerű 

emlékezeti előhívást kell végezni, a feladat megoldása nem okoz nehézséget a fiatalabb 

gyerekeknek sem. 

Meggyőzőbb bizonyítékot kínál a kettős reprezentáció hipotézis igazolására a 

modell ablak mögé helyezése. Ebben a feltételben a gyerekek nem férhettek hozzá 

közvetlenül a tárgyhoz, nem explorálhatták manuálisan, viszont jól láthatták, a felnőtt 

hová helyezi el benne kis Snoopyt. E kis változtatásnak köszönhetően a 2,5 évesek 

teljesítménye jelentősen javult, és megközelítette a háromévesektől várható szintet 

(DeLoache, 2000).  
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DeLoache (2004b) utólag kettős reprezentáció hipotézisének igazolását látta egy 

jóval korábbi vizsgálatának eredményében is. Ebben a vizsgálatban a kép alapú keresési 

helyzetet úgy módosították, hogy a gyerekek nem kapták meg a szobáról készült képet 

egyben, hanem helyette az egyes berendezési tárgyakról készült képeket kivágva 

láthatták. Az Orientációs fázis során manuálisan is megvizsgálhatták a képeket, úgy 

játszhattak a bútorok reprezentációival, mintha egy kétdimenziós babaház berendezési 

tárgyai lennének. A teszt fázisban a vizsgálatvezető a rejtekhelyet nyújtó bútor képe mögé 

helyezte kis Snoopyt, majd nagy Snoopy szobájához kísérte a gyereket. Ebben a kép alapú 

keresési helyzetben a 2,5 évesek 2 évesekre jellemző gyenge teljesítményt mutattak 

(DeLoache, 1991). DeLoache (2004b) szerint azért romlott le a gyerekek keresési 

teljesítménye, mert a képet tárgyként kezdték kezelni, így a teszt fázis során már nem 

tudtak a kép tárgyjellegétől elvonatkoztatva annak referenciális tartalmára fókuszálni. 

Megfelelő kontroll feltétel alkalmazása híján, ugyanakkor nem lehetünk teljesen biztosak 

az értelmezés helyességében. Lehetséges ugyanis, hogy a gyengébb teljesítmény 

hátterében pusztán az állt, hogy nem láthatták a szobáról készült képet egyben, csupán 

kivágott berendezési tárgyakat. 

A kettős reprezentáció hipotézist más – a kép vagy modell alapú keresési 

helyzetnél jóval egyszerűbb – vizsgálatban is igyekeztek igazolni. 18, 26, és 35 hónapos 

gyerekeknek ki kellett választania több elterelő tárgy közül egy céltárgyat úgy, hogy 

felmutatták annak kicsinyített mását. Bár a két tárgy méretétől eltekintve tökéletesen 

megfelelt egymásnak, a helyes választás mégis csak a 35 hónaposoknak sikerült. A 26 

hónaposok bár a véletlennél nagyobb arányban válaszoltak helyesen, teljesítményük 

gyenge maradt, a 18 hónaposok pedig a véletlen szintjén teljesítettek (Tomasello, Striano, 

és Rochat, 1999). Habár ebben a vizsgálatban pusztán szimbólum és szimbolizált 

perceptuális megfeleltetését várták el a gyerekektől, és nem kellett a szimbólumot 

problémamegoldásra felhasználniuk, mégis csak a három év körüliek mutattak meggyőző 

teljesítményt. 

Preissler és Bloom (2007) vizsgálatukban pedig azt találták, hogy képek kettős 

természetére vonatkozó tudásukat már a 30 hónapos gyerekek is hasonlóan rugalmasan 

kezelik, mint a felnőttek. Vizsgálatukban a résztvevőknek egy képet mutattak be, 

amelyről különböző állításokat fogalmaztak meg. Majd a teszt fázis során a képet és a 

képen szereplő valós tárgyat együtt kínálták résztvevőiknek, arra kérve őket, mutassanak 

rá, a kettő közül melyikre vonatkozik az állítás. Bár a tanítási helyzet során az összes 

állítás a kép jelenlétében hangzott el, a teszt során nem csak a felnőttek, hanem a 2,5 éves 



44 

 

gyerekek is értették, hogy bizonyos állítások inkább a képre (pl. a pénztárcámban 

hordom), mások (pl. nagynéném tart ilyet a házában) pedig inkább a valós tárgyra 

vonatkoznak. E két vizsgálat (Preissler és Bloom, 2007; Tomasello és mtsai., 1999) 

keresési helyzettől független megerősítést szolgáltatott DeLoache kettős reprezentáció 

hipotézisére (pl. 2004b). 

A kettős reprezentáció hipotézis megerősítésére született vizsgálatok (pl. 

DeLoache, 1991, 1996, 2000) azon túl, hogy igazolták, mi is okoz nehézséget a 

gyerekeknek, amikor egy szimbolikus tárgy felhasználásával kell egy probléma helyzetet 

megoldaniuk a vonatkozó valóságban, egy másik fontos kérdéshez is elvezetnek. 

Nevezetesen, hogy a procedúra mely pontjait változtatva könnyíthetjük vagy 

nehezíthetjük a gyerekek dolgát. Ezen keresztül pedig választ kaphatunk arra a kérdésre, 

hogy milyen tényezők segítségével válnak képessé a gyerekek a szimbólum 

tárgyjellegétől elvonatkoztatva, a valósághoz fűződő referenciális kapcsolat 

értelmezésére. A következő fejezetek ezeket a törekvéseket foglalják össze. 

 

PROCEDURÁLIS VÁLTOZTATÁSOK HATÁSA A TELJESÍTMÉNYRE A KÉP (ILL. MODELL) ALAPÚ 

KERESÉSI FELADATBAN 

 

Teljesítményt befolyásoló tényezők után kutatva, először procedúra szintű változók 

manipulációjával igyekeztek hatást elérni. Felmerült a fizikai hasonlóság kérdése, amiről 

képi szótanítást (pl. Ganea és mtsai., 2008 2009), valamint utánzást (pl. Brito és mtsai. 

2012; Simcock és DeLoache, 2006) alkalmazó helyzetekből már tudjuk, hogy jelentős 

befolyással bír a gyerekek szimbólumértésére. Kép alapú keresési helyzetből származó 

eredmények ennek ellentmondani látszanak, hisz a keresési teljesítmény több 

vizsgálatban is függetlennek bizonyult a segítségül adott kép ikonicitásának mértékétől 

(pl. DeLoache, 1991; DeLoache és Burns, 1994; Hartley és Allen, 2014a). A 2 évesek 

egyaránt sikertelenül keresnek nagyfelbontású fényképek és vonalrajzok mellett, ezzel 

szemben a 2,5 évesek mindkét képfelbontással jól boldogulnak (DeLoache, 1991). 

Mindebből úgy tűnik, szimbólum és szimbolizált fizikai hasonlósága nem olyan 

fontos feltétele a sikeres keresésnek, vagy legalábbis pusztán a kép ikonicitásának 

fokozásától nem várható javulás a fiatalabb korosztályban. Utóbbi állítással kapcsolatban 

meg kell jegyeznünk, hogy a kutatások a DeLoache (1987) által bevezetett szigorú 

életkori övezetekkel dolgoztak, csak 24 és 30 hónapos korcsoportokat alkalmaztak. Így 

arról keveset tudunk, hogy folyamatában hogyan alakul a teljesítmény a megértés 
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fejlődése szempontjából érzékeny félév során. Nem kizárható, hogy e köztes időszakban 

találnánk összefüggést a gyerekek teljesítménye és az alkalmazott képek élethűsége 

között. 

További kérdésként merült fel, hogy mi történne akkor, ha a szimbólum 

perceptuálisan eltérne a szimbolizálttól, ha például a valós tárgyak más színűek lennének, 

mint szimbólumaik, vagy éppen a tárgyak téri elrendezése a szimbólumon nem követné 

a valós téri elhelyezkedésüket. Modell alapú keresési helyzetben tesztelve a kérdést, az 

eredmények azt igazolták, hogy mind a tárgyak színét, mind a téri elrendezését érintő 

változtatások jelentősen lerontották a gyerekek teljesítményét (Troseth és mtsai, 2007). 

Továbbá a tárgyak téri elrendezésének megváltoztatása a modellben jobban megzavarta 

a fiú, mint a lány vizsgálati személyeket, mely különbséget Marzolf és munkatársai 

(1999) a két nem téri tájékozódásának eltérésével magyarázták. Míg a lányok jellemzően 

inkább kiugró tereptárgyakra hagyatkozva tájékozódnak, addig a fiúk térbeli viszonyok 

feltérképezésére hagyatkoznak (pl. a kanapé az ajtóval szembeni falon, a kosár mellett 

áll). Ha tehát a tárgyak nem az eredeti helyükön szerepelnek, a fiúk jobban 

összezavarodnak, mint a lányok (Marzolf és mtsai., 1999). Ráadásul összehasonlító 

primáta vizsgálatban hasonló nemi különbséget találtak (Kuhlmeier és Boysen, 2002). Ha 

ezt a logikát követjük, vagyis hogy a lányok kiugró tereptárgyakra hagyatkoznak 

tájékozódásuk során, akkor a tárgyak fizikai megjelenésének megváltoztatása viszont 

őket zavarná össze jobban. Ilyen jellegű nemi különbséget azonban nem találtak (pl 

Marzolf és mtsai., 1999). 

Kérdés azonban, hogy a téri elrendezésnek, vagy a tárgyak fizikai megjelenésének 

megváltoztatása miatt jelentkező teljesítményromlást, valóban tekinthetjük-e 

teljesítményromlásnak. Ha ugyanis a modell berendezési tárgyainak fizikai megjelenését 

vagy téri elrendezését megváltoztatjuk, akkor a modell már nem feltétlenül tekinthető a 

szoba specifikus reprezentációjának, legfeljebb egy nappali általános reprezentációjának. 

Így ha ebben az esetben a gyermek nem kontextualizálja a modell nyújtotta információt 

a kurrens valóságra vonatkozóan igaznak, helytelen-e a válasza. Vagy épp ellenkezőleg, 

ebben az esetben igazolja abbéli tudását, hogy attól hogy egy szoba nappalinak van 

berendezve, még nem tekinthető minden nappali reprezentációjának. Összefoglalva, 

reprezentáció és reprezentált fizikai hasonlósága tehát mindaddig szükséges előfeltétele 

a keresési feladat helyes megoldásának, amíg segíti a kisgyermeket a szimbólum 

specifikus referensre vonatkoztatásában. 
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Kritika érte a klasszikus procedúra részeként alkalmazott Orientációs fázist is 

(DeLoache, 1987). Hiszen valójában a referenciális viszonyt direkt módon tanítják a 

keresés megkezdése előtt a gyerekeknek. A felvetés helyesnek bizonyult, az Orientációs 

fázis lerövidítése jelentős teljesítményromláshoz vezetett a modell alapú keresi 

helyzetben. Amikor a kettő viszonyát csak verbálisan hangsúlyozták a résztvevőknek, a 

teljesítmény egy év visszaesést mutatott, a négy évesek érték el csupán a három évesektől 

megszokott teljesítmény szintet. Ha pedig semmilyen támpontot nem kaptak a résztvevők 

modell és szoba viszonyára vonatkozóan, csak 5—6 éves korban voltak képesek átlátni a 

kettő közti reprezentációs viszonyt (DeLoache, DeMendoza és Anderson, 1999). Ez 

alapján joggal merül fel, hogy a szimbólum alapú keresési helyzet talán túlbecsüli a 

gyerekek szimbolikus kompetenciáját (pl. Callaghan, 2000; Callaghan és Rankin, 2002; 

Rochat és Callaghan, 2005). Érvényesebb módon mérhetjük a fiatal gyerekek 

szimbólumértését, ha olyan helyzetet alkalmazunk, melynek e széleskörű Orientációs 

fázis nem része. Ennek ellenére a későbbi szimbólum alapú keresési helyzetek mintegy 

hagyományszerűen követték a klasszikus procedúra lépéseit, és megtartották az 

Orientációs fázist eredeti formájában (pl. DeLoache, 2000; DeLoache és Sharon, 2003; 

Sharon, 2005; Sharon és DeLoache, 2003, Troseth és mtsai., 2007). 

Egyértelműen látszik tehát, hogy az Orientációs fázis elengedhetetlen előfeltétele 

a sikeres keresésnek, legalábbis a fiatalabb korosztályban. Ugyanakkor érdekes módon 

az Orientációs fázis tovább szélesítése már nem vezet további teljesítményjavuláshoz. 

Kép alapú keresési helyzetben tesztelték, hogy ha a vizsgálatvezető nem pusztán a szoba 

berendezési tárgyait feleltette meg képi reprezentációikkal, hanem a gyerekek 

megfigyelhették, ahogy elrejtette az egyes rejtekhelyeken a tárgyat. Majd meg is mutatta 

a képeket, amik alapján később, a Teszt fázis során keresniük kellett, ráadásul verbálisan 

is rámutatott a kereséshez használandó kép és a valóság referenciális viszonyára. 

Mindezek ellenére a kétévesek teljesítménye így sem javult (DeLoache és Burns, 1994). 

Meglátásunk szerint, ha ilyen módon sikerült volna teljesítményjavulást elérni, akkor sem 

beszélhetnénk a szimbolikus kompetencia facilitálásáról, sokkal inkább asszociatív 

tanulásról kép és a rejtett tárgy lelőhelye között. 

Felvetődött az a kérdés is a klasszikus procedúrával kapcsolatban, a teljesítményt 

nem befolyásolhatja-e negatívan, hogy míg a szimbólumra a gyerek kívülről tekint rá, 

addig a kereséshez bele kell sétálnia a szimbolizált térbe. Vagyis a szimbólumot nem 

pusztán megfeleltetnie kell referensével, hanem értenie kell, hogy a téri viszonyok 

hogyan rendeződnek át a megfigyelés és az aktív keresés szakaszában. Ezért MacConnell 
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és Daehler (2004) olyan vizsgálati helyzetet tervezett, ami minden ponton követte a 

klasszikus modell alapú procedúra lépéseit, csupán annyiban tért el tőle, hogy nem 

szobában kellett keresni, hanem egy gyerekméretű Fisher-Price szerelőasztalon, annak 

1:4-hez kicsinyített mása alapján. Így ebben a vizsgálatban szimbólum és referense 

ugyanazon nézőpontból volt megfigyelhető. A rejtés helyére vonatkozó információt, nem 

kellett mentálisan transzformálni arra a térre, aminek a keresés során a gyerek maga is 

részévé vált. E módosítás ugyanakkor teljesítménytől függetlennek bizonyult, a 2,5 

évesek továbbra sem boldogultak a feladattal, míg a 3 évesek már többnyire sikerrel 

kerestek. Ez az eredmény ugyanakkor jól rárímel arra a szintén meglepő tényre, hogy a 

dimenziók közti transzfert nem igénylő modell alapú keresési helyzet nehezebb a 

gyerekek számára, mint a dimenziók közti transzfert igénylő kép alapú változat (pl. 

DeLoache, 1987, 1991). Vegyük azonban észre, hogy hasonlóan a perceptuális 

hasonlóság kérdéséhez, itt sem tudjuk, hogy a megértés fejlődése szempontjából 

rendkívül érzékeny köztes időszak során is hatástalannak bizonyulna-e ez a procedúrát 

érintő változtatás. 

Összefoglalva a kutatások tapasztalatait, az Orientációs fázis bizonyult az 

egyetlen olyan procedúra szintű faktornak, melynek egyértelmű hatása volt a 

kisgyermekek teljesítményére. Elhagyásával ugyanis jelentősen csökkent a sikeres 

keresések aránya. Felmerül azonban a kérdés, hogy az Orientációs fázis alkalmazása nem 

vezet-e a fiatal gyerekek teljesítményének indokolatlan túlbecsléséhez. Szimbólum és 

referense kapcsolatának közvetlen tanítása nélkül érvényesebb módon mérhetnénk a 

kisgyerekek szimbólumértését. Ugyanakkor érdekes módon – szemben a képi szótanítást 

alkalmazó helyzetekkel – kép és referense perceptuális hasonlóságának csak addig volt 

hatása a keresési teljesítményre, amíg segítette a gyerekeknek a kettő közti specifikus 

szimbolikus reláció átlátását. Ezen túlmenően a hasonlóság fokozása már nem tudott 

további teljesítményjavulást előidézni. Ahogy szimbólum és referense azonos vagy eltérő 

perspektívából való megfigyelése sem. 

 

A KÉPI (ILL. MODELL ALAPÚ) SZIMBÓLUMMEGÉRTÉS LEHETSÉGES 

KÖZVETÍTŐMECHANIZMUSAI 

 

A procedúrát érintő manipulációk mellett, olyan procedúrától független 

közvetítőmechanizmusok azonosításának igénye is felmerült, melyek közrejátszhatnak a 

szimbolikus viszony jobb átlátásában. Jelölt mechanizmusként a más vizuális 
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szimbólummal szerzett tapasztalat hatása – vagyis a tudástranszfer—, valamint a 

szimbólumlétrehozás intenció vezéreltsége — vagyis a szimbólum mint kommunikációs 

eszköz demonstrálása – merült fel. Először a transzferhatást vizsgáló empirikus kutatások 

tapasztalatait mutatjuk be, majd pedig a szimbolizáció szándékvezéreltségére 

vonatkozóakat. 

 

Transzferhatás 

 

A tudástranszferre vonatkozó vizsgálatok igazolták, hogy a gyerekek igen fiatal 

életkorban képesek saját pozitív tapasztalataikat felhasználva más szimbolikus 

eszközöket is megfelelően használni. Egy vizsgálatban 2,5 éves gyerekek először kép 

alapú keresési helyzetben vettek részt, ami ebben az életkorban már nem okoz nehézséget 

(pl. DeLoache, 1987, 1991). Teljesítményük egy héttel később, egy modell alapú keresési 

helyzetben jelentősen felülmúlta azokét a társaikét, akiknek mindkét alkalommal modell 

alapján kellett keresni (DeLoache, 1991). Az eredmények nem magyarázhatóak 

egyszerűen a keresési feladat gyakorlásával, hiszen ez esetben a kontroll csoport 

teljesítménye is javult volna. Az egyszerűbb keresési feladatban szerzett tapasztalat ereje 

olyannyira jelentős, hogy ilyen módon egy olyan bonyolult feladatban is sikerült a 2,5 

évesek teljesítményét facilitálni, ahol nem egy szobáról készült kép, hanem egy sematikus 

térkép alapján kellett keresni. Bár ez a feladat még a négy éves gyerekek számára is 

nehézséget okoz, a 2,5 évesek miután sikerrel teljesítettek egy egyszerűbb szimbólum 

alapú keresési feladatot, a térkép használatában is meggyőző teljesítményjavulást 

mutattak (Marzolf és DeLoache, 1994). 

A transzferhatásra vonatkozó eredményeket felhasználva Troseth (2003) kétéves 

korban idézett elő teljesítményjavulást a kép alapú keresési helyzetben. Olyan vizsgálatot 

tervezett, ahol a videó mint szimbolikus eszköz jobb megértésén keresztül igyekezett a 

képek reprezentációs természetének belátására is pozitív hatást gyakorolni. Gyerekek egy 

csoportja egy otthoni tréningben vett részt, ahol a szülők a családi videó kamera tévére 

csatlakoztatásával két héten keresztül demonstrálták – és expliciten el is magyarázták – 

gyerekeiknek saját mozgásuk és a tévéképernyőn látható kép változásának 

kontingenciáját. A kontroll csoport nem részesült hasonló videó-tréningben, ők ezalatt a 

két hét alatt ugyanazokat a közös akciókat hajtották végre szüleikkel kamerára rögzítés 

nélkül. A kéthetes tréning után a gyerekek először egy videó-, majd egy kép alapú 

keresési helyzetben vettek részt. Az eredmények azt mutatták, hogy a videó tréning 



49 

 

hatására a 24 hónaposok mindkét feladatban meggyőzőbben teljesítettek, mint a 

tréningben nem részesülő kontroll csoport tagjai (Troseth, 2003). Bár a kép alapú keresési 

helyzet mindig a videó alapú keresési helyzet után következett, mivel a kontroll csoport 

teljesítménye nem mutatott javulást a kép alapú helyzetben, a keresési feladat puszta 

tanulása önmagában nem magyarázhatja az eredményeket. Ugyanakkor a jobb 

képmegértési teljesítmény pontos közvetítő mechanizmusa nem tisztázható tökéletesen. 

Hiszen bár lehetséges, hogy önmagában a videó mint szimbolikus eszköz jobb megértése 

vezetett a képek szimbolikus jellegének jobb átlátásához is, az sem kizárható, hogy a 

tréning és a keresési feladattal szerzett tapasztalat együttesen járult hozzá a kísérleti 

csoport jobb képmegértéséhez. A vizsgálat legfőbb tanulsága, hogy a 

teljesítményfacilitáció háttérmechanizmusa olyan vizsgálati helyzet kialakításával 

izolálható pontosan, ahol a jelölt faktort a keresési helyzettől független beavatkozási fázis 

során manipuláljuk. 

 

A szimbólumlétrehozás szándékvezéreltsége mint a teljesítményfacilitáció eszköze 

 

A tudástranszferre vonatkozó feltevés sikeres igazolása mellett, a szimbólumhasználat 

szándékvezéreltségének megértést közvetítő hatása is felmerült. Jóllehet messze nem 

olyan súllyal, mint ami a DeLoache (2004b) által kínált szimbólum definíció alapján 

elvárható lett volna. Ő maga jelölte meg a humán intenciót a szimbolizáció szívének – 

hisz egyetlen entitás sem szimbólum saját jogán, humán intenció kell hozzá, hogy azzá 

váljon –e tényező teljesítményfacilitációra való felhasználása mégis csak közvetve jelent 

meg vizsgálataiban.  

Egy korai kutatásában például a modell és a kép alapú paradigma procedurális 

eltérésének kiegyenlítését célozta meg. Míg a klasszikus procedúra modell változatában 

kis Snoopy elrejtésével jelezték a gyermek számára, hol található a szobában nagy 

Snoopy, addig a kép alapú változatban a rejtekhely megmutatásával (DeLoache, 1987). 

Ebben a vizsgálatban ezért négy különböző feltételt vezettek be: kettő során a 

vizsgálatvezető a képen vagy a modellben mutatta meg nagy Snoopy rejtekhelyét, 

kettőben pedig kis Snoopyt helyezte el vagy a modellben vagy a céltárgy képe mögött. 

Ahhoz, hogy a kis Snoopy használható legyen kép feltételben is, a szobáról készült képet 

nem egyben mutatták meg a gyerekeknek, hanem a szoba berendezési tárgyainak kivágott 

fotóival helyettesítették. Míg az eredmények a modellt használó helyzetben a várt irányba 

mutattak, mivel a 2,5 évesek teljesítménye mind a mutatást, mind a rejtést alkalmazó 
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feltételben – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – a véletlen szintjén maradt. Addig a kép 

alapú keresési helyzetben meglepő diszkrepancia jelentkezett: mutatás után a gyerekek 

az esetek jelentős százalékában helyesen kerestek, ha a kép mögé rejtették kis Snoopyt, a 

résztvevők a modell alapú keresési helyzeténél is gyengébben teljesítettek. Noha tudjuk, 

hogy a képi keresési helyzet megoldása fél évvel korábban sikerül a modell alapúnál. 

DeLoache (1991) szerint ez utóbbi gyenge teljesítmény úgy értelmezhető, hogy a kis 

Snoopyt alkalmazó feltételben a képet nem konvencionális módon használták, ami 

összezavarta a 2,5 éveseket. A képet tárgyként kezdték kezelni, ami akadályozta, hogy 

referenciális viszonyára tudjanak fókuszálni a valósággal. A segítő szándékú mutatás 

alkalmazását DeLoache (1991) hatástalannak tekintette, hiszen ebben a feltételben a 

gyerekek elérték a kép alapú keresési helyzetben megszokott 80% körüli teljesítményt. 

Vegyük észre, hogy ez a feltétel nem feleltethető meg a klasszikus kép alapú keresési 

helyzetnek. Ha a bútorok kivágott képeinek prezentálása fokozza a kép tárgyjellegének 

szálienciáját, ami a kettős reprezentáció hipotézis értelmében lerontja annak referenciális 

utalásként való használatát (DeLoache, 2004b), akkor a gyerekek mutatás feltételben elért 

teljesítménye az elvártnál jobbnak tekinthető. A javulást pedig úgy értelmezhetjük, hogy 

a kisgyermekek megértették a vizsgálatvezető mutatásban kifejeződő szándékát, hogy 

ilyen módon segítsen megtalálni nekik az elrejtett tárgyat. Hasonló logika mentén 

ugyanakkor, modell alapú keresési helyzetben is jobb eredményt kellett volna 

eredményeznie a mutatásnak, ez ugyanakkor elmaradt. Nem szabad azonban figyelmen 

kívül hagynunk, hogy az egyes feltételekben mindössze 8-8 gyermek vett részt, ami 

korlátozza a következtetések érvényességét.  

Tomasello, Call és Gluckman (1997) is azt találták, hogy az ilyen korú gyermekek 

számára sokkal könnyebb a mutatást értelmezni, mint a céltárgy kicsinyített másának 

felmutatásában azonosítani a vizsgálatvezető kommunikációs szándékát. Amikor a 

vizsgálatvezető rámutatott a céltárgyat rejtő tároló dobozra a gyerekek gond nélkül 

értelmezték viselkedését. Amikor azonban a céltárgy kicsinyített másának felmutatásával 

próbált segíteni, csak a három év körüli gyerekek értelmezték megfelelően viselkedését, 

és találták meg az elrejtett matricát. 

Tomasello és munkatársai (1997) eredményei alapján nem meglepő, hogy 

mutatást alkalmazva Kuhlmeier (2005) is meggyőző teljesítményjavulást igazolt modell 

alapú keresési helyzetben. Ráadásul olyan vizsgálatban, ahol az intencionális facilitáció 

hatását kombinálta a válaszgátlás szükségességének fokozásával. Korábban bemutatott 

kutatások alapján tudjuk, hogy a válaszgátlás olyan teljesítménybefolyásoló faktor a 
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többszörös rejtést alkalmazó keresési helyzetben, mely szimbólumértéstől függetlenül 

árnyalja a gyerekek teljesítményét (pl. O’Sullivan és mtsai., 2001; Sharon és DeLoache, 

2003)12. Kuhlmeier (2005) azonnali pozitív megerősítés alkalmazásával próbálta fiatal 

résztvevői válaszgátlásra való igényét fokozni. Ha elsőre jó helyen keresték az elrejtett 

tárgyat, jutalommatricát kaptak. E feltételt korábban primátáknál már sikerrel 

alkalmazták hasonló keresési helyzetben (Kuhlmeier és Boysen, 2001). A szimbolikus 

viszony könnyebb átlátását pedig azáltal érték el, hogy az elrejtett tárgy helyét nem egy 

kisebb tárgy segítségével jelezték a modellben, hanem mutatással. A puszta válaszgátlás 

csökkentését célzó feltétel nem bizonyult elégségesnek a teljesítmény javításához. Ahogy 

korábban O’Sullivan és munkatársai (2001) vagy Sharon és DeLoache (2003) 

vizsgálatában sem. Amikor azonban kombinálták a szimbolikus viszony belátását 

könnyítő beavatkozással, a 2,5 évesek teljesítménye nemcsak javult, de 

válaszperszeverációjuk mértéke is csökkent (Kuhlmeier, 2005). E kutatás amellett, hogy 

a humán intenció jelentőségére kínált további bizonyítékot a szimbólumok megértésének 

fejlődésében, megerősítette azt a feltételezést is, hogy a válaszperszeveráció független a 

kisgyermekek szimbolikus kompetenciájától. Feltételezhetően az éretlen válaszgátlás 

közvetíti. Ugyanakkor, ha a szimbólum alapú keresési helyzet során nem számolunk 

hatásával, indokolatlanul alulbecsülhetjük a gyerekek szimbólumértelmezését. 

Egy másik modell alapú keresési helyzetben a humán intenció már nem csak 

közvetve volt kikövetkeztethető a vizsgálatvezető mutatásából, hanem verbális 

narratívájában nyíltan kifejezésre is jutott. Miután felfedte a gyerekek számára a modell 

szobát elmagyarázta, hogy a modell azért készítette, hogy segítsen vele megtalálni az 

elrejtett tárgyat. E feltételben a gyerekek teljesítménye jelentősen felülmúlta a klasszikus 

helyzetben résztvevő kontroll csoportét (Sharon, 2005). Bár a vizsgálat annak belátásához 

segítette hozzá a 2,5 éves gyerekeket, ami Rochat és Callaghan (2005) szerint a 

szimbólumok megértésének kulcsa. Nevezetesen, a szimbólumok kommunikációs 

funkciójának megértéséhez, vagyis hogy a szimbólumot használva a felnőtt 

többletinformációhoz igyekszik juttatni őket. Azonban egy jelentős módszertani 

hiányossággal nem tud elszámolni a vizsgálat: a kétféle feltételben a modell felfedése és 

a keresés megkezdése között eltelt késleltetési idő eltért. Míg a kontroll feltételben a 

vizsgálatvezető először elhelyezte a modellben kis Snoopyt, csak eztán ment át a valós 

szobába elrejteni nagy Snoopyt, addig az intencionális feltételben e kettő sorrendje 

                                                 
12 A jelenséget az Alternatív magyarázatok a keresési helyzetben mért teljesítményre: Instrukció, verbalitás, 

perceptuális megfeleltetés, emlékezet és válaszgátlás c. fejezet tárgyalja részletesen (37. oldal). 
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felcserélődött. Tehát a két feltétel nem pusztán az alkalmazott szimbólum 

kommunikációs funkciójában különbözött, hanem az intencionális feltételben a modell 

felfedése és a keresés megkezdése között rövidebb idő telt el. Mivel a vizsgálat 

emlékezeti utóteszttel zárult, melynek eredménye nem mutatott eltérést a két feltételben, 

Sharon (2005) úgy érvelt, a kétféle sorrend alkalmazása nem magyarázhatja az 

intencionális csoport teljesítményfölényét. Ugyanakkor egy korábbi vizsgálatban, ahol a 

szimbólum felfedése és a keresés megkezdése között eltelt késleltetési időt manipulálták, 

azt találták, hiába oldják meg a résztvevők a keresési helyzetet követő emlékezeti próbát 

helyesen, a hosszabb késleltetési idő jelentősen lerontja a szimbólumértési 

teljesítményüket (Uttal és mtsai., 1995). Ez alapján pedig megkérdőjelezhető a Sharon 

(2005) által levont következtetés érvényessége. 

Összegezve a bemutatott vizsgálatokban a vizuális szimbólumok kommunikációs 

célú használata jelent meg, vagyis annak demonstrálása, hogy a szimbólum 

alkalmazásának célja, hogy ilyen módon többletinformációhoz juttassunk másokat, ami 

Rochat és Callaghan (2005) szerint a szimbolikus viszonyok átlátásának alapvető 

közvetítő mechanizmusa. Kérdéses azonban, hogy hogyan befolyásolná a teljesítményt, 

ha a szimbólumokat életre hívó humán intenció kerülne közvetlen bemutatásra a 

kutatásokban, ahogy Callaghan és Rankin (2002) a disszertáció korábbi fejezetében (Az 

intencionalitás szerepe a megértés fejlődésében, 30. oldal) már ismertetett vizsgálatában. 

E kutatásban a gyerekek négy hónapon keresztül figyelhették meg, ahogy a 

vizsgálatvezető lerajzol számukra tárgyakat, majd ezt követően tesztelték képmegértési 

teljesítményüket. Bár a gyerekek képi kompetenciája jelentős javulást mutatott, mivel a 

mérésére használt tesztfeladatuk konstruktum validitása megkérdőjelezhető, 

teljesítményfacilitációs eredményeik nehezen értelmezhetőek. 

Egyetlen olyan vizsgálat ismert, amit bár szándéka szerint nem a 

szimbólumlétrehozó szándék teljesítményfacilitáló hatásának tesztelérésre született, – 

értelmezésünk szerint – javulást ezen keresztül igyekezett elérni. E kép alapú keresési 

helyzetben a vizsgálatvezető egy Polaroid fényképezőgép segítségével a résztvevők 

szeme láttára fényképet készített a keresés helyszínét jelentő szobáról. Ezután 

elmagyarázta fénykép és valóság viszonyát. A tesztfázis során e fényképek 

felhasználásával kellett megtalálniuk az elrejtett tárgyat. A 2 évesek csak az esetek 27%-

ában jártak sikerrel, amit megfelel a klasszikus procedúrában megszokott teljesítménynek 

(DeLoache és Burns, 1994). Bár a reprezentáció-létrehozó szándék expliciten 

hozzáférhető volt a két évesek számára, keresési teljesítményük mégsem javult. Ennek 
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oka az lehetett, hogy a kicsik mindössze egyszer tapasztalhatták meg a fénykép készítés 

szándékvezéreltségét. Ráadásul egy bonyolult eszköz alkalmazásával, ami feltehetően 

amúgy is megragadta a figyelmüket. Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy más 

vizsgálatokban, ahol kész fényképeket használtak a kétévesek teljesítménye alig 6%-os 

volt, ehhez képest a 27%-os találati arány meggyőzően magasnak tűnik. Mivel azonban 

a teljesítményt csupán a véletlen szintjéhez mérték, és nem hasonlították össze 

közvetlenül a klasszikus procedúrában nyújtott teljesítménnyel, így nem tudhatjuk, hogy 

a teljesítményjavulás valóban elmaradt-e. 

Összefoglalva a szimbólumlétrehozó szándék teljesítményfacilitáló hatásának 

tesztelésére végzett csekélyszámú, és sokszor módszertani hibáktól sem mentes kutatások 

tapasztalatait, azt mondhatjuk, e tényező tesztelése – véleményünk szerint – méltatlanul 

háttérbe szorult más jelentéktelenebb faktorok (pl. procedúra szintű változók) 

teszteléséhez képest. Ami különösen meglepő, hiszen konceptuális szinten, a humán 

intenció tűnik a leginkább jelentősnek a megértés fejlődésében, DeLoache (2004a) 

szimbolikus fajnak nevezte az embert, ugyanakkor empirikus vizsgálataiban nem vette 

figyelembe, hogy ehhez elengedhetetlen annak belátása, hogy kizárólag a humán intenció 

tehet egy entitást szimbólummá. Ezáltal érthető el az emberi fajra jellemző rugalmas 

szimbólumhasználati képesség. Így ahhoz hogy valóban megérthessük, hogyan tanulják 

meg a gyerekek megérteni a képi szimbólumok működését, elkerülhetetlenül a 

szimbólumlétrehozó szándék értelmezésének fejlődésére szükséges fókuszálnunk, és 

olyan érvényes vizsgálatokat terveznünk, mely e tényező szisztematikus manipulálásán 

keresztül facilitálja a teljesítményüket a képi keresési helyzetben. Főként, mivel nem kép 

alapú keresést használó helyzetekben többszörösen sikerrel igazolták a humán intenció 

jelentőségét a képi szimbólumok értelmezésének fejlődésében (pl. Bloom és Markson, 

1998; Callaghan és Rankin, 2002; Preissler és Bloom, 2008).  
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ÁTTEKINTÉS ÉS JELEN KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

 

Az áttekintett kutatások és kritikáik alapján világosan látszik, hogy ha érvényesen akarjuk 

vizsgálni a képi szimbólumok megértésének fejlődését, olyan paradigmát kell 

választanunk, melyben a kép által hordozott információt problémamegoldásra kell 

használni. Ilyen módon elkerülhetjük, hogy a gyerekek teljesítménye alacsonyabb szintű 

kognitív mechanizmusokkal (például kép és referense fizikai hasonlóságának 

észlelésével) magyarázható legyen. DeLoache és munkatársai (pl. 1996, 2000) 

vizsgálataikban igazolták, hogy a kép alapú keresési helyzet megoldása elvárja a képi 

szimbólumok duális természetének megértését, vagyis annak belátását, hogy a képek 

egyszerre létező entitások és a kurrens valóság reprezentációi. Továbbra is nyitott kérdés 

azonban, hogy a valósághoz fűződő referenciális kapcsolatuk értelmezésének mi lehet a 

közvetítő mechanizmusa (vagyis hogyan tanulják meg a képek kontextualizált 

felhasználását). Bár a kérdés megválaszolásához több jelölt faktor empirikus tesztelésére 

is sor került, mindezidáig csupán a transzfer hatása, azaz a más szimbolikus tárggyal 

szerzett tapasztalat szerepe igazolódott. Vagyis ha a kisgyermek megérti egy adott 

szimbolikus tárgy (pl. videó) esetén a kapcsolatot szimbólum és szimbolizált között és 

sikerrel teljesít egy (pl. videó alapú) keresési helyzetet, tudását sikerrel általánosítja más 

szimbolikus objektumra (pl. képre) is (Troseth, 2003). 

A szimbólumok definíciója alapján a képi szimbólumokat életre hívó humán 

intenció szerepe is felmerült mint a teljesítmény lehetséges közvetítő mechanizmusa, 

azonban a konceptuális szinten megjelenő relevanciájához képest méltatlanul kevés 

empirikus próbálkozás történt szerepének igazolására. Holott nem képi keresést 

alkalmazó kutatások is a humán intenció jelentőségére hívják fel a figyelmet a képi 

szimbólumok megértésének fejlődésében (pl. Bloom és Markson, 1998; Callaghan és 

Rankin, 2002; Preissler és Bloom, 2008). 

Tudjuk, hogy a 3—4 éves gyerekek már értik a képlétrehozás 

szándékvezéreltségét. Tisztában vannak vele, hogy a képek azért jönnek létre, hogy 

általuk egy másik entitásra utalhassunk. Megértik továbbá azt is, hogy ha egy képet egy 

adott referens reprezentálására hoztak létre, akkor másik referensre nem utalhat, még 

akkor sem, ha amúgy a formája alapján erre is következtetnénk (Bloom és Markson, 

1998). Persze, amikor saját céljainkat követve hozunk létre képeket, reprezentációs 

szándékunk egyértelmű. Kérdés azonban, hogyan képesek a három évnél fiatalabb 

gyerekek egy felnőtt rajzszándékát kikövetkeztetni, hogy azonosítani tudják a rajzának 
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specifikus referensét. Preissler és Bloom (2008) a nyelvi szimbólumok megértésének 

fejlődéséből kiindulva igazolta, hogy a 26—33 hónapos gyerekek a tekintetirány 

felhasználásával képesek a képi szimbólumok specifikus referensét is azonosítani.  

Mindezek alapján felmerül a kérdés, ha a társas ingerek értelmezésének 

köszönhetően a két év körüli gyerekek már megértik a szimbólumlétrehozó szándékot, és 

ez alapján következtetni tudnak egy képi szimbólum specifikus referensére (Callaghan és 

Rankin, 2002; Preissler és Bloom, 2008), miért okoz nehézséget e képesség hasznosítása, 

amikor kép alapján kell megtalálniuk egy elrejtett tárgyat. Feltételezésünk szerint ebben 

a korai időszakban az egyik nehezítő tényező a szimbólum és specifikus referense 

szimbolikus kapcsolatának átlátásában az lehet, hogy a klasszikus keresési feladat nem 

kínál információt a kép keletkezésére vonatkozóan. A gyerekek azért teljesítenek 

gyengén a kép alapú keresési helyzetben, mert a képet „kész termékként” kínálják nekik, 

és nem kapnak információt a képek társas eredetéről, azaz az alkotó szándékáról (pl. 

DeLoache, 1991; DeLoache és Burns, 1994). Ha a vizsgálat során hozzáférhetővé 

tennénk, hogy a képek azzal a szándékkal jönnek létre, hogy egy felnőtt általuk utaljon 

egy specifikus referensre, a gyerekek sikeresebbek lennének a keresési feladatban 

alkalmazott képek értelmezésében is. 

Saját kutatásaink fő célja, hogy megvizsgáljuk a szimbólumlétrehozó szándék 

explicit demonstrálásának hatását a képi reprezentációk megértésére. Hipotézisünk 

tesztelésére egyúttal olyan vizsgálati helyzetet terveztünk, ami a klasszikus paradigma 

limitációit is kiküszöböli, ezáltal fokozva a kép alapú keresési helyzet belső validitását. 

Ezért több ponton is megváltoztattuk a DeLoache által (1987) bevezetett klasszikus 

procedúrát. Egyrészt személyek közötti elrendezést alkalmazó kísérleti helyzeteket 

terveztünk. A két vizsgálati csoport procedúrájának szoros illesztése lehetővé tette az 

olyan képértelmezéstől független teljesítményközvetítő tényezők kontroll alatt tartását 

mint a verbalitás vagy a válaszperszeveráció.  Másrészt lerövidítettük a szimbolikus 

viszonyok direkt tanításának vádjával illetett széleskörű Orientációs fázist. Saját 

vizsgálatainkban az orientáció során a kereséshez használt tér megismertetésére 

szorítkoztunk, a szimbolikus viszonyok demonstrálása nélkül, tehát az orientáció során a 

résztvevők nem találkoztak képekkel. Továbbá Troseth (2003) vizsgálatának tapasztalatát 

követve, létrehoztunk egy a keresési helyzettől független Manipulációs fázist, mely 

lehetővé tette, hogy a megértés fejlődését közvetítő jelölt mechanizmusunk 

hatékonyságát úgy vizsgáljuk, hogy eredményeinket a keresési helyzet puszta gyakorlása 

ne magyarázhassa. Ennek során a Kísérleti csoportunkba sorolt gyerekek 
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megfigyelhették, ahogy egy felnőtt lerajzol nekik bizonyos tárgyakat, majd megtörtént a 

tárgyak azonosítása a képek alapján. Azt vártuk, hogy a gyerekek a rövid beavatkozást 

követően – mely során elérhetővé tettük a képek társas eredetére vonatkozó információt 

– sikeresebbek lesznek egy olyan kép alapú keresési helyzetben, amelyben új, a 

beavatkozás során nem használt képeket és tárgyakat alkalmaztunk. 

A keresés helyszínét a klasszikus procedúrában alkalmazott szobáról az 1. 

kísérletsorozat esetében egy kétemeletes négyszobás babaházra, a 2. kísérletsorozat 

esetében pedig egy kert makettjére cseréltük. MacConell és Daehler (2004) vizsgálata 

alapján tudjuk, hogy a gyerekek keresési teljesítményét nem befolyásolja, hogy a 

kereséshez használt tér maga is általános értelemben véve reprezentáció. Ugyanakkor 

sem a fent idézett vizsgálatban, sem saját kutatásainkban nem töltött be reprezentáció 

szerepet, hiszen a felnőtt szándéka szerint nem utalt semmire. E változtatással a 

klasszikus procedúra további három gyenge pontját is kiküszöböltük. (1) Ilyen módon 

szimbólum és szimbolizált ugyanabból a nézőpontból figyelhető meg, vagyis a képi 

információ valóságnak való megfeleltetése nem igényel mentális forgatást. (2) Mivel 

ilyen módon a szimbolizált nem tartalmazza a szimbólumot – azaz nem kell belesétálni a 

szimbolizált térbe – a gyerekek a keresés során láthatták a kereséshez használt képeket. 

Így nem volt szükségünk a keresések után emlékezeti próba alkalmazására13 sem. (3) 

Végül a kereséshez használt tér megváltoztatásával emelni tudtuk a keresés során jelen 

lévő elterelő tárgyak számát is, ami lehetővé tette az éretlen válaszgátlásból fakadó 

performancia hiba (azaz válaszperszeveráció), valamint a szimbólum és szimbolizált 

referenciális viszonyának át nem látásából fakadó kompetencia hiba (azaz random 

keresési stratégia) érvényes megkülönböztetését. 

A változtatások utolsó köre a klasszikus keresési paradigma által használt szigorú 

korcsoportok (kizárólag 24 és 30 hónaposok vizsgálata) alkalmazását érintette. Egyrészt 

az életkori csoportok mentén való bontás akadályozza a fejlődés szempontjából rendkívül 

érzékeny köztes időszak teljesítményváltozásának megragadását, ami felvetheti annak a 

lehetőségét, hogy bizonyos korábbi facilitációs céllal tervezett beavatkozások emiatt 

maradtak hatástalanok (pl. DeLoache és Burns, 1994, MacConell és Daehler, 2004). 

Másrészt a procedúrát érintő számos változtatás miatt nem várhattuk, hogy eredményeink 

szorosan követik a klasszikus procedúrán belül többször replikált életkori trendeket (pl. 

                                                 
13 Ebbéli döntésünket az emlékezeti próba az Alternatív magyarázatok a keresési helyzetben mért 

teljesítményre: instrukció, verbalitás, perceptuális megfeleltetés, emlékezet és válaszgátlás c. fejezetben 

(37. oldal) ismertetett kritikája indokolta. 
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DeLoache, 1987, 1991; DeLoache és Burns, 1994). Ugyanakkor az általunk alkalmazott 

szorosan illesztett kísérleti elrendezésnek köszönhetően az életkor teljesítménymediáló 

hatását – a verbalitáshoz és a válaszperszeverációhoz hasonlóan – kontroll alatt tarthattuk. 

Az általunk bevezetett procedúrát érintő változtatásokat és a változtatások okát az 1. 

számú Mellékletben található 1. táblázat foglalja össze (150. oldal). 

 

 

  



58 

 

JELEN KUTATÁS HIPOTÉZISEI ÉS KÉRDÉSFELVETÉSEI 

 

AZ 1. KÍSÉRLETSOROZAT ÁLTALÁNOS HIPOTÉZISEI ÉS KÉRDÉSFELTEVÉSEI 

 

Az 1. kísérletsorozat célja a képmegértés jelölt közvetítőmechanizmusának vizsgálata 

volt. Olyan kép alapú keresési helyzetben, ahol a keresési helyzet elé bevezetett 

Manipulációs fázis során a résztvevők közvetlenül megtapasztalhatták a képek társas 

eredetét, vagyis a képlétrehozás szándékvezéreltségét. Feltételezésünk teszteléséhez a 

képmegértés fejlődése szempontjából leginkább érzékeny korosztály (24—30 

hónaposok) vizsgálata mellett döntöttünk. Az általunk alkalmazott kép alapú keresési 

helyzet érvényesebben képes a képmegértés képességét mérni. Egyrészt mivel az 

Orientációs fázis során a résztvevők nem találkoztak képi reprezentációkkal, másrészt 

mivel a lehetséges rejtekhelyek számát megemeltük (12 elterelő tárgy, 6 céltárgy 

alkalmazásával). Az utóbbinak köszönhetően lehetséges a szimbolikus kompetencia 

hiányából fakadó random keresgélés és az éretlen gátlásból fakadó válaszperszeveráció 

érvényes elkülönítése. 

 

Feltételezzük, hogy mivel a tipikus fejlődésű gyerekek kb. 30 hónapos korukra megértik 

kép és referense specifikus szimbolikus kapcsolatát (pl. DeLoache, 1987, 1991; 

DeLoache és Burns, 1994), a megértés fejlődése szempontjából leginkább érzékeny 

időszakban, 24 és 30 hónaposos kor között beavatkozástól függetlenül javuló kép 

alapú keresési teljesítményt tapasztalunk. 

 

Mivel a kép alapú keresési helyzet során a gyerekeknek ugyanazon céltárgyat kell több 

különböző helyen megtalálniuk, a kép alapú keresési helyzetben nyújtott teljesítményüket 

a képmegértési kompetencián túl a válaszgátlás képessége is árnyalja, ami úgynevezett 

válaszperszeverációs hiba megjelenéséhez vezet. 

 

Feltételezzük, hogy a jobb képmegértést segítő társas beavatkozás függetlennek fog 

bizonyulni az éretlen válaszgátlás közvetítette válaszperszeverációtól. 

 

Mivel a válaszperszeveráció az éretlen válaszgátlás által közvetített életkori 

sajátosságnak tekinthető, korábbi kép alapú keresési helyzetből származó empirikus 

eredmények hiányában nyitott kérdésként kezeljük, hogy a képmegértési kompetencia 
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fejlődése szempontjából rendkívül érzékeny fél év leforgása alatt (24—30 hónapos kor 

között), mutat-e javulást a válaszgátlás képessége. Ha igen, beavatkozástól 

függetlenül az életkor előrehaladtával fokozatosan csökkenő válaszperszeverációt 

várhatunk. 

 

AZ 1A ÉS AZ 1B KÍSÉRLETEK SPECIFIKUS HIPOTÉZISEI ÉS KÉRDÉSFELVETÉSEI 

 

Az 1A kísérletben ellenőrizni kívántuk, hogy amennyiben a beavatkozási fázis során a 

résztvevők egy csoportja rövid tapasztalatot szerezhet a képlétrehozás társas eredetéről, 

akkor a keresési fázis során sikerrel hasznosítja ebbéli tudását olyan új képek specifikus 

referensének azonosítása során is, melyek társas eredetéről már csak rövid emlékeztetőt 

kapnak, vagyis megfigyelhetik, ahogy a vizsgálatvezető lerajzolja, hová rejtette a tárgyat. 

 

Feltételezzük, hogy a képek társas eredetének explicit demonstrálása a beavatkozási 

fázis során, lehetővé teszi a keresési helyzetben „élőben” rajzolt képek hatékonyabb 

kontextualizálását is, vagyis javítja a teljesítményt a keresési fázisban. 

 

Az 1B kísérlet célja annak igazolása volt, hogy a társas beavatkozás hatására jelentkező 

jobb kép alapú keresési teljesítmény nem függ attól, hogy a keresési fázis során elérhető-

e az adott kép társas eredetére vonatkozó információ. Azt vártuk, hogy a társas 

beavatkozás hatására a résztvevők a keresési fázis során olyan új képek 

kontextualizálásban is hatékonyabbak lesznek, melyek társas eredete már nem érhető el. 

Ilyen módon kizárhattuk, hogy társas beavatkozásunk hatékonysága csupán a kereséshez 

használt képek társas eredetéről kínált rövid emlékeztetővel együtt képes javítani a 

teljesítményt. 

 

Feltételezzük, hogy a beavatkozási fázis során szerzett rövid tapasztalat a képek társas 

eredetéről lehetővé teszi, hogy a 24—30 hónapos gyerekek a kereséshez használt 

képeket is hatékonyabban kontextualizáláják anélkül, hogy a képek társas 

eredetéről a keresési fázis során bármilyen információt kapnának. 
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A 2. KÍSÉRLETSOROZAT ÁLTALÁNOS HIPOTÉZISEI ÉS KÉRDÉSFELTEVÉSEI 

 

Bár az 1. kísérletsorozat Manipulációs fázisa során használt tárgyak és képi 

reprezentációik nem azonosak a keresés során alkalmazott rejtekhelyekkel, a keresés 

kontextusából származnak (a keresés helyszínét jelentő babaház berendezési tárgyai), 

ezért a második kísérletsorozat célja, hogy olyan helyzetben tesztelje a társas beavatkozás 

hatékonyságát, ahol a képek társas eredetéről való ismeretszerzés független a keresés 

későbbi kontextusától. Ráadásul a második kísérletsorozat esetében úgy változtattuk meg 

a keresés helyszínét, hogy a verbalitás teljesítményközvetítő hatását kontroll alatt 

tarthassuk. Mivel a keresési helyzettel kapcsolatban felmerült egy olyan általános kritika, 

hogy a gyerekek valójában kép és referense szimbolikus kapcsolatának felismerése 

nélkül, a képen megmutatott tárgy megnevezésével, majd egy azonos verbális címkével 

illethető keresésével oldják meg a feladatot (pl. Callaghan, 2000). Így a második 

kísérletsorozat esetében a keresési helyszín csak olyan tárgyakat tartalmazott, melyek a 

2,5 év alatti gyerekek számára is könnyen megnevezhetőek. Ezáltal a két csoport 

teljesítménybeli különbsége nem magyarázható a verbalitás esetleges 

teljesítménymediáló hatásával. 

 

Feltételezzük, hogy a társas beavatkozás olyan kísérleti elrendezés mellett is hatékony 

teljesítményjavulást eredményez, ahol a képek társas eredetéről szerzett tapasztalat, 

és a kép alapú keresési helyzet egymástól független kontextusban történik. 

 

Hasonlóan az 1. kísérletsorozathoz, mivel a kép alapú keresési helyzet során a 

gyerekeknek ugyanazon céltárgyat kellett több különböző helyen megtalálniuk, keresési 

teljesítményüket a képmegértési kompetencián túl a válaszgátlás képessége is árnyalja, 

ami úgynevezett válaszperszeverációs hiba megjelenéséhez vezet. 

 

Feltételezzük, hogy a jobb képmegértést segítő társas beavatkozás ismét függetlennek 

fog bizonyulni az éretlen válaszgátlás közvetítette válaszperszeverációtól. 
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A 2A ÉS A 2B KÍSÉRLETEK SPECIFIKUS HIPOTÉZISEI ÉS KÉRDÉSFELTEVÉSEI 

 

Felmerült a kérdés, mi az a legfiatalabb életkor, amikor a képek társas eredetének explicit 

demonstrálása lehetővé teszi az olyan új képek kontextualizálását is a kurrens valóságban, 

melyek társas eredete már nem hozzáférhető. Mivel Preissler és Bloom (2008) úgy 

találták, hogy a 26—33 hónapos gyerekek egy felnőtt intencionális cselekvése 

(tekintetének iránya, rajzolása) alapján hatékonyan következtetnek egy kép specifikus 

referensére, ezért a 2A kísérletben a társas beavatkozás hatékonyságának alsó életkori 

övezetének meghatározásához a 26 hónapos korosztályra fókuszáltunk. 

Ugyanakkor mivel Troseth (2003) igazolta, hogy más szimbolikus tárggyal 

szerzett tudás alkalmazásával a 24 hónaposok teljesítménye is hatékonyan facilitálható a 

kép alapú keresési helyzetben, megvizsgáltuk, hogy az 1. kísérletsorozatban 

bemutatottnál egyszerűbb keresési feltételeket alkalmazva (kevesebb elterelő tárgy, 

kevesebb rejtés), a társas beavatkozás hatékonyan javítaná-e a 24 hónaposok keresési 

teljesítményét is. 

 

Feltételezzük, hogy a társas beavatkozás hatására a 26 hónapos gyerekek kép alapú 

keresési teljesítménye olyan helyzetben is javulást fog mutatni, ahol a képek társas 

eredetéről szerzett tapasztalat, és a kép alapú keresési helyzet egymástól független 

kontextusban történik. 

 

Mivel nem áll rendelkezésünkre empirikus adat arra vonatkozóan, hogy a 24 hónapos 

korosztály is képes-e a tekintetben megmutatkozó szándékot egy rajz specifikus 

referensének azonosítására felhasználni, nyitott kérdésként kezeljük, hogy a 

képlétrehozás társas eredetéről közvetlen információt nyújtó társas beavatkozás e fiatal 

korosztály teljesítményét is sikerrel facilitálja-e a kép alapú keresési helyzetben. 

 

Mivel a válaszperszeveráció az éretlen válaszgátlás által közvetített életkori 

sajátosságnak tekinthető, korábbi kép alapú keresési helyzetből származó empirikus 

eredmények hiányában nyitott kérdésként kezeljük, hogy a 24, illetve 26 hónaposos 

korcsoportban előforduló perszeverációs hibák száma eltér-e. Ha igen, 

beavatkozástól függetlenül a 26 hónapos korcsoportban kevesebb 

válaszperszeverációt várhatunk. 
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A 2B kísérletben annak a kérdésnek a megválaszolását tűztük ki célul, hogy a képek társas 

eredetének demonstrálása abban az esetben is facilitálná-e a 26 hónaposok 

képmegértését, ha a képlétrehozás szándékvezéreltsége közvetve lenne csupán 

kikövetkeztethető egy felnőtt intencionális cselekvéséből (tekintetirányából, rajzoló 

mozdulatából) anélkül, hogy a felnőtt verbálisan is kifejezné rajzolási szándékát. 

 

Feltételezzük, hogy a társas beavatkozás hatására a 26 hónapos gyerekek kép alapú 

keresési teljesítménye olyan helyzetben is javulást fog mutatni, ahol a képek társas 

eredetéről a gyerekek – anélkül, hogy a vizsgálatvezető verbálisan kifejezné rajzolási 

szándékát –, csupán közvetve szerezhetnek tapasztalatot, egy rajzoló felnőtt 

intencionális cselekvésének (tekintetirányának és rajzoló mozdulatának) 

megfigyeléséből. Ráadásul olyan helyzetben, ahol a társas beavatkozás és a kép alapú 

keresési helyzet egymástól független kontextusban történik. 
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1. KÍSÉRLETSOROZAT 

 

Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy a képmegértés mérésére kidolgozott kép alapú 

keresési feladatban a 30 hónapos gyerekek meggyőző teljesítményt nyújtanak, 

ugyanakkor a fél évvel fiatalabb 24 hónaposoknak még komoly nehézséget okoz a feladat 

helyes megoldása (pl. DeLoache, 1987, 1991; DeLoache és Burns, 1994). Ugyanakkor 

keveset tudunk arról, mi állhat a fél év alatt lezajló fejlődés hátterében, vagyis hogy minek 

köszönhetően válnak képessé a 30 hónaposok kép és referense reprezentációs 

kapcsolatának átlátására. 

Az első kísérletsorozat célja a képmegértés olyan közvetítő mechanizmusának 

azonosítása volt, aminek köszönhetően megérthetjük, mi okoz nehézséget a 

kisgyerekeknek, amikor képi információt kell hasznosítaniuk probléma megoldási 

helyzetben. Mivel tudjuk, hogy a gyerekek nagyon korán, már 26—33 hónapos koruk 

között, képesek a tekintetben kifejeződő alkotói szándékot értelmezni, és a kép specifikus 

referensének azonosítására felhasználni (Preissler és Bloom, 2008), a teljesítmény 

javulását a keresési helyzet elé bevezetett rövid beavatkozással kívántuk elérni, ami a 

képlétrehozás társas jellegét demonstrálta. A gyerekek ilyen módon közvetlenül 

megtapasztalhatták, hogy a képek azért jönnek létre, hogy általuk közvetlenül utaljunk 

specifikus referensekre. Azt feltételeztük, ennek a közvetlen tapasztalatnak köszönhetően 

jobban képesek a kereséshez használandó képeket is kontextualizálni a vonatkozó 

valóságban, és nagyobb sikerrel oldják meg a kép alapú keresési feladatot. 

Feltételezésünk teszteléséhez, ezért a kép alapú keresési helyzetet megelőzően 

egy rövid kísérleti beavatkozást hoztunk létre, melynek során a gyerekek 

megfigyelhették, ahogy egy felnőtt lerajzol nekik bizonyos tárgyakat, majd megtörtént a 

tárgyak azonosítása a képek alapján. Azt vártuk, hogy a gyerekek a rövid beavatkozást 

követően – mely során elérhetővé tettük a képek társas eredetére vonatkozó információt 

– sikeresebbek lesznek egy olyan kép alapú keresési helyzetben, amelyben új, a 

beavatkozás során nem használt képeket és tárgyakat alkalmazunk. 
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1A KÍSÉRLET 

 

MÓDSZER 

 

Résztvevők 

 

Az 1A kísérletben összesen 32 (14 fiú) kisgyerek (életkori övezet: 24,8-30,1 hó; 

átlagéletkor: M = 27,6, SD = 1,4) vett részt véletlenszerűen Kísérleti (n = 16, n = 8 fiú) 

vagy Kontroll csoportba sorolva (n = 16, ebből n = 6 fiú). A Kísérleti csoport átlagéletkora 

27,62 hónap (SD = 1,51), míg kontroll csoporté: 27,61 (SD = 1,37). Független mintás t-

próbával nem igazolódott szignifikáns különbség a két feltétel résztvevőinek 

átlagéletkora között, t(30) = 0,12, p = 0,99. A vizsgálati mintát egyrészt az ELTE 

Babalaborba jelentkező szülők telefonos vagy e-mail megkeresésével toboroztuk, 

másrészt a győri Örkény István utcai Bölcsőde, a zuglói Mályva Kerületi Vezető 

Bölcsőde, valamint a Mazsola és az Aprótalpak Bölcsődék bevonásával gyűjtöttük. A 

vizsgálatból további hét résztvevőt kellett kizárnunk az együttműködés hiánya miatt. A 

vizsgálatok az ELTE KEB által jóváhagyott etikai engedéllyel zajlottak14. 

 

Eszközök 

 

A bemelegítéshez mindét feltétel esetében – a vizsgálat helyszínétől függően – vagy az 

ELTE Babalaborban található, vagy a bölcsődében rendelkezésünkre bocsátott játékokat 

használtuk. A kísérlet lebonyolításához pedig egy kétemeletes fából készült babaházat 

(méretei: 57 x 62 x 36 cm) és annak lakóját, egy babát. A babaház négy szobája összesen 

18 berendezési tárgyat tartalmazott, ebből hatot használtunk a teszt fázis során 

rejtekhelyként (lásd 1. ábra, 65. oldal) tizenkettőt pedig elterelő tárgyként. A tárgyak 

mindegyike egyaránt alkalmas a céltárgy elrejtésére. A Manipulációs fázis során négy 

tárgyat (lámpa, takaró, fiók, könyv), továbbá a tárgyakról készült rajzokat használtuk. A 

rajzokat a tárgyakról készült nagyfelbontású fényképek vonalrajzokká konvertálásával 

állítottuk elő, amihez Photoshop 7.0 programot használtunk. A rajzok kiszínezéséhez 

színes ceruzákat és zsírkrétát biztosítottunk. A Teszt fázis során a gyerekeknek hat A4-es 

méretben kinyomtatott színes rajz alapján kellett megtalálni az elrejtett tárgyat. A színes 

                                                 
14 A disszertációban ismertetett valamennyi kísérlet az ELTE KEB által jóváhagyott etikai engedéllyel 

zajlott. Ennek megemlítésétől a későbbiekben bemutatott vizsgálatok során eltekintek. 
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rajzokat szintén Photoshop 7.0-val változtattuk fényképből rajzzá. A fényképek rajzzá 

konvertálásának oka mindkét esetben az volt, hogy a gyerekekkel meggyőzőbben tudjuk 

elhitetni, hogy a vizsgálatvezető (mostantól vv.) ott helyben rajzolta a képeket.  

 

1. ábra: Az 1. kísérletsorozat Manipulációs és Teszt fázisa során használt babaház 

illusztrációja az alkalmazott rejtekhelyekkel.  

 

Eljárás 

 

Az adatfelvétel egy, a gyerekek számára ismeretlen, de barátságos szobában zajlott. A 

kísérletben minden résztvevő egyesével vett részt szülő vagy gondviselő jelenlétében. A 

procedúra a vv. és asszisztense vezetésével egyenként nagyjából 30-35 percet vett 

igénybe. A procedúra három részből épült fel: (1) Bemelegítés, (2) Manipulációs fázis, 

(3) Teszt fázis. 
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1. Bemelegítés 

 

A vizsgálat minden esetben bemelegítéssel kezdődött, melynek hosszát a gyerek 

szükségletéhez igazítottuk. A bemelegítés célja az újszerű helyszín, a vv. és vv. 

asszisztensének megismerése volt. 

 

2. Manipulációs fázis 

 

A Manipulációs szakaszt orientációval, azaz a keresés helyszínét jelentő babaház 

megismerésével indítottuk. A babaház lakója, egy baba „mutatta be” otthonát a 

gyerekeknek, hogy megismerhessék a babaház minden szobáját, annak összes 

berendezési tárgyával. A séta során a ház összes berendezési tárgyának neve elhangzott. 

Az orientáció célja tehát egyrészt a keresés helyszínéül szolgáló babaház megismerése, 

másrészt a gyerekek életkorából fakadó verbális különbségek kiegyenlítése volt. Az 

orientációt követően a manipuláció a Kísérleti vagy Kontroll feltétel forgatókönyvének 

megfelelően alakult. 

 

Kísérleti feltétel 

A kísérleti beavatkozás célja az volt, hogy a képlétrehozás társas jellegével ismertesse 

meg a résztvevőket. Így a résztvevők tapasztalatot szerezhettek arról, hogy a képek azzal 

a szándékkal jöttek létre, hogy általuk utaljunk egy másik valóságra. Ehhez a vv. egy 

játékba invitálta a gyereket a következő instrukcióval: „Játsszuk azt, hogy lerajzolok 

neked valamit, és te megmutatod nekem, mi van a rajzomon. Utána ki is színezheted majd 

a rajzomat!” Majd lapot és ceruzát vett a kezébe, nagyjából 1,5 méter távolságból a 

babaház irányába nézve rajzolást imitált, miközben meggyőződött arról, hogy a gyerek 

figyeli, amit csinál. Mivel a babaház berendezési tárgyai aprók voltak és közel 

helyezkedtek el egymáshoz, az adott távolságból való rajzolással kizártuk annak 

lehetőségét, hogy a gyerekek a rajz referensének azonosítását pusztán a vv. 

tekintetirányának követése alapján oldják meg. Amikor a rajz „elkészült”, a vv. felfedte 

a gyereknek rajzát és arra kérte a gyereket, mutasson rá rajza referensére: „Nézd, 

lerajzoltam neked valamit a babaházból. Mi van a rajzomon? Hol van ez a babaházban? 

Mutasd meg, mi van a rajzomon?” Amennyiben a résztvevő gyerek magától nem tudta 

azonosítani a vv. rajzának referensét, a vv. segített. Az azonosítás minden résztvevő 

esetében rajz és referense egymás mellé helyezésével, megnevezésével történt. Végül a 
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gyerekek kiszínezhették a rajzot. (A színezés célja a gyerekek involválása volt a közös 

akcióba.) A rajzok prezentálása minden résztvevő esetében véletlenszerű sorrendben 

történt: lámpa – takaró – fiók – könyv. Tehát a kísérleti beavatkozás során minden gyerek 

négyszer egymás után tapasztalatot szerezhetett a rajzok társas eredetéről: a rajzolási 

szándék explicit kimondásától a rajz referensének azonosításáig. 

 

Kontroll feltétel 

A kontroll beavatkozás célja a vizsgálatvezetővel és a babaház megfigyelésével töltött 

idő kiegyenlítése volt. Továbbá a két feltétel kialakítása során törekedtünk arra, hogy 

csupán, az alkalmazott rajzok „eredetében” különbözzenek. Ehhez a vv. egy játékba 

invitálta a gyereket a következő instrukcióval: „Játsszuk azt, hogy mutatok neked egy 

rajzot, és te megmutatod nekem, mi van a rajzon. Utána ki is színezheted majd!” 

Nagyjából 1,5 méter távolságból a babaház irányába nézve elővett egy előre kinyomtatott 

képet a mappájából, közben meggyőződött arról, hogy a gyermek figyeli, mit csinál. 

Mivel a vizsgálatvezető a Kontroll feltétel esetében a kép felfedése után ugyanannyiszor 

és ugyanolyan hosszan nézett a képre és a babaház irányába, mint amennyit a kísérleti 

forgatókönyv esetében a „rajzolás” során, így kizártuk annak a lehetőségét, hogy a két 

feltétel esetleges teljesítménykülönbségét a babaház megfigyelésével töltött idő eltérő 

hossza okozza. Ezután felfedte a gyereknek rajzot és arra kérte, mutasson rá a kép 

referensére. „Nézd csak, itt van egy kép a babaházról! Mi van a rajzon? Hol van ez a 

babaházban? Mutasd meg, mi van a rajzon!” A rajz referensének azonosítása ebben az 

esetben sem sikerülhetett a gyereknek pusztán a vv. tekintet irányának követése alapján. 

Csakúgy, mint a Kísérleti feltételben, amennyiben a gyerek magától nem tudta 

azonosítani a kép referensét, a vv. segített neki. Az azonosítás minden résztvevő esetében 

rajz és referense egymás mellé helyezésével, megnevezésével, majd a rajz kiszínezésével 

zárult. A rajzok prezentálása minden résztvevő esetében véletlenszerű sorrendben történt: 

lámpa – takaró – fiók – könyv. 

 

3. Teszt fázis 

 

A manipulációt követően feltételtől függetlenül az összes gyerek ugyanabban a 

bújócskaszerű keresési játékban vett részt, melyet a következő instrukció vezetett be: 

„Játsszuk most azt, hogy elrejtem ezt a kispárnát, elrejtem valahol itt, a babaházban. 

Addig te fordulj el, takard le a szemed, és számolj ötig! Utána megkeressük, hová bújt el 
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a kispárna!” A vv. asszisztense meggyőződött róla, hogy a gyerek nem leselkedett a rejtés 

alatt. Ezután a vv. hívta a gyereket: „Elrejtettem, jöhetsz! Nézd csak, lerajzolom neked, 

hová rejtettem el a kispárnát!”. Ismét nagyjából 1,5 méter távolságból a babaház irányába 

nézve rajzolást imitált, majd felfedte a gyereknek rajzát, és megkérte a gyereket, mutasson 

rá a rajzon, hol látja a párnát. Közben elmagyarázta a gyereknek: „A babaházban is 

ugyanott van a párna, ahol a képen!”. Ha a gyereknek nem sikerült kép alapján 

megtalálni a párnát, a vv. (a rejtekhely megnevezésével vagy megmutatásával) segített 

neki. Ilyen esetben ugyan a válasz helytelen volt (lásd Kódolás c. fejezet), ám minden 

résztvevő ugyanannyiszor tapasztalhatta meg a „megtalálás” örömét. Fontos 

megjegyeznünk, hogy kép és valóság viszonyának direkt megfeleltetése a teszt fázis során 

már egyszer sem történt meg. A rejtés minden gyerek esetében ugyanarra a hat helyre 

történt (ágy alá, játékos szekrénybe, szennyestartóba, virágos szekrénybe, tévé mögé, 

konyhaszék mögé). A rejtekhelyek sorrendje azonban minden résztvevő esetében 

véletlenszerűen változott. 

 

Kódolás 

 

Bár a vv. asszisztense a gyerekek viselkedését előre meghatározott szempontok 

mentén online kódolta (kamera beállítási, illetve - kezelési hibából eredő adatvesztés 

megelőzése érdekében), az elemzésekhez a felvételek offline kódolása alapján nyert 

adatokat használtuk fel. A kódolás megbízhatóságának ellenőrzése érdekében egy 

független vak másodkódoló újrakódolta a kísérleti felvételek 46 százalékát. A válaszokat 

a mentén minősítettük helyesnek (1) illetve helytelennek (0), hogy a gyerek a képet 

felhasználva találta-e meg az elrejtett a tárgyat, vagy sem. Kódrendszerünkben a kép 

alapú keresés kritériumát a következőképp határoztuk meg: a gyerek a képet használva 

elsőre jó helyen kereste az elrejtett tárgyat (1), minden ettől eltérő válasz helytelennek 

minősült (0). Ha elsőre rossz tárgyhoz nyúlt, hiába korrigálta utána válaszát másodjára a 

kép alapján, szintén nem fogadtuk el jó válasznak. 

Külön kategóriába soroltuk az úgynevezett perszeverációs hibát. 

Válaszperszeverációnak tekintettük, ha a gyerek a keresés megkezdése előtt egy korábbi 

rejtekhelyen kereste a párnát. Ilyen esetben feljegyeztük a perszeverációs hibát, majd 

elkülönítettük a gyerek válaszát a mentén, hogy a perszeverációt követően történt-e 

önkorrekció, vagyis igyekezet a párna helyes rejtekhelyének azonosítására kép alapján, 

vagy a perszeverációt random keresgélés követte. Minden keresés előtt maximum egy 
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válaszperszeverációt fogadtunk el. A két kódoló döntései az esetek 97%-ában 

megegyeztek (Cohen-féle Kappa értéke: κ = 0,94), ez alapján a kódolásunk megfelelően 

megbízhatónak bizonyult. Az ellentmondásokat minden esetben független harmadik 

személy oldotta fel. 

 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

Az eredmények elemzése SPSS 22.0 programcsomag segítségével a vizsgálati helyzet 

megbízhatóságára vonatkozó tesztelésekkel kezdődött. Mivel minden vizsgálati személy 

hat keresési feladatban vett részt, ahol a rejtekhelyek sorrendje véletlenszerűen változott, 

ellenőriztük, hogy jelentkezett-e tanulási hatás próbáról-próbára. A non-parametrikus 

Cohran-féle Q-teszt nem mutatott sorrendhatást sem akkor, ha a teljes mintát egyben 

elemeztük: Q(5) = 1,122, p = 0,952, sem a két feltételt külön vizsgálva: Kísérletei csoport: 

Q(5) = 3,43, p = 0,63; Kontroll csoport: Q(5) = 4,59, p = 0,46. Vagyis a korábbi sikeres 

vagy sikertelen keresés nem befolyásolta a gyerekek későbbi próba során mutatott 

teljesítményét. 

Bár az alkalmazott rejtekhelyek feltételtől függetlenül minden résztvevő esetében 

azonosak voltak, megvizsgáltuk, hogy az egyes rejtekhelyek nehézsége eltérő-e, vagyis 

hogy van-e különbség tárgyak szerint a találat valószínűségében. A teljes minta 

teljesítményét egyben elemezve marginálisan szignifikáns nehézségbeli különbséget 

találtunk az egyes rejtekhelyek között Q(5) = 9,64, p = 0,08. A 2. számú Mellékletben 

található 2. táblázat (153. oldal) foglalja össze hány sikeres illetve sikertelen keresés 

adódott rejtekhelyenként, melyből látszik, hogy a résztvevők legritkábban a 

szennyestartóban találták meg az elrejtett párnát, legtöbb sikeres keresés pedig az ágy 

alatt volt. Feltételezhetően azért, mivel ez utóbbi rejtekhely asszociálódik a 

leghatározottabban a rejtés tárgyához. Míg a szennyestartó elhelyezkedése miatt (minden 

más rejtekhely a babaház gyermekkel szembeni fala előtt állt – lásd 1. ábra, 65. oldal) a 

sikeres találathoz a résztvevőnek térbeli forgatást kellett végrehajtania. Fontos 

megjegyeznünk ugyanakkor, hogy feltételenként külön elemezve az egyes rejtekhelyek 

nehézségét, eltűnik a marginálisan szignifikáns különbség: Kísérleti csoport: Q(5) = 5,9, 

p = 0,31, Kontroll csoport: Q(5) = 7,02, p = 0,21. Így a két csoport keresési teljesítménye 

között mutatkozó esetleges különbség, nem magyarázható azzal, hogy a két csoportba 

sorolt gyerekek számára – valamilyen oknál fogva – egyes rejtekhelyek nehezebbnek 

bizonyultak a másiknál. 
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Mivel az alkalmazott módszer megbízhatóságára vonatkozó elemzések nem 

mutattak olyan különbséget, ami fő hipotézisünk érvényességét korlátozná. Ezért 

elvégezhettük a teljesítményfacilitációt célzó beavatkozás sikerességének tesztelését. A 

kísérlet célja a 24—30 hónapos gyerekek kép alapú keresési teljesítményének facilitálása 

volt. Ahhoz hogy tesztelhessük a képek társas eredetének hozzáférhetővé tétele valóban 

jobb képmegértéshez vezetett-e, közvetlenül össze kellett hasonlítanunk a két feltételbe 

sorolt résztvevők kép alapú keresési teljesítményét, ezért két szempontos 

varianciaanalízist végeztünk15. Az elemzésbe független változóként a feltétel mellett 

beemeltük a gyerekek nemét is, valamint a vizsgált minta – relatív – tág életkori övezete 

miatt (24—30 hó) az életkort kovariánsként léptettük az elemzésbe. A 2 (feltétel) x 2 

(nem) varianciaanalízis a kovariáns életkorral egyedül a feltétel szignifikáns főhatását 

mutatta, F(1; 27) = 3,92, p = 0,05, ηp
2 = 0,12 (Kísérleti feltétel: M = 2,13, SD = 1,14, 

Kontroll feltétel: M = 1,25, SD = 1,39). Mivel a Kísérleti feltételben résztvevő gyerekek 

jelentősen túlteljesítették a Kontroll feltételbe soroltakat, az eredmények a társas 

beavatkozásra vonatkozó feltevésünket támogatják. Vagyis, ha a képlétrehozás társas 

jellegéről a gyerekek egy rövid beavatkozás során direkt tapasztalatot szerezhetnek, 

később új képek esetében is sikeresebben használják a képi információt 

problémamegoldásra a vonatkozó valóságban. 

Bár a résztvevők életkora viszonylag tág övezeten belül variálódott (24—30 

hónap között) az életkor szignifikáns főhatása elmaradt, F(1, 27) = 0,98, p = 0,53. Ez az 

eredmény meglepő, mivel a korábbi kép alapú keresést alkalmazó kutatások a 30 hónapos 

korosztály plafon közeli (80% feletti) teljesítményéről számoltak be, és rendre drámai 

teljesítménybeli különbséget találtak a 30 illetve 24 hónapos korosztály között (pl. 

DeLoache, 1987; DeLoache & Burns, 1994)16. Vegyük azonban figyelembe, hogy a mi 

vizsgálatunk esetében egyrészt a keresés helyszíne jóval összetettebb volt a korábban 

alkalmazott hat berendezési tárgyat tartalmazó szobánál (4 szobás 2 emeletes babaház 18 

                                                 
15 Mivel a gyerekek keresési teljesítménye 0-6 között variálódhatott, mielőtt parametrikus statisztikai 

eljárással teszteltük volna hipotézisünket, megvizsgáltuk, hogy az adatok normál eloszlást követnek-e. A 

relatív alacsony mintaelemszám miatt a Shapiro-Wilk-féle normalitásvizsgálat elvégzése mellett 

döntöttünk, ami nem igazolt szignifikáns eltérést, S-W(32) = 0,96, p = 0,87 (ferdeség: 0,35, SE = 0,79, 

csúcsosság = -0,3, SE = 1,58) így levonhatjuk a következtetést, adataink nem sértik a normalitás 

előfeltételét. Nem találtunk továbbá egyetlen kilógó értéket sem (outlier) a gyerekek keresési 

összteljesítményében. (A kilógó értékek elemzésének eredményéről innentől kezdve, akkor számolunk 

csupán be, ha találunk olyan értéket, ahol a kilógó érték elemzés egy résztvevő adatának kizárására ad 

okot.) 
16 Saját mintánkat egyben elemezve a legidősebbeknél (29,4-30,1 hónaposok) 31%-os teljesítményt 

találtunk, a csoportosító változó mentén bontva pedig a Kísérleti csoportban 38%-os, a Kontrollban pedig 

25%-os teljesítményt értek el a résztvevők. 
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berendezési tárggyal). Másrészt a korábbi vizsgálatokban a keresések megkezdése előtt 

az Orientációs fázisban direkt módon tanították a résztvevő gyerekeket kép és valóság 

viszonyára, amikor a szoba berendezési tárgyait és azok képi reprezentációit a keresés 

megkezdése előtt a vv. és a gyerekek közösen azonosították egymással. A képmegértési 

képesség érvényesebb mérése érdekében, ezt a direkt tanítást tartalmazó orientációt saját 

vizsgálatunkban mellőztük. E két nehezítés magyarázatul szolgálhat a gyerekek általános 

gyenge teljesítményére (6 keresésből átlag 1,8 sikeres találat 30%-os teljesítmény), ami 

a kísérleti csoport esetében is inkább gyengének tekinthető (6 keresésből átlag 2,1 sikeres 

találat 35%-os teljesítmény). Fontosnak tartottuk azonban, hogy olyan vizsgálati 

helyzetet alakítsunk ki, mely– saját meglátásunk szerint – validabb módon képes a helyes 

kép alapú keresést a véletlen találgatástól, illetve a perszeverációs hibától elkülöníteni. 

Egyetlen további szignifikáns főhatást, illetve interakciót sem találtunk. Nem: F(1; 27) = 

0,29, p = 0,58, nem x feltétel: F(1; 27) = 0,29, p = 0,58. 

Ezután a résztvevők teljesítményét az alapján osztályoztuk, hogy volt-e legalább 

egy sikeres kép alapú keresésük. Mivel az általunk kialakított vizsgálati helyzet számos 

olyan berendezési tárgyat tartalmazott, ami ugyan alkalmas a céltárgy elrejtésére, mégis 

a 18 tárgyból csupán 6 szolgált rejtekhelyként, ezért azokat a gyerekeket, akik e nehezített 

helyzetben a hat keresésből legalább egyszer sikerrel használták fel a képi információt 

keresésükhöz, sikeres keresőnek tekintettük szemben azokkal, akiknek egyszer sem 

sikerült a rejtett párna nyomára bukkanniuk. Míg a Kontroll csoportban 4 résztvevő is 

volt, akik egyszer sem jártak sikerrel, addig a Kísérleti csoport összes résztvevője 

rendelkezett legalább egy találattal. A 2. számú Mellékletben található 3. táblázat (153. 

oldal) foglalja össze feltétenként bontva a résztvevők találatainak megoszlását. Ez alapján 

annak valószínűsége, hogy a résztvevő kisgyereknek sikerül-e kép alapján megtalálni az 

elrejtett tárgyat a Fisher egzakt teszt tanulsága szerint szignifikánsan valószínűbb a 

Kísérleti csoportban (p = 0,05, kétoldalú17). Ha a gyerekek teljesítményét binomiális 

próbával a véletlen szintjéhez hasonlítjuk, csak a Kísérleti csoport résztvevőinél fordul 

elő a véletlennél nagyobb valószínűséggel sikeres keresés (16:0, p < 0,01), Kontroll 

csoport (12:4, p = 0,7). 

Elemeztük továbbá a keresési helyzetekben leggyakrabban jelentkező hibát, az 

úgynevezett válaszperszeverációt is. Többszörös keresést alkalmazó vizsgálati helyzetek 

metaanalízisében úgy találták, a keresések 47%-át előzi meg válaszperszeveráció. Saját 

                                                 
17 A dolgozat további részében lefuttatott próbák esetében is kétoldalú hipotézisvizsgálatokat végeztünk, 

így ennek jelentését innentől mellőzzük. 



72 

 

vizsgálatunkban ennél valamivel ritkább, 23%-os előfordulást találtunk, amit feltehetően 

a több elterelő tárgy alkalmazása okozhatott. Míg a korábbi vizsgálatokban, ahol a szoba 

hat berendezési tárgyat tartalmazott, melyek mindegyike rejtekhellyé vált a hat keresés 

során, minél későbbi próbáról beszélünk, annál kevésbé lehetünk biztosak abban, hogy a 

gyerek véletlenszerűen keresgélt, vagy válaszperszeveráció jelentkezett. Így az általunk 

kialakított vizsgálati helyzet érvényesebb különbségtételt tesz lehetővé a random és a 

perszeveratív keresés között. Fontos azonban megemlítenünk, hogy a 32 résztvevőből 25-

nél (vagyis a teljes minta 78%-ánál) jelentkezett legalább egyszer perszeveratív hibázás. 

A Fisher egzakt teszt tanulsága szerint annak valószínűsége, hogy a résztvevő 

kisgyermeknél legalább egyszer jelentkezik perszeverációs hiba a hat keresés során, nem 

különbözött a két feltételen belül (a Kísérleti csoportban 14 fő perszeverált, míg a 

Kontrollban 11, p = 0,39) és a nemek közt (14 lány és 11 fiú perszeverált legalább egyszer, 

p = 0,64).  

Korábbi kutatások továbbá arra is rámutattak, hogy nincs összefüggés a gyerekek 

szimbólumértése és az általuk elkövetett perszeverációs hibák között, mivel a 

válaszperszeverációt feltehetően az éretlen válaszgátlás mediálja (pl. Sharon és 

DeLoache, 2003; Kuhlmeier, 2005). Saját vizsgálatunkban 2 (feltétel) x 2 (nem) 

varianciaanalízisben (ismét a korvariáns életkorral) vizsgálatuk, hogy a jobb 

szimbólummegértést elősegítő társas beavatkozás, valamint a gyerekek neme független-

e a résztvevő által a keresések során elkövetett összes válaszperszeverációtól (értéke 0-5 

között variálódhatott, mivel az első próba során még nem jelentkezhet 

válaszperszeveráció)18. Az elemzések az összes általunk vizsgált faktort függetlennek 

mutatták a perszerverációs hibától: életkor: F(1; 27) = 0,46, p = 0,83; feltétel: F(1; 27) = 

2,49, p = 0,12; nem: F(1; 27) = 1,15, p = 0,73; nem x feltétel: F(1;27) = 2,35, p = 0,13. 

Elmondhatjuk tehát, hogy mivel a szimbolikus viszonyok átlátását sikeresen facilitáló 

társas beavatkozás függetlennek bizonyult a perszeveratív hibák mértékétől, 

eredményeink megerősítik a korábbi kutatások következtetését, miszerint a gyerekek 

válasza a keresés során – nagy valószínűséggel – az éretlen válaszgátlás miatt 

perszeverálódik (pl. Sharon és DeLoache, 2003; Kuhlmeier, 2005). A várt életkori főhatás 

                                                 
18 Bár a gyerekek által elkövetett perszeverációs hibákból kalkulált kimenti változó, megsértette a 

normalitás előfeltételét, S-W(32) = 0,87, p < 0,01 (ferdeség: 0,97, SE = 0,41, csúcsosság = 0,85, SE = 0,8), 

a változók közötti kapcsolat szélesebb körű vizsgálata érdekében parametrikus próbát alkalmaztunk. 

Ugyanakkor nonparametrikus próbával is megismételtük hipotéziseink tesztelését, megjegyezve, hogy a 

többszörös páros, nonparamatrikus összehasonlítások – szemben a változókat együtt kezelni képes 

varianciaanalízissel – fokozzák az I.fajú hiba elkövetésének valószínűségét. A Mann-Whitney próba 

eredménye a feltételre: z = -0,85, p = 0,39, és a nemre: z = -0,86, p = 0,51. 
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– a keresési teljesítmény életkori javulásához hasonlóan – elmaradt, mely szintén azt a 

feltételezést erősíti, miszerint a korábbi kutatások által szisztematikusan jelentkező 

teljesítménybeli javulás a 30 hónapos korosztályban, feltételezhetően erősen összefüggött 

az alkalmazott elrendezéstől. Az eredmények elrendezéssel összefüggő változását 

(javulását, ill. romlását) DeLoache és munkatársai is demonstrálták 

vizsgálatsorozatukban (DeLoache és mtsai,1999). 

Mivel a válaszperszeveráció mind korábbi kutatásokban (pl. Sharon és DeLoache, 

2003), mind saját vizsgálatunkban függetlennek bizonyult a szimbólummegértéstől, 

felmerül a kérdés, hogy joggal tekintjük-e a gyerek válaszát a kép alapú keresési 

helyzetben helytelennek, ha perszeverációs hibát követnek el. Nem volna-e helyesebb 

olyan módon elemezni a gyerekek kép alapú keresési teljesítményét, hogy ha a 

válaszperszeveráció után a résztvevő azonnal magától korrigálja a válaszát és sikerrel 

azonosítja a céltárgy rejtekhelyét kép alapján, válaszát helyesnek fogadjuk el, ahogy arra 

Kuhlmeier (2005) is rámutatott. Különösen azért, mivel az általunk alkalmazott bonyolult 

12 elterelő tárgyat alkalmazó elrendezésben a perszeveráció könnyen elkülöníthető a 

random keresési stratégiától. 

Ha az adatokat úgy elemezzük, hogy egy perszeveratív hiba után a gyerek válaszát 

helyesnek fogadjuk el, amennyiben válaszát magától korrigálja, és kép alapján találja meg 

az elrejtett tárgyat („Megengedő kódolás”), az eredmények továbbra is a társas 

beavatkozás főhatását igazolják csupán19. A 2 (feltétel) x 2 (nem) varianciaanalízis a 

kovariáns életkorral jelzi, hogy a kísérleti csoportba sorolt résztvevők továbbra is 

szignifikánsan túlteljesítik a kontrollcsoportba soroltakat a kép alapú keresésben F(1; 27) 

= 7,75, p = 0,01, ηp
2 = 0,22. Sőt ilyen módon az eredmények még robosztusabban 

igazolják az alkalmazott társas beavatkozás sikerességét. A Kísérleti feltételben a 

gyerekek 6 keresésből átlag 2,62 alkalommal találták meg sikerrel az elrejtett tárgyat, 

szórás: 1,14 (44%-os teljesítmény), a Kontroll feltétel esetében pedig: M = 1,38, SD = 

1,36 (23%-os teljesítmény). Ugyanakkor ilyen formán sem igazolódik egyetlen további 

faktor szignifikáns főhatása, illetve nem találtunk szignifikáns interakciót sem20. 

                                                 
19 A válaszperszeverációt megengedő kódolás után kalkulált kép alapú keresési összteljesítmény is 

megsértette Shapiro-Wilk teszt alapján a normalitás előfeltételét, S-W(32) = 0,9, p < 0,01 (ferdeség: 0,61, 

SE = 0,41, csúcsosság = -0,42, SE = 0,8), így bár az elvégzett varianciaanalízis mellett, nonparametrikus 

próbával is ellenőriztük fő hipotézisünket, eredményeink ez alapján sem változtak. A feltételre elvégzett 

Mann-Whitney próba eredménye: z = -2,92, p < 0,01, r = 0,51 (nagy hatáserősség), illetve a nemre: z = -

0,9, p = 0,92. 
20 Életkor: F(1; 27) = 0,77, p = 0,38; nem: F(1; 27) = 0,26, p = 0,64; nem x feltétel: F(1;27) = 0,26, p = 

0,64. 
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Az eredmények tanúbizonysága alapján, bár a társas beavatkozás mind a 

perszeverációs hibát tévesztésként aposztrofáló „Szigorú kódolás”, mind pedig a 

válaszperszeveráció után önkorrekciót engedélyező „Megengedő kódolás” esetében 

szignifikánsan jobb kép alapú kereséshez vezetett. A kétféle kódolással nyert kép alapú 

keresési teljesítmény között a 2 (összetartozó minta: kódolás) x 2 (független minta: 

feltétel) vegyes mintás varianciaanalízis alapján jelentős különbség igazolódott, F(1; 30) 

= 9,61, p < 0,01, ηp
2 = 0,23. Vagyis a gyerekek jelentősen jobb kép alapú keresési 

teljesítményt mutattak, ha a perszeveráció után önkorrekciót engedélyezünk (átlag 

teljesítmény a teljes mintára „Szigorú kódolás” után: M = 1,69, SD = 1,33, „Megengedő 

kódolás” után: M = 2,00, SD = 1,39), mely javulás marginális összefüggést mutat a 

feltétellel F(1; 30) = 4,62, p = 0,07, ηp
2 = 0,103. A „Megengedő kódolás” marginálisan 

jelentősebb teljesítményjavulást idéz elő a Kísérleti csoport kép alapú keresési 

eredményében („Szigorú kódolás” után: M = 2,13, „Megengedő kódolás” után: M = 2,62) 

mint a kontrolléban („Szigorú kódolás” után: M = 2,13, „Megengedő kódolás után: M = 

1,38). Ha ezt az eredményt összehasonlítjuk az összes előforduló perszeverációs hibát a 

beavatkozástól függetlennek mutató kovariancia elemzéssel, azt mondhatjuk, bár a 

Kísérleti és a Kontroll csoport résztvevőinél azonos mértékben fordult elő 

válaszperszeveráció, a Kísérleti csoportba sorolt gyerekeknél marginálisan nagyobb 

valószínűséggel jelentkezik spontán önkorrekció. 

Úgy gondoljuk, hogy a perszeveratív hibázás után a kisgyermek számára javítási 

lehetőséget biztosító „Megengedő kódolás” méri helyesebben a 2—2,5 éves korosztály 

képmegértési teljesítményét. Egyrészről, mivel kovariancia analízisben a perszeverációs 

hibázást a szimbólumértéstől függetlennek találtuk (mindkét feltételben azonos 

valószínűséggel jelentkezett). Másrészről mivel saját vizsgálatunkban – ahol a 6 

rejtekhelyként szolgáló tárgy mellett 12 elterelő berendezési tárgy is megjelent, melyek 

ugyanúgy alkalmasak a céltárgy elrejtésére – sokkal összetett helyzetben mértük a 

gyerekek képmegértését mind a korábbi vizsgálatokban, ahol az elterelő tárgyak hiánya 

(vagy alacsony száma miatt) keresésről-keresésre egyre nehezebbé vált elkülöníteni a 

válaszperszeverációt a random keresési stratégiától. Érvelésünket az is megerősíti, hogy 

bár a vizsgálat során a gyerekeknek semmilyen információ nem állt rendelkezésére, hogy 

mely tárgyak fognak később rejtekhelyként szolgálni, az első keresés során mindössze öt 

esetben fordult elő a későbbiekben rejtekhelyként szolgáló tárgyak véletlen érintése, mely 

binomiális próbával a véletlen szintjén marad (5:18, p = 0,95). Ezzel kizárhatjuk, hogy az 
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általunk rejtekhelynek választott tárgyak – valamilyen affordáns tulajdonságuk alapján – 

nagyobb valószínűséggel tűntek rejtekhelynek a résztvevő kisgyermekek számára. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy bár a korábbi vizsgálatokhoz képest (pl. 

DeLoache, 1987, 1991; DeLoache és Burns, 1994) általánosan gyengébb képmegértési 

teljesítményt találtunk a 2-2,5 éves korosztályban, valamint a robosztusan jelentkező 

életkori javulás is elmaradt, ugyanakkor, úgy véljük, eredményeink – köszönhetően a 

mérési módszernek – érvényesebb képet festenek a gyerekek adott életkorban jellemző 

képmegértési teljesítményéről. 

Az 1A kísérlet legfőbb tanulsága, hogy az általunk bevezetett társas facilitáció 

hatására – mely lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy a képlétrehozás 

szándékvezéreltségéről rövid tapasztalatot szerezzenek – jelentősen javul a 24—30 

hónaposok képmegértési teljesítménye a képi információt probléma megoldási 

helyzetben mérő kép alapú keresési feladatban. 
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1B KÍSÉRLET 

 

Az 1A kísérlet eredménye alapján levont következtetésünkkel szemben ugyanakkor 

felmerülhet egy versengő magyarázati lehetőség, miszerint a szimbolikus viszonyok 

átlátását nem pusztán a szimbólumlétrehozás szándékvezéreltségének explicitté tétele 

közvetítette a Manipulációs fázis során. Mivel a teszt fázis során a kereséshez használt 

képeket a vv. élőben rajzolta, előfordulhat, hogy Kísérleti csoport jobb teljesítményének 

hátterében az állt, hogy számukra a teszt helyzet ismerősebb volt, hiszen mindkettőben 

egy rajzoló felnőtt volt az interakciós partnerük. Elképzelhető továbbá, hogy a képek 

társas eredtének demonstrálása a teszt fázis során (a vv. rajzolta őket), szükséges 

előfeltétele a Manipulációs fázis során alkalmazott társas facilitáció működésének. Az 

1A kísérlet alapján ugyanis nem zárható ki, hogy a Kísérleti feltételbe sorolt gyerekek 

számára szükséges ez az emlékeztető ahhoz, hogy értsék, a teszt helyzetben alkalmazott 

képek is azzal az alkotói szándékkal készültek, hogy általuk egy specifikus valóságra 

utaljunk. Továbbá felmerül annak lehetősége is, hogy a rajzoló vizsgálatvezető a 

tesztfázis során a Kontroll csoportban résztvevő gyerekek teljesítményére is facilitáló 

hatással volt, elképzelhető tehát, hogy enélkül teljesítményük még gyengébb lenne a kép 

alapú keresési helyzetben. Az 1B kísérletben ezért egy apró változtatást eszközöltünk az 

alkalmazott procedúrában, mégpedig hogy a teszt fázis során a kereséshez használt 

képeket vv. nem rajzolta, hanem egy mappában „találta” őket. 

 

MÓDSZER 

 

Résztvevők 

 

Az 1B kísérletben 24 (13 fiú) 2,5 éves vett részt (életkori övezet: 23,6-30,6 hó; M = 27,07, 

SD = 1,8) véletlenszerűen Kísérleti (n = 12, n = 6 fiú) vagy Kontroll feltételbe sorolva (n 

= 12, ebből n = 7 fiú). A Kísérleti csoport átlagéletkora 27,07 hónap (SD = 1,57), míg 

kontroll csoporté: 27,06 (SD = 2,07). Független mintás t-próbával nem találtunk 

szignifikáns különbséget a két feltétel résztvevőinek átlagéletkora között, t(22) = 0,01, p 

= 0,99. További két résztvevőt ki kellett zárnunk az együttműködés hiánya miatt. A 

gyerekek toborzása megegyezett az 1A kísérletben leírtakkal. 

 

  



77 

 

Eszközök 

 

A kísérlethez felhasznált eszközök megegyeznek az 1A kísérletben használtakkal. 

 

Eljárás 

 

Az 1A. kísérletben bemutatott eljáráshoz képest egyetlen apró változtatást vezettünk be, 

mégpedig, hogy a vv. a Teszt fázis során a kereséshez kínált képeket nem rajzolta, hanem 

„találta”, így a tesztképek keletkezésére vonatkozóan semmilyen információ nem állt a 

résztvevő gyerekek rendelkezésére. Az alkalmazott instrukció a következőképp 

módosult: „Elrejtettem, jöhetsz! Nézd csak, itt van egy kép arról, hová rejtettem el a 

kispárnát!”. Minden más tekintetben megegyezett az 1A és az 1B kísérlet forgatókönyve. 

 

Kódolás 

 

A kódolás ugyanazon kritériumok mentén történt, mint az 1. kísérletben. Egy független 

vak másodkódoló újrakódolta a kísérleti felvételek 25%-át. A kódoló között az egyetértés 

mértéke 86% volt (Cohen-féle Kappa értéke: κ = .704), mely megbízhatónak tekinthető. 

Az ellentmondásokat független harmadik személy oldotta fel. 

 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

Az elemzéseket ismét SPSS 22.0 programcsomag segítségével a vizsgálati helyzet 

megbízhatóságára vonatkozó teszteléssel kezdtük. A non-parametrikus Cohran-féle Q-

teszt az 1B kísérlet esetében sem mutatott sorrendhatást a 6 keresés során. Sem a teljes 

mintát egyben elemezve: Q(5) = 1,475, p = 0,91, sem a két feltételt külön vizsgálva: 

Kísérletei csoport: Q(5) = 2,791, p = 1,604; Kontroll csoport: Q(5) = 0,732, p = 0,901. 

Vagyis a korábbi sikeres vagy sikertelen keresés ismét nem befolyásolta a gyerekek 

későbbi próba során mutatott teljesítményét. 

Az alkalmazott rejtekhelyek nehézségében ezúttal a teljes minta teljesítményét 

egyben elemezve szignifikáns eltérést találtunk Q(5) = 15,28, p < 0,01. A 3. számú 

Mellékletben található 4. táblázat (154. oldal) foglalja össze hány sikeres illetve sikertelen 

keresés volt adott rejtekhelyen. Az 1B kísérlet esetében a játékos szekrény bizonyult a 

legnehezebb rejtekhelynek (mindössze 6 sikeres találat született 24-ből). Ennek oka az 
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lehetett, hogy a két szekrény (játékos és virágos) egymás alatt helyezkedett el a babaház 

két emeletén, mely könnyen összezavarhatta a gyerekeket. Igyekeztük számukra a 

perceptuális elkülönítést minél könnyebbé tenné (a játékos szekrény sárga keretével, míg 

a virágos piros keretével, illetve virágos matricákkal az ajtóin), továbbá verbálisan is 

kódoltuk a különbséget az orientáció során. Ennek ellenére kérdésként merülhet fel, hogy 

ha a 2—2,5 évesek sikerrel azonosítják kép alapján, hogy szekrényben kell keresniük az 

elrejtett tárgyat, rossz megoldásnak számít-e, ha csupán a szekrény „milyenségében” 

tévednek. Későbbi vizsgálatokban ezt a tényezőt érdemes lenne vizsgálni, vagy akár 

nehezítésként alkalmazni. Legkönnyebbnek – feltehetően az 1A vizsgálatnál már említett 

okok miatt – ismét az ágy bizonyult (16 találat 24-ből). A tárgyak közti nehézségbeli 

eltérés csoportok szerinti bontásban – feltételezhetően az alacsony minta-elemszámok 

miatt (12 fő feltételenként) – ugyanakkor eltűnik: Kísérleti csoport: Q(5) = 8,37, p = 0,13, 

Kontroll csoport: Q(5) = 8,39, p = 0,13. 

Ezután az 1B kísérlet fő kérdésfeltevését elemeztük, vagyis hogy az alkalmazott 

kísérleti manipuláció hatékonyságát, hogyan befolyásolja, ha a résztvevőknek a teszt fázis 

során nem élőben rajzolt, hanem előre elkészített rajzok alapján kellett keresniük. 

Feltételezésünk szerint a kísérleti feltétel résztvevői képessé válnak a Manipulációs fázis 

során nyert tapasztalatukat a rajzolás szándékvezéreltségéről általánosítani a Teszt 

fázisra, és ezáltal sikeresebben felhasználni a képi információt problémamegoldásra. 

Kimeneti változóként – az 1A kísérlet Eredmények és megbeszélés részében ismertetett 

okoknál vezérelve – a „Megengedő kódolás” útján nyert kép alapú keresési teljesítményt 

használtuk fel. A feltételezés tesztelésére ismét 2 (feltétel) x 2 (nem) varianciaanalízist 

végeztünk21, ahol kovariánsként beléptettük a gyerekek életkorát. Ismét egyedül a feltétel 

mutatott szignifikáns főhatást, F(1; 19) = 6,11, p = 0,02, ηp
2 = 0,24, Kísérleti feltétel: M 

= 3,00 (50%-os teljesítmény), SD = 1,41, Kontroll feltétel: M = 1,42, SD = 1,505 (24%-

os teljesítmény). Mivel a Kísérleti feltételben résztvevő gyerekek jelentősen 

túlteljesítették a Kontroll feltételbe soroltakat, az eredmények a társas beavatkozás 

hatékonyságára vonatkozó feltevést támogatják, mely hatást nem befolyásolja, hogy a 

Teszt fázis során a képek eredetére vonatkozóan a résztvevők nem kapnak semmilyen 

                                                 
21 A korábbiakhoz hasonló megfontolásoktól vezérelve parametrikus próba elvégzése mellett döntöttünk. 

Annak ellenére, hogy a Shapiro-Wilk próba ismét a normalitás előfeltételének sérülését jelezte, S-W(24) = 

0,91, p = 0,05 (ferdeség: 0,21, SE = 0,47, csúcsosság = -0,49, SE = 0,91). Ugyanakkor nonparametrikus 

próbával is megvizsgáltuk fő hipotézisünket, eredményeink ez alapján sem változtak. A feltételre elvégzett 

Mann-Whitney próba eredménye: z = -2,32, p = 0,02, r = 0,47 (nagy hatáserősség), illetve a nemre: z = -

1,36, p = 0,17. 
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utalást. Ilyen módon tehát kizárható az az alternatív magyarázat, hogy facilitációs 

beavatkozás, csak a Teszt fázis során megjelenő „emlékeztetővel” együtt fejti ki pozitív 

hatását a résztvevő kisgyermekek képmegértésére. 

A korábbi eredményekhez hasonlóan, a várt életkori főhatás ismét elmaradt F(1, 

19) = 0,28, p = 0,86. Ami további megerősítésként szolgál feltevésünkre, hogy a korábbi 

vizsgálatokban (pl. DeLoache, 1987) leírt életkori különbség (24 hónaposoknak még 

nehézséget jelent a kép alapú keresési helyzet, 30 hónapos korra azonban drámai 

teljesítményjavulás várható), nagyban függött a vizsgálati procedúrától (értsd. kevesebb 

elterelő tárgy, illetve Orientációs fázis alkalmazása). Ismét nem igazolódott további 

szignifikáns főhatást: nem: F(1; 19) = 1,34, p = 0,26, vagy interakciót: nem x feltétel: 

F(1; 19) = 5,99, p = 0,101.22 

Ezután a résztvevők teljesítményét – a korábbiakhoz hasonlóan – a véletlen 

szintjéhez hasonlítottuk binomiális elemzéssel, megvizsgálva, hogy a két feltételen belül, 

mekkora a valószínűsége annak, hogy a résztvevőnek sikerül-e megtalálnia (legalább 

egyszer) kép alapján az elrejtett tárgyat. Míg a Kontroll csoportban 5 résztvevő esetében 

is előfordult, hogy egyszer sem járt sikerrel, addig a Kísérleti csoport összes résztvevője 

legalább egy alkalommal sikerrel használta fel a képi információt a kereséshez, a 3. számú 

Mellékletben található 5. táblázat (154. oldal) foglalja össze, hány sikeres és sikertelen 

keresés adódott feltételenkénti bontásban. Így a Kísérleti csoport résztvevőinél a sikeres 

keresés valószínűsége meghaladta a véletlen szintjét (12:0, p < 0,01), addig a Kontroll 

csoport esetében a véletlen szintjén maradt (7:5, p = 0,77).  Ha pedig nem a véletlen 

szintjéhez, hanem egymáshoz hasonlítottuk Fisher-egzakt teszt segítségével a két 

                                                 
22 Az előző vizsgálat tapasztalata alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel az általunk kialakított 

elrendezés – a számos elterelő tárggyal – érvényes módon képes elkülöníteni a válaszperszeverációt a 

random kereséstől, így hiba volna a perszeverációs hiba után érvényesülő esetleges önkorrekciót (vagyis 

amikor a gyermek egy korábbi rejtekhely ellenőrzése után magától javítja válaszát, és megtalálja kép 

alapján az elrejtett tárgyat) helytelen válasznak minősíteni. Ezért a kovariancia analízishez a „Megengedő 

kódolás” alapján kalkulált kép alapú keresési teljesítményt használtuk fel. Ugyanakkor megismételtük az 

elemzést a „Szigorú kódolás” alapján kalkulált keresési összpontszámmal is, vagyis úgy, hogy csak akkor 

tekintettük a kép alapú keresést helyesnek, ha a résztvevő elsőre sikerrel azonosította kép alapján a tárgy 

rejtekhelyét, minden ettől eltérő választ helytelennek minősítettünk. Az eredmények ilyen módon nem 

változtak. Az egyetlen szignifikáns különbség továbbra is a feltételnek tudható be F(1; 19) = 6,15, p = 0,02, 

ηp2 = 0,24 (Kísérleti feltétel: M = 2,75, SD = 1,42, Kontroll feltétel: M = 1,25, SD = 1,35). Sem a kor F(1, 

19) = 0,29, p = 0,86, sem a nem F(1; 19) = 1,05, p = 0,31, sem a nem és a feltétel interakciója: F(1; 19) = 

3,73, p = 0,07 nem mutatott szignifikáns különbséget az eredményekben. 

Az előző vizsgálathoz hasonlóan 2 (összetartozó minta: kódolás) x 2 (független minta: feltétel) vegyes 

mintás varianciaanalízist is végeztünk a kétféle kódolással nyert kép alapú keresési teljesítmény 

összehasonlítására, illetve a társas beavatkozással való kapcsolatára. Ezúttal csupán a kódolás főhatása 

érvényesült: F(1; 22) = 5,85, p = 0,02, ηp2 = 0,21. A „Megengedő kódolás” után kapott keresési 

összteljesítmény szignifikánsan meghaladja a „Szigorú kódolás” után kapottat. Mely hatás feltételtől 

függetlenül érvényesül: F(1; 22) = 0,23, p = 0,63. 
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csoportot a mentén, hogy hány gyerek tekinthető „sikeres keresőnek” (vagyis találja meg 

kép alapján legalább egyszer az elrejtett tárgyat), szintén szignifikáns különbséget 

kaptunk (p = 0,03) a kísérleti csoport javára.  

Végül ismét a gyerekek által a 2—6. keresés során elkövetett perszeverációs 

hibákat elemeztük. Akárcsak az 1A vizsgálat esetében, az egyes kereséseket megelőző 

válaszperszeveráció gyakorisága a szakirodalom által leírtaknál (~47%) valamivel 

ritkábbnak bizonyult (22%)23. Ugyanakkor ismét elmondhatjuk, hogy mintánk nagy 

részénél (24-ből 18 fő, teljes minta 70%) jelentkezett legalább egyszer ilyen típusú 

hibázás a hat keresés során, ami igazolja, hogy az elemzések során nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül ezt az életkori sajátosságot. A Fisher egzakt teszt tanulsága szerint annak 

valószínűsége, hogy a résztvevő kisgyermeknél legalább egyszer jelentkezik 

válaszperszeveráció, ismét nem különbözött a két feltételen belül (a Kísérleti csoportban 

9 fő perszeverált, míg a Kontrollban 8, p = 0,5) illetve a nemek közt (8 lány és 9 fiú 

perszeverált legalább egyszer, p = 0,605).  

Feltételeztük továbbá, hogy a korábbi vizsgálathoz hasonlóan, a keresések során 

előforduló perszeverációs hibák ismét függetlennek fognak bizonyulni a társas 

facilitációtól – ahogy azt az 1A kutatás, illetve korábbi vizsgálatok (pl. Kuhlmeier, 2005; 

Sharon & DeLoache, 2003) is igazolták. Hiszen a korábban sikeres keresés megismétlése 

nem a szimbólumértelmezéssel, hanem a gátlási képességek éretlenségével van 

összefüggésben. Továbbá nem mutat majd összefüggést a gyerekek nemével. Bár az 1A 

vizsgálatban a gyerekek életkora is függetlennek bizonyult az elkövetett perszeverációs 

hibák mértékétől, ezen összefüggés helyénvalóságában nem lehetünk teljesen biztosak.  

Hiszen ha valóban a gátlás éretlensége mediálja megjelenését, az életkor előrehaladtával, 

számuknak csökkennie kellene. Ugyanakkor jelen vizsgálat célkitűzései között nem 

szerepel, hogy azonosítsuk a gátlási funkciók érésének életkori sajátosságait (erre már 

csak mintánk szűk életkori övezete miatt sem vállalkozhattunk).  

  

                                                 
23 Ugyanakkor ez az arány egyenlőnek tekinthető az 1A vizsgálatban talált 23%-kal. Ami korábbi érvünk 

mellett szól, miszerint a válaszperszeveráció saját vizsgálatunkban azért ritkább valamivel, mivel a több 

elterelő tárgy alkalmazásának köszönhetően, jobban elkülöníthető a perszeveratív hiba a véletlen 

kereséstől. 
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Így az életkor szerepét nyitott kérdésként kezeltük az elemzésben. 2 (feltétel) x 2 (nem) 

varianciaanalízis24 a kovariáns életkorral az életkor szignifikáns főhatását mutatta, F(1; 

19) = 5,08, p = 0,03. Ez az eredmény összhangban áll feltételezésünkkel, vagyis hogy a 

gátlási funkciók érésével a gyerekek önkéntelen válaszismétlési tendenciája csökkenni 

fog. Ugyanakkor mivel az 1A kísérlet esetében nem igazolódott hasonló életkori hatás, 

jelen életkori főhatás interpretálásánál óvatosnak kell lennünk. 

Ugyanakkor a válaszperszeveráció – elvárásainknak megfelelően – ismét 

függetlennek bizonyult a feltételtől: F(1; 19) = 1,89, p = 0,23, valamint a résztvevők 

nemétől: F(1; 19) = 0,71, p = 0,41. Marginálisan szignifikáns interakciót találtunk a nem 

és a feltétel között: F(1; 19) = 4,05, p = 0,06. A 3. számú Mellékeltben található 6. 

táblázatból (154. oldal) jól látszik, hogy a legtöbb válaszperszeveráció a Kontroll 

csoportba sorolt fiúknál fordult elő (M = 2,29, SD = 1,49), legkevesebb pedig Kísérleti 

csoport fiú résztvevőinél (M = 0,83, SD = 1,16). E gyenge összefüggésre a kis mintából 

eredő műtermék hatáson kívül, más magyarázatot nem tudunk nyújtani. 

Az 1B vizsgálat legfőbb tanulsága, hogy a társas beavatkozás – mely a 

képlétrehozás szándékvezéreltségéről nyújt explicit tapasztalatot a Kísérleti csoport 

résztvevői számára – sikerrel facilitálta a kép alapú keresési helyzetben mutatott 

teljesítményt, anélkül, hogy a képek társas eredetéről a teszt fázis során bárminemű 

információt kaptak volna a résztvevők. Kizárva ezzel annak az alternatív magyarázatnak 

a lehetőségét, hogy a facilitációs hatás érvényesüléséhez szükséges a képek eredetére 

vonatkozó emlékeztető a teszt fázis során, amit az 1A vizsgálatban a rajzoló 

vizsgálatvezető nyújtott. Ugyanakkor a várt életkori hatás ismételt elmaradása tovább 

erősítette gyanúnkat, hogy a korábbi kutatásokban leírt drámai teljesítménynövekedés, 

ami 30 hónapos korra várható sokkal inkább procedúra függő műtermék, mintsem valódi 

érés eredménye volna. Mely eredmény összhangban áll azokkal a vizsgálatokkal, amik 

nem kép alapú keresést alkalmazva mérték a gyerekek képmegértését, és plafonhatást 

sokkal inkább a harmadik életkor környékén tapasztaltak (pl. Callaghan, 2000; Callaghan 

& Rankin, 2002). 

                                                 
24 Megjegyezzük ismét, hogy a gyerekek által elkövetett perszeverációs hibák (lehetséges értéke: 0-5) 

alapján kalkulált változónk sem teljesíti a normalitás előfeltételét, S-W(24) = 0,88, p < 0,01 (ferdeség: 0,6, 

SE = 0,47, csúcsosság = -0,57, SE = 0,91). Nonparametrikus próbával is elvégezve elemzéseinket az 

eredmények azonosak maradnak. Kísérleti beavatkozásunk Mann-Whitney próba eredménye alapján sem 

mutat összefüggést a gyerekek által elkövetett perszeverációs hibákkal: z = -1,07, p = 0,28, akárcsak a 

nemük: z = -0,56, p = 0,57. A Kendall-féle rang korrelációs elemzés pedig igazolta, hogy a gyerekek 

életkora és válaszperszeverációs hibáinak száma között közepes erősségű együttjárás van, r = 0,32, p = 

0,04. 
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1A, 1B KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI ÉS MEGBESZÉLÉSE 

 

Mielőtt az 1A és 1B kísérletekből nyert adatokat együtt vizsgáltuk volna független mintás 

t-próbával (ahol a független változó a Teszt helyzet volt: történt-e rajzolás vagy nem) 

megvizsgáltuk a résztvevő gyerekek életkora nem különbözött-e szignifikánsan. Mivel 

nem találtunk szignifikáns különbséget t(54) = 1,27, p = 0,207 kizárhatjuk, hogy a kétféle 

vizsgálati helyzet okozta esetleges teljesítménybeli különbséget a résztvevő gyerekek 

kora mediálná25. 

Ha az 1A és 1B kísérletek eredményeit egyben elemeztük, a nonparametrikus 

Cohran-féle Q-teszt továbbra sem igazolt sorrendhatást a keresések során, Q(5) = 2,284, 

p = 0,80926. A korábbi keresések eredménye tehát nem befolyásolta a résztvevők későbbi 

próba során mutatott teljesítményét. A rejtekhelyek nehézségére vonatkozó elemzés ezzel 

szemben ismét szignifikáns különbséget igazolt a rejtekhelyek nehézségében Q(5) = 

19,83, p < 0,01. Legtöbb sikeres keresés (32) az ágy alatt volt, míg legkevesebb a 

szennyestartóban (12), melynek feltételezhető okát az 1A kísérlet Eredmények és 

megbeszélés c. (69. oldal) fejezetében már tárgyaltuk. A Cohran-féle Q-teszt eredményeit 

csoportok, illetve teszt helyzet szerinti bontásban a 4. számú Mellékletben található 7. 

táblázat (155. oldal) foglalja össze, a 8. táblázat (156. oldal) pedig megmutatja, hogy hány 

sikeres, illetve sikertelen találat volt adott rejtekhelyen szintén teszt helyzet, illetve 

csoportosító változó mentén történő bontásban. Mivel az egyes rejtekhelyek nehézsége 

azonos mintázatot mutat az egyes almintákon is, így levonhatjuk a következtetést, hogy 

a gyerekek számára egyformán eltérő nehézségűnek bizonyultak a különböző 

rejtekhelyek. 

Ezután 1A és 1B kísérletekből nyert adatokat együtt kezelve vizsgáltuk fő 

hipotézisünket. Ilyen módon választ kaphattunk arra a kérdésre, hogy az általunk 

alkalmazott társas beavatkozás hatékonysága mutat-e összefüggést a vizsgált helyzettel 

(volt vagy nem volt rajzolás a Teszt fázisban), vagy vizsgálati helyzettől független főhatás 

                                                 
25 Akkor sem találunk szignifikáns életkorbeli különbséget, ha egyszempntos varianciaanalízisben 4 

különböző faktort hoztunk létre a csoportosító változó és a vizsgálati helyzet együttes kezelésére (1. 

Kísérleti csoport x volt rajzolás a teszt során, 2. Kontroll csoport x volt rajzolás a teszt során, 3. Kísérleti 

csoport x nem volt rajzolás a teszt során, 4. Kontroll csoport x nem volt rajzolás a teszt során). F(54) = 

1,15, p = 0,207. 
26 Ahogy a két kísérlet Eredmények és megbeszélés részében már leírtuk, a sorrendhatásra vonatkozó 

eredmény akkor sem változik, ha a teljes mintát a Teszt helyzet mentén különválasztva vizsgáljuk. Volt 

rajzolás a teszthelyzetben: Q(5) = 3,44, p = 0,63, nem volt rajzolás a teszthelyzetben: Q(5) = 2,18, p = 0,82. 

Továbbá akkor sem, ha a két feltételt (független attól, milyen volt a teszt helyzet) külön vizsgáljuk, Kísérleti 

csoport: Q(5) = 4,03, p = 0,54, Kontroll csoport: Q(5) = 2,24, p = 0,81 szerinti bontásban. 
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jelentkezik. E kérdés eldöntésére 2 (feltétel) x 2 (helyzet) x 2 (nem) varianciaanalízist 

végeztünk, ahol kovariáns továbbra is az életkor volt. Ismét egyedül a feltétel mutatott 

szignifikáns főhatást, F(1; 47) = 14,01, p < 0,01, ηp
2 = 0,23, Kísérleti feltétel: M = 2,79, 

SD = 1,25 (46%-os teljesítmény), Kontroll feltétel: M = 1,39, SD = 1,39 (23%-os 

teljesítmény). Mivel a társas beavatkozás az alkalmazott Teszt helyzettől független 

főhatást mutatott (lásd. 2. ábra, 84. oldal), egyértelműen kijelenthetjük, hogy a gyerekek 

kép alapú keresési helyzetben mutatott teljesítményjavulását a Kísérleti feltételben 

alkalmazott beavatkozás közvetíti. Ha tehát a 30 hónap alatti gyerekek rövid tapasztalatot 

szerezhetnek a képlétrehozás társas eredetéről, vagyis hogy a képek azzal a szándékkal 

jönnek létre, hogy általunk utaljunk specifikus referensekre, tudásukat sikerrel 

általánosítják más képekre is, és nagyobb sikerrel használják fel a képi információt 

problémamegoldásra. Mivel a Teszt helyzet sem főhatást: F(1; 47) = 0,87, p = 0,35 sem 

a feltétellel együtt érvényesülő interakciót: F(1; 47) = 0,03, p = 0,84 nem mutatott, 

kijelenthetjük továbbá, hogy a társas beavatkozás hatékonyságát nem befolyásolja, hogy 

a Teszt fázis során a képek eredetére vonatkozóan a résztvevők már nem kapnak 

semmilyen utalást. 
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2. ábra: Az 1A és 1B kísérletek találati arányai feltétel és teszt helyzet szerinti bontásban 

(„Megengedő kódolás” szerint). 

 

Egyúttal az 1B kísérlet bemutatása során ismertetett alternatív magyarázatot is 

kizárhatjuk, miszerint az 1A kísérlet során a Kontroll csoportba sorolt gyerekek is 

szerezhetnek tapasztalatot a képek társas eredetére vonatkozóan, hiszen a Teszt fázis 

során hatszor is megfigyelhetik a vv.-t, ahogy lerajzolja nekik a tárgy rejtekhelyét, mely 

a Kontroll csoport résztvevői esetében is teljesítményjavulást idézhetett volna elő. Mivel 

azonban nem mutatkozott különbség az 1A és az 1B kísérlet Kontroll csoportjának 

teljesítményében t(29) = -0,77, p = 0,93, ezt az alternatív magyarázati lehetőséget 

kizárhatjuk27. Mivel a gyerekek hétköznapi interakcióik során is számtalanszor látnak 

                                                 
27 Az 1A és 1B kísérletek keresési teljesítménye alapján kalkulált változó sem felelt meg a normalitás 

előfeltételének, S-W(56) = 0,92, p < 0,01 (ferdeség: 0,42, SE = 0,31, csúcsosság = -0,49, SE = 0,62), így 

nonparametrikus próbával is megismételtük az elemzéseket, az eredmények azonosak maradtak. A Kísérleti 

beavatkozás a Mann-Whitney próba eredménye alapján is erős szignifikáns különbséget jelzett a két csoport 

teljesítményében a Kísérleti csoport javára: z = -3,67, p < 0,001, r = 0,49. Míg az alkalmazott teszt helyzetre 

vonatkozó Kruskal-Wallis próba nem mutatott szignifikáns eltérést, vagyis a Teszt helyzet nem 

befolyásolta a gyerekek kép alapú keresési teljesítményét, 2 (2, n = 56) = 0,21, p = 0,64. A nemi 

különbségek feltárására vonatkozó Mann-Whitney próba sem mutatott szignifikáns eltérést, z = -1,05, p = 

0,27. 

* 
* 
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rajzoló felnőtteket, ez a megfigyelés önmagában nem elégséges számukra ahhoz, hogy 

megértsék, a képek sokszor azzal a szándékkal jönnek létre, hogy általunk utaljunk 

specifikus referensekre a kurrens valóságban. Életkori főhatást a két kísérleti minta 

együttes elemzésével sem találtunk F(1, 47) = 0,49, p = 0,48. Az elemzés nem igazolt 

egyetlen további szignifikáns főhatást vagy interakciót.28 

Kérdésként merült fel továbbá, ha az 1A és az 1B kísérletek mintáit együtt 

elemezzük, találunk-e összefüggést az életkor és a gyerekek perszeverációs hibáinak 

száma között. Hiszen míg az 1A kísérlet esetében nem igazolódott életkori főhatás, az 1B 

kísérlet esetében viszont igen. Mivel a válaszperszeverációt feltételezhetően az éretlen 

gátlási funkciók közvetítik (pl. Kuhlmeier, 2005), nem meglepő az életkorral mutatkozó 

szignifikáns összefüggés. Ugyanakkor továbbra is hangsúlyozzuk, jelen vizsgálat 

célkitűzései között nem szerepel a perszeverációs hiba közvetítő mechanizmusainak 

vizsgálata, illetve a vizsgálati minta életkori övezete (valamint mérete) sem teszi 

lehetővé, hogy érvényes állásfoglalásra juthassunk az életkor kérdésében. A kérdés 

eldöntésére ismét 2 (feltétel) x 2 (helyzet) x 2 (nem) varianciaanalízist végeztünk, ahol a 

kovariáns életkor hatása mellett elemeztük, hogy a vizsgált független változók mutatnak-

e összefüggést a perszeverációs hibákkal29. Az 1B kísérlethez hasonlóan ismét 

igazolódott az életkor szignifikáns főhatása: F(1; 47) =7,66, p < 0,01, ηp
2 = 0,14. Mely 

eredmény ismételten annak valószínűségét veti fel, hogy a gátlási funkciók e rövid idő 

(félév leforgása) alatt is jelentős fejlődésen mennek keresztül. Ugyanakkor a korábban 

említett okok miatt, e következtetés fenntartásokkal kezelendő. Egyetlen további 

faktornak sem igazolódott szignifikáns főhatása30. Meglepő módon szignifikáns 

                                                 
A kétféle teszt helyzet Kontroll csoportjának összehasonlítása nonparametrikus próbával – a parametrikus 

próba eredményével megegyezően – nem mutatott szignifikáns különbséget a két csoport teljesítményében, 

z = -0,19, p = 0,84. 
28 Nem: F(1; 47) =1,42, p = 0,23, feltétel x nem: F(1; 47) = 2,67, p = 0,11, helyzet x nem: F(1; 47) = 0,43, 

p = 0,51, feltétel x helyzet x nem: F(1; 47) = 1,208, p = 0,27. 
29 Bár a gyerekek által elkövetett perszeverációs hibák elemzésénél ismét parametrikus próbát végeztünk, 

meg kell jegyeznünk, hogy ennek érvényességét a normalitás sérülése ismét korlátozza, S-W(56) = 0,89, p 

< 0,001 (ferdeség: 0,73, SE = 0,31, csúcsosság = 0,21, SE = 0,62). Hangsúlyozva továbbá, hogy négy 

résztvevő adatainak kizárását az elemzésekből a kilógó (outlier) érték elemzés is indokolta (egy résztvevő 

az 1A kísérlet kísérleti csoportjából, egy a Kontroll csoportjából, kettő pedig a 2B kísérlet Kontroll 

csoportjából került ki), így a nonparametrikus próba elvégzése során az ő adataikat nem vettük figyelembe. 

A többszempontos Kruskal-Wallis próba, ahol faktorként léptettük be a résztvevő gyerek csoportosító 

változóját kombinálva az alkalmazott teszt helyzettel marginálisan szignifikáns különbséget igazolt, 2 (3, 

n = 52) = 6,88, p = 0,07. A legtöbb perszeverációs hibát az 1A kísérlet Kísérleti csoportjába sorolt gyerekek 

követték el, M =1,93, SD = 0,88. A többi faktoron belül a perszeverációs hibák megoszlása homogénnek 

tekinthető: 1A kísérlet Kontroll csoport: M =1,13, SD = 0,91, 1B kísérlet Kísérleti csoport: M =1,08, SD 

= 0,99, 1B kísérlet Kontroll csoport: M =1,3, SD = 1,16. A résztvevő gyerekek neme – Mann-Whitney 

próbával elemezve – függetlennek bizonyult az elkövetett perszeverációs hibák számától, z = -0,65, p = 

0,51. 
30 Feltétel F(1; 47) = 0,205, p = 0,65, nem: F(1; 47) = 0,001, p = 0,98, helyzet: F(1; 47) = 0,33, p = 0,56. 
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interakciót kaptunk a teszt helyzet (volt-e rajzolás vagy nem volt a Teszt helyzetben) és 

a feltétel (Kísérleti vagy Kontroll) között, F(1; 47) =4,93, p = 0,03, ηp
2 = 0,09. Továbbá 

a helyzet, a feltétel és a nem között F(1; 47) =4,28, p = 0,04, ηp
2 = 0,08 (a 4. számú 

Mellékletben található 9. táblázat – 157. oldal – összesíti a perszeverációs hibák átlagát 

feltételenkénti, nemek szerinti, valamint teszt helyzet szerinti bontásban). E 

összefüggések ugyanakkor nehezen értelmezhetőek, az egyes cellákba eső résztvevők 

alacsony elemszáma miatt. Feltételezhetően inkább mérési műterméknek tekinthetők. 

Amit igazol az összefüggések gyenge hatáserőssége is. További szignifikáns interakció 

nem igazolódott, helyzet x nem: F(1; 47) = 1,52, p = 0,22, feltétel x nem: F(1; 47) = 0,66, 

p = 0,41. 
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1A ÉS 1B KÍSÉRLETEK ÁLTALÁNOS MEGBESZÉLÉSE 

 

A bemutatott két kísérlet célja a képmegértés olyan közvetítő mechanizmusának 

azonosítása volt, aminek köszönhetően megérthetjük, mi okoz nehézséget a 

kisgyerekeknek, amikor képi információt kell hasznosítaniuk probléma megoldási 

helyzetben. Mivel tudjuk, hogy a gyerekek nagyon korán, már 26—33 hónapos koruk 

között, képesek a tekintetben kifejeződő alkotói szándékot értelmezni, és a kép specifikus 

referensének azonosítására felhasználni (Preissler és Bloom, 2008), a teljesítmény 

javulását a keresési helyzet elé bevezetett rövid beavatkozással kívántuk elérni, ami a 

képlétrehozás társas jellegét demonstrálta. A gyerekek ilyen módon közvetlenül 

megtapasztalhatták, hogy a képek azért jönnek létre, hogy általuk közvetlenül utaljunk 

specifikus referensekre. Azt feltételeztük, ennek a közvetlen tapasztalatnak köszönhetően 

jobban képesek a kereséshez használandó képeket is kontextualizálni a vonatkozó 

valóságban, és nagyobb sikerrel oldják meg a kép alapú keresési feladatot. Az 

eredmények alapján a képek társas eredetének demonstrálása, valóban jobb 

képmegértéshez vezetett. Mely javuló teljesítmény nem magyarázható pusztán kép és 

specifikus referensének perceptuális megfeleltetésével, hiszen ez a Kontroll csoport 

esetében is megtörtént. Míg az 1A kísérlet esetében a gyerekek nagyobb sikerrel 

használták fel a Teszt fázis során számukra „élőben rajzolt” képeket, az 1B kísérlet arra 

is rávilágított, hogy a jobb képmegértés anélkül az emlékeztető nélkül is jelentkezik, amit 

a Teszt fázis során rajzoló vizsgálatvezető jelent. Mindezek alapján az eredményeket úgy 

értelmezzük, hogy Kísérleti csoport résztvevői a kísérleti beavatkozás során nyert új 

ismeretüket a képlétrehozás szándékvezéreltségéről sikerrel tudják általánosítani a Teszt 

fázis során használandó újonnan rajzolt képekre is (1A kísérlet), illetve olyan új képekre 

is, melyek társas eredete vonatkozó információ már nem érhető el közvetlenül (1B 

kísérlet). 

Eredményeink azon kutatások sorába illeszkednek, melyek a képmegértés 

fejlődésének közvetítőmechanizmusaként a képi szimbólumot létrehozó humán intenció 

értelmezését jelölik ki (pl. Gelman és Ebeling, 1998; Hartley és Allen, 2014a; Preissler 

és Bloom, 2008) és ezen keresztül igyekeznek teljesítményjavulást kimutatni a gyerekek 

képmegértésében. Callaghan és Rankin (2002) longitudinális tréning vizsgálatában 

hasonló társas beavatkozás alkalmazásával facilitálta sikeresen a 31—32 hónapos 

résztvevők képmegértését. Azonban vizsgálatukban – a verbális szimbólumrendszer 

teljesítménymoderáló hatásának kontrollálása érdekében – más módon operacionalizálták 
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a képmegértést. A gyerekeknek kényszerválasztási helyzetben két alternatíva közül 

kellett kiválasztaniuk a kép specifikus referensét. Mivel azonban a feladat kép és 

referense szimbolikus kapcsolatának felismerése nélkül is teljesíthető, a kettő 

perceptuális megfelelésének puszta felismerésén keresztül, a képmegértés javulásának 

érvényesebb tesztelésére, olyan vizsgálati helyzet szükséges, ahol a képi információt 

problémamegoldásra kell használni, mint ahogy a kép alapú keresési helyzetben. 

Saját társas facilitációt alkalmazó vizsgálatunkon túl egy olyan kutatás ismert, 

mely kép alapú keresési helyzetben ért el teljesítményjavulást, Troseth (2003) transzfert 

alkalmazó vizsgálata. E vizsgálatban a videó mint szimbolikus eszköz jobb megértése 

javította kép és referense kapcsolatának átlátását. Bár Troseth (2003) vizsgálatából a 

videó- és a kép alapú keresési helyzet sorrendjének kiegyenlítetlensége miatt nem 

dönthető el egyértelműen, hogy mi közvetítette a jobb képmegértést, a videó alapú tréning 

önmagában, vagy a videó-tréning és a videó alapú keresési helyzet tapasztalata 

együttesen, abban azonban egyetértünk e vizsgálattal, hogy a képmegértés 

közvetítőmechanizmusának azonosítása érdekében szét kell választani a kép alapú 

keresési helyzetet a beavatkozási fázistól. Ilyen módon elkerülhető az az alternatív 

értelmezés, hogy a kép alapú keresési helyzet gyakorlása áll a teljesítmény javulás 

hátterében. 

Bár a korábbi kép alapú keresési helyzetet alkalmazó vizsgálatok rendre drámai 

teljesítményjavulásról számoltak be – míg a 24 hónaposoknál véletlen szintű 

teljesítményt írtak le, 30 hónaposoknál 80%-os teljesítményt találtak (pl. DeLoache, 

1987, 1991; DeLoache & Burns, 1994) – saját vizsgálatunkban nem tudtunk kimutatni 

életkori hatást a 24—30 hónapos korosztályban, sőt mindkét kísérletünk esetében inkább 

gyenge átlagteljesítményt találtunk. Az életkori hatás elmaradása és a teljesítmény relatív 

gyenge átlaga feltehetően abból a tényből fakadt, hogy saját vizsgálatunk esetében 

jelentősen eltértünk a klasszikus paradigma procedúrájától. Egyrészt elhagytuk a 

széleskörű orientációt, ami a klasszikus procedúra része volt, vagyis ahol kép és valóság 

viszonyát direkt módon tanították a résztvevőknek. Továbbá, nálunk a keresés helyszíne 

(a 6 rejtekhely mellé bevezetett 12 elterelő tárgy miatt) jóval összetettebb volt. E két 

módosítást azért tartottuk szükségesnek, hogy tisztább módon mérhessük a gyerekek kép 

alapú keresési teljesítményét. Így egyrészt kép és referense direkt tanítása nélkül 

mérhettük a gyerekek képmegértését, valamint érvényesebb módon tudtunk különbséget 

tenni a válaszperszeveráció és a véletlen keresési stratégia között. Korábbi kutatások 

ugyanis rámutattak, hogy míg a random keresést kompetencia hiány okozza a kép alapú 
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keresési feladatban (vagyis szimbólum és valóság megfeleltetési nehézsége), addig a 

válaszperszeveráció hátterében performancia hiba (vagyis az éretlen válaszgátlás) áll (pl. 

Ganea és Harris, 2010; Kuhlmeier, 2005; Sharon és DeLoache, 2003). Ezt a feltételezést 

erősíti, hogy a kísérleti csoport jelentősen jobb kép alapú keresési teljesítménye nem járt 

kevesebb válaszperszeverációval. Továbbá, hogy a válaszperszeveráció egyedül a 

gyerekek életkorával mutatott szignifikáns összefüggést, ami alapján feltételezhetjük, 

hogy alig fél év leforgása alatt is jelentős javulás mutatkozik a gyerekek válaszgátlási 

képességében. Ugyanakkor mivel jelen vizsgálat célkitűzései között nem szerepelt a 

perszeveráció hátterében álló mechanizmusok azonosítása, a kérdés pontos tisztázása 

további vizsgálatokat igényel. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a korábbi kutatásokban rendre kimutatott 

drámai teljesítményjavulás hátterében, feltehetően az alkalmazott procedúra (kevés 

elterelő tárgy, orientációs fázis alkalmazása) jelentősen közrejátszott. Feltételezésünket 

igazolja, hogy DeLoache és munkatársai (1999) nem képet, hanem más vizuális 

szimbólumot alkalmazó keresési feladaton belül igazolták is, hogy a széleskörű orientáció 

a teljesítmény szükséges előfeltétele, aminek elhagyásával a teljesítmény jelentős 

gyengülést mutat. Továbbá Callaghan és Rankin (2002) vizsgálatában, ahol a 

képmegértést nem kép alapú keresési helyzetben mérték, még 3 éves kor környékén is 

inkább gyenge teljesítményt találtak. 

Jelen két vizsgálat ugyanakkor nem ad választ arra a kérdésre, hogy mi a 

bemutatott társas facilitáció működésének alsó életkori határa, illetve hogy egyszerűbb 

keresési helyzet alkalmazásával (kevesebb elterelő tárgy használatával, egyszerűbb téri 

elrendezésben) milyen mértékű javulás jelentkezne a gyerekek átlagos keresési 

teljesítményében. 

A Társas facilitáció hatékonyságát az eredmények meggyőzően igazolták. 

Ugyanakkor mind a Manipuláció, mind a Teszt fázis módosítása lehetőséget adott arra, 

hogy a társas facilitáció működésesének feltételeit még mélyebben megérthessük. Bár a 

Manipuláció során használt tárgyak nem azonosak a keresés során alkalmazott 

rejtekhelyekkel, azért a babaház tartozékai, felmerülhet a kérdés, érvényesülhet-e társas 

facilitáció úgy is, ha a Manipulációs és a Teszt fázis különböző eszközökkel zajlana. 

Tehát a beavatkozás során nem a Teszt fázis során alkalmazott tárgyakat (és azok képi 

reprezentációját) használnánk. E kérdések megválaszolása a 2. kísérletsorozat feladata 

lesz. 
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2. KÍSÉRLETSOROZAT 

 

A második kísérletsorozat célja egyrészt az volt, hogy azonosítani tudjuk a társas 

beavatkozás alsó életkori határát, vagyis amikor már lehetséges az alkotói szándék 

explicitté tételével teljesítményjavulást előidézni a kép alapú keresési helyzetben. A 

teljesítmény alsó életkori övezetének meghatározásához két életkori csoport bevezetése 

mellett döntöttünk. Egyrészt DeLoache és munkatársai (DeLoache, 1987, 1991; 

DeLoache és Burns, 1994; Troseth, 2003) javaslatára hagyatkoztunk. Vizsgálataikban azt 

tapasztalták, hogy a 30 hónaposok már plafon közeli teljesítményt mutatnak a kép alapú 

keresési helyzetben, a 24 hónaposok teljesítménye ezzel szemben a véletlen szintjén 

marad. Ezért teljesítményfacilitáció céljából – szerintük – a 24 hónapos korosztályra 

érdemes koncentrálni (pl. DeLoache és Burns, 1994; Suddendorf, 2003; Troseth, 2003). 

Másrészt Preissler és Bloom (2008) úgy találták, hogy 26—33 hónaposok már képesek a 

tekintet irányában megmutatkozó alkotói szándékot értelmezni és a kép specifikus 

referensének azonosítására felhasználni. Mivel a Kísérleti beavatkozás célja, hogy úgy 

érjen el teljesítmény javulását a kép alapú keresési helyzetben, hogy egy – a keresési 

helyzettől független – Manipulációs fázis során a képlétrehozás társas jellegét 

demonstrálja a gyerekek számára, szükséges, hogy a gyerekek értelmezni tudják a rajzoló 

vizsgálatvezető reprezentációs intencióját. Ezért másik életkori csoportunk 

meghatározásánál Preissler és Bloom (2008) vizsgálatának tapasztalatát követtük, amiből 

tudjuk, hogy a 26 hónaposok már képesek a rajzoló vizsgálatvezető intencionális 

cselekvéséből rajzának specifikus referensét kikövetkeztetni. 

Ahhoz azonban, hogy a fiatalabb életkorban (24, 26 hónapos korosztály) 

érvényesen mérhessük a képek megértését, az alkalmazott vizsgálati helyzet 

egyszerűsítésére volt szükségünk. Ilyen módon kiegyenlíthetők a verbalitás eltérő 

szintjéből fakadó esetleges teljesítménybeli eltérések. Ehhez a keresés helyszínét úgy 

módosítottuk, hogy olyan elemekből álljon, melyek a kétévesek számára is könnyen 

felismerhetők és megnevezhetők. Továbbá csökkentettük a keresés helyszínének téri 

komplexitását is (4 külön szoba helyett, egyetlen összefüggő tér, illetve 12 elterelő tárgy 

helyett 3 alkalmazásával). Ilyen módon egyrészt továbbra is lehetőségünk van a 

perszeveratív hiba és a random keresés elkülönítésére (hiszen a keresési térben jelenlévő 

tárgyak egy része nem szolgál rejtekhelyként), ugyanakkor a fiatal gyerekek figyelme 

kevésbé terelődik el a túl sok újszerű inger jelenléte miatt. Lecsökkentettük továbbá a 

próbák számát is (hat keresés helyett, négyet alkalmaztunk), mivel az 1. kísérletsorozat 
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tapasztalata alapján, a gyerekek számára megterhelő egy olyan strukturált forgatókönyv 

követése mint amilyet a kép alapú keresési helyzet megkíván. Így a kooperáció hiányából 

fakadó adatvesztések fakadhattak abból, hogy a gyerekek motivációt vesztettek a 

keresések során. 

A 2. kísérletsorozat célja volt továbbá, hogy igazolja, a gyerekek a Kísérleti 

beavatkozás során nyert tapasztalatukat a képek társas eredetéről, általánosítani tudják 

olyan képekre is, melyek függetlenek a manipuláció során látottaktól. Bár az 1. 

kísérletsorozat manipulációja során olyan tárgyakról készült képeket alkalmaztunk, 

melyeket a keresés során nem váltak rejtekhellyé, azért a babaház tartozékai voltak. Így 

ahhoz, hogy érvényesen következtethessünk arra, hogy a gyerekek képesek a képek társas 

eredetéről nyert újdonsült tudásukat általánosítani, olyan helyzetet alakítottunk ki, ahol a 

képi információt továbbra is problémamegoldásra kell használniuk a résztvevőknek, de a 

Manipulációt és a Teszt fázist elkülönítettük, és eltérő tárgyakat használtunk 

mindkettőben. 
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2A KÍSÉRLET 

 

MÓDSZER 

 

Résztvevők 

 

A 2A kísérletben összesen 40 (n = 20 fiú) kisgyerek vett részt két életkori övezetből (24 

hónap +/- 2 hét M = 24,34, SD = 0,24, valamint 26 hónap +/- 2 hét, M = 26,22, SD = 0,44) 

véletlenszerűen Kísérleti (n = 20, n = 10 fiú) vagy Kontroll feltételbe sorolva (n = 20, 

ebből n = 10 fiú). A Kísérleti csoport átlagéletkora 25,28 hónap (SD = 0,93), míg a 

Kontroll csoporté: 25,28 (SD = 1,13). A szoros életkori illesztés ellenére, független mintás 

t-próbával is megerősítettük, hogy a két életkori övezeten belül a Kísérleti valamint 

Kontroll csoportok nem tértek el szignifikánsan életkorukban: a 24 hónapos korosztály 

esetében t(18) = 1,51, p = 0,146, a 26 hónapos korosztály esetében: t(18) = -0,751, p = 

0,462. Ugyanakkor – értelemszerűen – a két életkori csoport esetében a 

szóráshomogenitás előfeltételének sérülése miatt lefuttatott Welch-féle d-próba 

szignifikáns életkorbeli különbséget igazolt t(28,49) = 15,85, p < 0,01. A vizsgálati mintát 

egyrészt ismét az ELTE Babalaborba jelentkező szülők telefonos vagy e-mail 

megkeresésével toboroztuk, másrészt a Győr-Ménfőcsanaki Bölcsőde, valamint az 

újbudai Szemünk Fénye Bölcsőde bevonásával gyűjtöttük. A vizsgálatból további 6 

kisgyereket kellet kizárni az együttműködés hiánya miatt. 

 

Eszközök 

 

A bemelegítéshez az 1. kísérletsorozathoz hasonlóan mindét feltétel esetében a vizsgálati 

szobában található játékokat használtuk. A Manipulációs fázis során egy orientáló és négy 

céltárgyat (fülbevaló, banán, zokni, ceruza, műanyag játékcsésze és kiskanál) és a róluk 

készült A/5-ös formátumú vonalrajzokat valamint három elterelő tárgyat (műanyag játék 

locsolókanna, alma, építő kocka) használtunk. A vonalrajzokat a tárgyakról készült 

fényképekből Photoshop 7.0 programmal állítottuk elő, és előre kinyomtattuk. A kísérlet 

lebonyolításához pedig egy kert makettet és annak lakóit, két babát használtuk (Annát és 

Petit). A kert hétféle tárgyat tartalmazott, melyek a 2 éves korosztály számára is könnyen 

megnevezhetőek és felismerhetőek (fa, házikó, csiga, katica, gomba, virágokkal borított 
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domb, tó három halacskával)31, ebből négyet használtunk a Teszt fázis során 

rejtekhelyként (lásd 3. ábra). A tárgyak szilárdra száradó gyurmából készültek, belsejüket 

üregesre formáltuk, így alkalmassá váltak a labda elrejtésére úgy, hogy egyáltalán ne 

látszódjon ki alóluk. A Teszt fázis során a gyerekeknek négy A5-ös méretben 

kinyomtatott fénykép alapján kellett keresni.  

 

3. ábra: A 2. kísérletsorozat Teszt fázisa során használt kert makett illusztrációja az 

alkalmazott rejtekhelyekkel. 

 

Eljárás 

 

Az adatfelvétel egy, a gyerekek számára ismeretlen, de barátságos szobában zajlott. A 

kísérletben minden résztvevő egyesével vett részt szülő vagy gondviselő jelenlétében. A 

procedúra a vizsgálatvezető irányításával nagyjából 15-20 percet vett igénybe. A későbbi 

kódolás érdekében, a vizsgálatról minden résztvevő esetében videófelvétel készült. A 

procedúra három jól elkülönülő részből épült fel: (1) Bemelegítés, (2) Manipulációs fázis, 

(3) Teszt fázis. 

  

                                                 
31 Az alkalmazott tárgyakról készült képek felismerési és megnevezési képességét a győri Örkény István 

utcai bölcsőde 24, 26 hónapos gondozottjaival előteszteltük. 
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1. Bemelegítés 

 

A vizsgálat minden esetben bemelegítéssel kezdődött, melynek hosszát a gyerek 

szükségletéhez igazítottuk. A bemelegítés célja az újszerű helyszín és a vv. megismerése 

volt. Amikor a gyerek már komfortosan érezte magát a helyzetben, kezdetét vette a 

Manipulációs fázis. 

 

2. Manipulációs fázis 

 

A Manipulációs szakasz során a vv. és a v.sz. egy gyerekek számára méretezett asztalnál 

foglaltak helyet egymás mellett. A vv. a gyermeket az asztalon előre elhelyezett tárgyak 

megnevezésére buzdította. Amennyiben a gyermek magától ezt nem tette meg, a vv. 

segített neki. Így az asztalon elhelyezett valamennyi tárgy neve elhangzott egyszer. A 

továbbiakban a Manipulációs fázis a Kísérleti vagy Kontroll feltétel forgatókönyvének 

megfelelően alakult. 

 

Kísérleti feltétel 

A kísérleti beavatkozás célja ismételten az volt, hogy a képlétrehozás társas jellegével 

ismertesse meg a résztvevőket. Ehhez a vv. magára vonta a gyermek figyelmét, majd 

elővett az ölében tartott mappából egy fülbevalót. Miután a gyermekkel közösen 

megnevezték a tárgyat, elővett a mappából egy darab papírt és egy ceruzát, majd a 

fülbevalót maga elé helyezte és a tárgy irányába nézve rajzolást imitált. Amikor 

„elkészült”, elmagyarázta a gyereknek, hogy a rajzán pontosan azt a fülbevalót láthatja, 

ami az asztalon van, többször is hangsúlyozva a rajza és a valós tárgy között hasonlóságot. 

Ezután közös játékba invitálta a gyereket a következő instrukcióval: „Játsszuk azt, hogy 

most lerajzolok neked valamit innen az asztalról, és te megmutatod nekem, mi van a 

rajzomon.” Majd a korábbihoz hasonlóan kezébe vette a ceruzát és új lapot és az asztal 

irányába nézve ismét rajzolást imitált, miközben meggyőződött arról, hogy a gyerek 

figyeli, amit csinál. Mivel az asztalon a tárgyak sűrűn egymás mellett helyezkedtek el a 

gyerekek nem tudták a rajz referensének azonosítását pusztán a vv. tekintetirányának 

követése alapján megoldani. Amikor a rajz „elkészült”, a vv. felfedte a gyereknek rajzát 

és arra kérte, mutasson rá rajza referensére: „Nézd, lerajzoltam neked valamit innen az 

asztalról. Mi van a rajzomon? Hol van ez az asztalon? Mutasd meg, mi van a rajzomon!” 

Amennyiben a gyerek magától nem tudta azonosítani a vv. rajzának referensét, a vv. 
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segített. Az azonosítás minden résztvevő esetében rajz és referense egymás mellé 

helyezésével, megnevezésével zárult. Ezután a vv. eltette az asztalról a rajzát, új lapot 

fogott a kezébe, és ismét „rajzolt”. A kísérleti beavatkozás során a gyerek négyszer 

egymás után tapasztalatot szerezhetett a rajz társas eredetéről: a rajzolási szándék explicit 

kimondásától a rajz referensének azonosításáig. A rajzok prezentálása minden résztvevő 

esetében kötött sorrendben történt: banán – zokni – ceruza – csésze. 

 

Kontroll feltétel 

A kontroll beavatkozás célja a vizsgálatvezetővel töltött idő kiegyenlítése volt. Valamint 

hasonlóan a kísérleti feltételben résztvevő gyerekekhez, ők is azonosították az a rajzok 

specifikus referenseit. Vagyis a két feltétel kialakítása során ismét arra törekedtünk, hogy 

a kettő között az egyetlen különbség az alkalmazott rajzok „eredetében” legyen. A vv. a 

kontroll feltétel esetében is magára vonta a gyermek figyelmét, majd elővett az ölében 

tartott mappából egy fülbevalót. Miután a gyermekkel közösen megnevezték a tárgyat, 

elővett a mappából egy papírt (ami a fülbevalóról előre elkészített rajz volt), majd a 

fülbevalót maga elé helyezte és a tárgy irányába nézve felfedte a rajzát. Ezután 

elmagyarázta a gyereknek, hogy a rajzon pontosan azt a fülbevalót láthatja, ami az 

asztalon van, többször is hangsúlyozva a rajz és a valós tárgy közötti hasonlóságot. Ezután 

közös játékba invitálta a gyereket a következő instrukcióval: „Játsszuk azt, hogy most 

mutatok neked képeket asztalon lévő dolgokról, és te megmutatod nekem, mi van a 

rajzon.” A korábbihoz hasonlóan kezébe vette a mappáját és egy újabb képet és 

meggyőződve arról, hogy a gyerek figyeli, amit csinál az asztal irányába pillantott. Mivel 

az asztalon a tárgyak sűrűn egymás mellett helyezkedtek el a gyerekek nem tudták a 

képek referensét a vv. tekintetirányának követése alapján megoldani. Ekkor a vv. felfedte 

a gyereknek rajzot és arra kérte, mutasson rá a rajz referensére: „Nézd, mutatok neked egy 

rajzot egy asztalon lévő dologról. Mi van a rajzon? Hol van ez az asztalon? Mutasd meg, 

mi van a rajzon!” Amennyiben a gyerek magától nem tudta azonosítani a rajz referensét, 

a vv. segített. Az azonosítás minden résztvevő esetében rajz és referense egymás mellé 

helyezésével, megnevezésével történt. Csakúgy, mint a Kísérleti feltételben, amennyiben 

a gyerek magától nem tudta azonosítani a kép referensét, a vv. segített neki, vagyis a 

gyerekek ez esetben is négyszer egymás után megtapasztalhatták a képek és specifikus 

referenseik azonosítását, a képek társas eredetének prezentálása nélkül. A rajzok 

prezentálása a Kontroll feltétel esetében is kötött sorrendben történt: banán – zokni – 

ceruza – csésze. 
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3. Teszt fázis 

 

A manipulációt követően feltételtől függetlenül az összes gyerek ugyanabban a 

bújócskaszerű keresési játékban vett részt. A vv. rámutatott a Teszt szobában előre 

elhelyezett másik gyerekméretű asztalra, amin a keresés helyszínét jelentő kert makett le 

volt takarva egy terítővel. A kisgyermeket a terítő leemelésére buzdította. Miután közösen 

felfedték a kertet, egy rövid Orientációs fázis következett. Az Orientáció célja a kert 

elemeinek azonosítása és közös megnevezése, valamint a céltárgy (labda) elrejtésére 

alkalmas tárgyak megismerése volt. Az Orientáció a kert két lakójának: Annának és 

Petinek a bemutatásával kezdődött, akik „egy közös sétára hívták a gyereket a kertben”. 

A séta során minden résztvevő – függetlenül attól, hogy magától meg tudta-e nevezni a 

tárgyakat – egyszer hallotta a kert összes elemének verbális címkéjét (ha a gyerek magától 

nem nevezte meg a tárgyakat, a vv. segített). Ezután a vv. elmagyarázta a gyerekeknek, 

hogy a két baba focizni szokott a kertben, és hogy ezt most be is mutatják a gyereknek. 

A közös foci során, a labda „begurult” az összes szóba jövő rejtekhely alá (ház, gomba, 

katica, virágos domb, fa, halas tó). Amikor a labda begurult egy tárgy alá, a vv. bátorította 

a résztvevőt, hogy segítsen Petinek és Annának, hogy tovább focizhassanak azzal, hogy 

megtalálja, hová gurult be a labda. Amennyiben a résztvevő magától nem vette elő a 

labdát a rejtésre szolgáló tárgy alól, a vv. bátorította, és mutatással segített neki a 

rejtekhely azonosításában. Ilyen módon igyekeztük biztosítani, hogy a gyerekek Teszt 

fázis során mutatott esetleges teljesítménykülönbségét ne magyarázhassa, egyrészt hogy 

a fiatal gyerekek nem értik a vv. verbális instrukcióját a megtalálásra vonatkozóan, 

másrészt hogy minden résztvevőnk megtapasztalja, mely tárgyak alkalmasak a labda 

elrejtésére. 

A Teszt fázist a következő instrukció vezette be: „Játsszuk most azt, hogy elrejtem 

a labdát. El fogom rejteni itt a kertben. Addig te fordulj el, takard le a szemed, és számolj 

ötig! Utána megkeressük, hová bújt el a labda!” A vv. asszisztense meggyőződött róla, 

hogy a gyerek nem leselkedett a rejtés alatt. Ezután a vv. hívta a gyereket: „Elrejtettem, 

jöhetsz! Nézd csak, itt egy rajz arról, hová bújt el a labda!”. Ezután a vv. nagyjából 1 

méter távolságból a kert irányba tekintve elővett a mappájából egy rajzot, majd felfedte a 

gyereknek, és megkérte, mutasson rá a rajzon, hol látja a labdát32. (Mivel a tárgyak közel 

helyezkedtek el egymáshoz, a rejtekhely azonosítása a vv. tekintetirányának követés 

                                                 
32 Vagyis az 1B kísérlethez hasonlóan, a gyerekek a Teszt fázis során előre elkészített képek alapján 

kerestek, azok társas eredetére vonatkozó utalást a Teszt fázis során semmilyen formában nem kaptak.  
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alapján nem sikerülhetett a résztvevőknek.) Közben elmagyarázta a gyereknek: „A 

kertben is ugyanott van a labda, ahol a képen!”. Ha a gyereknek nem sikerült kép alapján 

megtalálni a labdát – akárcsak az 1. kísérletsorozat esetében – a vv. segített neki. Ilyen 

esetben ugyan a válasz helytelen volt, ám minden résztvevő ugyanannyiszor 

tapasztalhatta meg a „megtalálás” élményét. Kép és valóság viszonyának direkt 

megfeleltetése a teszt fázis során már egyszer sem történt meg. A rejtés minden gyerek 

esetében ugyanarra a négy helyre történt (a házba, a gomba alá, a katica alá és a virágos 

domb alá). A rejtekhelyek sorrendje minden résztvevő esetében véletlenszerűen változott. 

 

Kódolás 

 

A gyerekek viselkedését – az 1.kísérletsorozatnál ismertetett előre meghatározott 

szempontok mentén – a vv. asszisztense élőben is kódolta, ugyanakkor az elemzésekhez 

ismét a vizsgálatról készült videófelvételek offline kódolásával nyert adatokat vettük 

figyelembe. Egy független vak másodkódoló újrakódolta a kísérleti felvételek 60 

százalékát. Ismét kétféle választ kódoltunk: helyes keresést (értéke: 0—4) és 

perszeverációs hibát (értéke 0—3). Kódrendszerünk alapján ismét akkor tekintettük 

helyesnek a választ, ha a gyerek a képet használva elsőre jó helyen kereste az elrejtett 

tárgyat (1), minden ettől eltérő válasz helytelennek minősült (0). Ha elsőre rossz tárgyhoz 

nyúlt, hiába korrigálta utána válaszát másodjára a kép alapján, szintén nem fogadtuk el jó 

válasznak.  

Ez utóbbi szabály alól egyedül a perszeverációs hiba jelentett kivételt. 

Perszeverációnak tekintettük, ha a gyerek a keresés megkezdése előtt egy korábbi 

rejtekhelyen kereste a labdát. Ilyen esetben feljegyeztük a perszeverációs hibát, és 

elemeztük a résztvevő második próbálkozását is, hogy történik-e önkorrekció (vagyis 

másodjára sikerrel azonosítja-e kép alapján a tárgy rejtekhelyét). Minden keresés előtt 

maximum egy perszeverációt engedtünk, vagyis két vagy több perszeverációs hiba 

mellett a válasz helytelen volt, sikeres önkorrekció után is. A két kódoló döntései az 

esetek 96%-ában megegyeztek (Cohen-féle Kappa értéke: κ = 0,91), kódolásunk 

megfelelően megbízhatónak bizonyult. Az ellentmondásokat független harmadik 

személy oldotta fel. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

Az elemzéseket ismét a vizsgálati helyzet megbízhatóságára vonatkozó teszteléssel 

kezdtük. A non-parametrikus Cohran-féle Q-teszt nem igazolt sorrendhatást a 4 keresés 

során. Sem a teljes mintát egyben elemezve, sem feltételenkénti, illetve korcsoport 

szerinti bontásban (Cohran Q-teszt értékei az 5. számú Mellékletben található 10. 

táblázatban olvashatók – 158. oldal). Ez alapján levonhatjuk a következtetést, hogy a teszt 

feladat gyakorlása, nem eredményezett tanulási hatást a próbák során. Nem találtunk 

továbbá szignifikáns nehézségbeli különbséget az alkalmazott rejtekhelyek esetében sem, 

sem a teljes mintát egyben elemezve, sem feltételenkénti vagy korcsoport szerinti 

bontásban (Cohran Q-teszt értékei az 5. számú Mellékletben található 11. táblázatban 

olvashatók – 158. oldal). Mivel az alkalmazott módszer megbízhatóságára vonatkozó 

elemzések nem mutattak olyan különbséget, ami fő hipotézisünk érvényességét 

korlátozná, ezért elvégezhettük a teljesítményfacilitációt célzó beavatkozásunk 

sikerességének tesztelését. 

A kísérlet célja a 24, valamint 26 hónapos gyerekek kép alapú keresési 

teljesítményének facilitálása volt. Ahhoz hogy tesztelhessük a képek társas eredetének 

hozzáférhetővé tétele ismét jobb képmegértéshez vezetett-e, illetve, hogy van-e a társas 

beavatkozás hatékonyságának alsó életkori övezete (vagyis mutatkozik-e különbség a két 

életkori övezet teljesítményében) közvetlenül össze kellett hasonlítanunk a két feltételbe 

és a két korcsoportba sorolt résztvevők kép alapú keresési teljesítményét33. 2 (feltétel) x 

2 (korcsoport) x 2 (nem) varianciaanalízist végeztünk, ami egyetlen szignifikáns főhatást 

mutatott, a Kísérleti manipulációét, F(1; 32) = 6,08, p = 0,01, ηp
2 = 0,16, Kísérleti feltétel: 

M = 1,9, SD = 0,96 (48%-os teljesítmény), Kontroll feltétel: M = 1,15, SD = 1,04 (29%-

os teljesítmény). Mivel a Kísérleti feltételben résztvevő gyerekek jelentősen 

túlteljesítették a Kontroll feltételbe soroltakat, az eredmények ismét a társas beavatkozás 

hatékonyságára vonatkozó feltevésünket igazolták. Vagyis a Kísérleti beavatkozásnak 

köszönhetően a résztvevők képesek voltak a Teszt fázistól független Manipulációs 

fázisban elsajátított új tudásukat a képek társas eredetéről általánosítani a Teszt fázis 

során használandó új képekre. Ilyen módon a Kísérleti csoportba sorolt gyerekek nagyobb 

sikerrel használták fel a képi információt a kép alapú keresési feladat megoldása során. 

Mely hatás függetlennek bizonyult a résztvevő gyerekek nemétől, F(1, 32) = 0,27, p = 

                                                 
33 Az 1. kísérletsorozat tanulsága alapján, a gyerekek kép alapú keresési teljesítményét a perszeverációs 

hiba után önkorrekciót engedélyező „megengedő kódolási” rendszer alapján kalkuláltuk. 
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0,87, valamint korcsoportjától, F(1, 32) = 2,18, p = 0,14. Nem találtunk továbbá egyetlen 

szignifikáns interakciót sem a vizsgált faktorok között, nem x feltétel: F(1; 32) = 1,32, p 

= 0,25, korcsoport x feltétel: F(1; 32) = 1,32, p = 0,25, korcsoport x nem x feltétel: F(1; 

32) = 3,27, p = 0,1834. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a társas beavatkozás legalább 

olyan sikerrel facilitálta a 26 hónapos résztvevők képmegértését mint a 24 hónaposokét. 

E következtetést azonban nem tudjuk maradéktalanul elfogadni, mivel amikor 

kombináltuk a két faktort, vagyis amikor a gyerekek korcsoportját a manipulációval 

együtt elemeztük, az egy szempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott: 

F(3; 36) = 3,05, p = 0,04, η2.= 0,235. A gyerekek korcsoport és feltétel szerinti átlagos 

keresési teljesítményét az 5. számú Mellékletben található 12. táblázat (158. oldal) 

foglalja össze. Független mintás t-próbával páronként összehasonlítva, míg a 26 hónapos 

korosztályban szignifikáns a Kísérleti csoport fölénye t(18) = 2,48, p = 0,02, d = 1,13 

addig a 24 hónapos alminta esetében, nem találunk különbséget a két csoport 

teljesítményében t(18) = 0,91, p = 0,37 (lásd. 4. ábra, 100. oldal). Korcsoportok szerinti 

összehasonlításban pedig, míg a 24 és 26 hónapos Kísérleti csoport teljesítménye 

tendencia szinten különbözik utóbbi javára t(18) = 1,98, p = 0,06, d = 0,78, addig a 

Kontroll csoportok teljesítménye nem mutat különbséget t(18) = 0,21, p = 0,83. Vegyük 

azonban észre, hogy a kis mintaelemszámok miatt – egy-egy cellába így mindössze 10 

kisgyermek jut – a résztvevők számának emelésére volna szükség ahhoz, hogy 

eldönthessük, a társas beavatkozás képes-e a 24 hónaposok esetén is javulást 

eredményezni a képek szimbolikus természetének értésében. Ugyanakkor marginálisan 

szignifikáns eredmény a két korcsoport Kísérleti csoportja között azt jelzi, hogy a 26 

hónaposok már jobban képesek a tekintet irányában megmutatkozó alkotói szándékot 

értelmezni, és azt később újonnan prezentált képek értelmezésére is felhasználni, ahogy 

azt Preissler és Bloom (2008) eredményei is sugallják. 

                                                 
34 Mivel a 2A kísérletben a gyerekek kép alapú keresési teljesítménye 0-4 között variálódhatott, várható 

módon sérült a normalitás előfeltétele, S-W(40) = 0,86, p < 0,001 (ferdeség: 0,06, SE = 0,37, csúcsosság = 

1,2, SE = 0,73). Hipotézisünk teszteléséhez mégis – a korábban már említett okok miatt –parametrikus 

próbák elvégzése mellett döntöttünk, hangsúlyozva, hogy nonparametrikus statisztikai eljárásokkal is 

hasonló eredményeket kapnánk. Mann-Whitney próba különbséget igazolt a résztvevők kép alapú keresési 

teljesítményében a csoportosító változó függvényében, z = -2,4, p = 0,02, r = 0,37 (közepes hatáserősség). 

Ugyanakkor nem igazolt különbséget a nem, z = -0,31, p = 0,75, illetve a korcsoport összefüggésében, z = 

-1,16, p = 0,24. 
35Kruskal-Wallis próbával megismételve az elemzést, azonos eredményre jutunk, 2 (3, n = 40) = 7,95, p = 

0,04, η2 = 0,2. Páronkénti összehasonlításban a Mann-Whitney próba szignifikáns különbséget igazolt a 26 

hónapos korcsoport Kísérleti és Kontroll csoportja között, z = -2,16, p = 0,03, r = 0,48 (erős hatáserősség). 

Nem találtunk ugyanakkor egyetlen további szignifikáns különbséget, sem a 26 és 24 hónapos Kísérleti 

csoportok, z = -1,62, p = 0,1. sem a 24 és 26 hónapos Kontroll csoportok, z = -0,11, p = 0,9 között. Sem a 

24 hónapos Kísérleti és Kontroll csoport között, z = -1,14, p = 0,25. 
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4. ábra: A 2A kísérlet találati arányai feltétel és korcsoport szerinti bontásban 

(„Megengedő kódolás” szerint). 

 

Ezután a résztvevők teljesítményét – akárcsak az 1. kísérletsorozat esetében – a 

véletlen szintjéhez hasonlítottuk binomiális próbával, megvizsgálva, hogy a két feltételen 

belül, mekkora a valószínűsége annak, hogy a résztvevőnek sikerül-e megtalálnia 

legalább egyszer kép alapján az elrejtett tárgyat (az 5. számú Mellékletben található 13. 

táblázat – 159. oldal – foglalja össze a találok előfordulási arányát csoportok és életkorok 

szerinti bontásban). Míg a Kontroll csoport kilenc résztvevőjének nem volt sikeres találta, 

a Kísérleti csoportban mindössze egy 24 hónapos kisfiú esetében fordult elő, hogy 

egyszer sem járt sikerrel a kép alapú keresés során. Így míg a Kísérleti csoport 

résztvevőinél a sikeres keresés valószínűsége meghaladta a véletlen szintjét mind akkor, 

ha együtt elemeztük a 24, 26 hónapos korcsoport teljesítményét (19:1, p < 0,01), mind 

életkorok mentén különbontva (24 hónaposok: 9:1, p < 0,01, 26 hónaposok: 10:0, p < 

* 
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0,01). Addig a Kontroll csoport esetében a sikeres keresés valószínűsége a véletlen 

szintjén marad a két korcsoportot együtt elemezve (10:10, p = 0,82), illetve külön 

választva is (26 hónaposok: 5:5, p = 1,0, 24 hónaposok: 5:5, p = 1,0). Ha pedig nem a 

véletlen szintjéhez, hanem egymáshoz hasonlítottuk Fisher-egzakt teszt segítségével a 

Kísérleti és a Kontroll csoportot a mentén, hogy hány gyerek tekinthető „sikeres 

keresőnek” (vagyis találja meg kép alapján legalább egyszer az elrejtett tárgyat), szintén 

szignifikáns különbséget kaptunk a két korcsoportot együtt vizsgálva (p < 0,01) a 

Kísérleti csoport javára. Ugyanakkor korcsoportonkénti bontásban csak a 26 hónapos 

korosztályban szignifikáns a különbség (p = 0,03), a 24 hónaposok esetében nem: p = 

0,14.  

Végül ismét a gyerekek által a 2—4. keresés során elkövetett perszeverációs 

hibákat elemeztük. Az 1. kísérletsorozathoz képest, valamivel magasabb előfordulási 

arányt találtunk. A keresések 37%-át előzte meg válaszperszeveráció, ami alacsonyabb a 

szakirodalomban leírt ~47%-nál, ugyanakkor magasabb az 1A illetve 1B kísérlet során 

talált 22-23%-os előfordulási aránynál. A korábbi vizsgálatok tapasztalatához hasonlóan 

a vizsgált minta nagy részénél (78%) előfordult legalább egyszer válaszperszeveráció a 

2—4. keresés során. A Fisher egzakt teszt tanulsága szerint annak valószínűsége, hogy a 

résztvevő kisgyermeknél legalább egyszer jelentkezik válaszperszeveráció nem 

különbözött szignifikánsan a két feltételen belül (a Kísérleti csoportban 15 fő perszeverált 

legalább egyszer, míg a Kontrollban 16, p = 1,0). Nem mutatott továbbá különbséget a 

két korcsoport (24 hónaposok közül 18 fő perszeverált legalább egyszer, a 26 hónapos 

korosztályban 13 fő, p = 0,12). illetve a nemek között (15 lány és 16 fiú perszeverált 

legalább egyszer, p = 1,0) sem.  

Feltételeztük továbbá, hogy korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan, a keresések során 

előforduló összes válaszperszeveráció függetlennek fog bizonyulni a társas facilitációtól 

– ahogy az 1. kísérletsorozatban, illetve korábbi vizsgálatokban (pl. Kuhlmeier, 2005; 

Sharon & DeLoache, 2003). Hiszen a korábban sikeres keresés megismétlése nem a 

szimbólumértelmezéssel, hanem a gátlási képességek éretlenségével van összefüggésben. 

Továbbá feltételezzük, hogy nem mutat majd összefüggést a gyerekek nemével. Annak a 

valószínűségét azonban nyitott kérdésként kezeltük, hogy a gyerekek életkorával mutat-

e kapcsolatot a válaszperszeveráció gyakorisága, vagyis hogy találunk-e különbséget a 

két életkori csoportban az elkövetett perszeverációs hibák mennyiségében. A 2 (feltétel) 

x 2 (korcsoport) x 2 (nem) varianciaanalízis egyetlen vizsgált faktor főhatását sem 

igazolta. A csoportosító változó szignifikáns főhatásának, F(1; 32) = 0,61, p = 0,41 
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elmaradása összhangban áll feltételezésünkkel, vagyis hogy a válaszperszeverációt az 

éretlen válaszgátlásból fakadó performancia hiba okozza, nem pedig a korlátozott 

szimbólumértéssel összefüggő kompetencia hiány. Ez utóbbi esetben ugyanis, a Kísérleti 

csoport esetében – akiknek a kép alapú keresési teljesítményét a társas beavatkozás 

sikerrel facilitálta – a jobb keresési teljesítmény kevesebb perszeveratív hibával járt volna 

(Kísérleti csoport: M = 1,4, SD = 1,04; Kontroll csoport: M = 1,65, SD = 1,08). Az életkor 

válaszperszeverációt mediáló hatásával kapcsolatban nyitott kérdést fogalmaztunk meg. 

A szignifikáns főhatás elmaradása ugyanakkor arra utal, hogy e rövid idő alatt (2 hónap) 

a gátlási funkciók nem mutatnak olyan jelentős érést, melynek hatására az idősebb 

életkori csoportban jelentősen csökkenne a válaszperszeveráció előfordulása (26 hónapos 

korcsoport: M = 1,3, SD = 1,17, 24 hónapos korcsoport: M = 1,75, SD = 0,91). 

Marginálisan szignifikáns összefüggést találtunk a válaszperszeveráció és a résztvevők 

neme között, F(1; 32) = 3,1, p = 0,08, a fiú résztvevők valamivel több perszeveratív hibát 

követtek el (M = 1,8, SD = 1,15) mint a lányok (M = 1,25, SD = 0,91). Mely különbség 

bár meglehetősen gyenge a két nem között, de összhangban áll az 1. kísérletsorozat 

esetében talált szintén marginálisan szignifikáns összefüggéssel. Jelen dolgozatnak 

ugyanakkor nem célja a különbség hátterében álló okok tisztázása. Nem találtunk továbbá 

egyetlen szignifikáns interakciót sem a vizsgált faktorok között36. 

A válaszperszeveráció tehát ismét függetlennek bizonyult az alkalmazott társas 

beavatkozástól, mely eredményt úgy interpretálhatjuk, hogy a perszeveráció olyan 

életkori sajátosság, mely a vizuális szimbólumok értésétől független változóként 

befolyásolja a keresési teljesítményt többszörös rejtést alkalmazó vizsgálati 

helyzetekben. Ezért érdemes a gyerekek keresési teljesítményét olyan módon mérni, hogy 

a gyerekek számára az elkövetett válaszperszeveráció után önkorrekciót engedtünk, 

ahogy azt Kódrendszerünk (lásd. Kódolás c. alfejezet, 97. oldal) kidolgozásánál mi is 

tettük. Ez azt jelenti, ha a résztvevő egy korábbi rejtekhely ellenőrzése után magától 

korrigálta a válaszát és másodjára kép alapján megtalálta az elrejtett labdát, helyes 

válasznak fogadtuk el (feljegyezve a válaszperszeverációt). Mivel azonban a 2A kísérlet 

esetében a keresés helyszíne kevés (csupán három) elterelő tárgyat tartalmazott, 

                                                 
36 Feltétel x nem: F(1; 32) = 3,103, p = 0,09; nem x korcsoport: F(1; 32) = 0,26, p = 0,87; feltétel x 

korcsoport: F(1; 32) = 2,07, p = 0,15; nem x feltétel x korcsoport: F(1; 32) = 2,07, p = 0,15. 

A normaitás előfeltételének sérülése miatt (S-W(40) = 0,86, p < 0,001, ferdeség: -0,13, SE = 0,37, 

csúcsosság = -1,23, SE = 0,73) ismét megismételtük az elemzéseket nonparametrikus próbákkal is. Mann-

Whitney próbával egyetlen marginálisan szignifikáns különbséget igazolt, a két nem által elkövetett 

perszeverációs hibákban: z = -1,82, p = 0,07. Feltétel: z = -0,58, p = 0,56, korcsoport: z = -1,4, p = 0,16. 
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hasonlóan a korábbi kép alapú keresést alkalmazó vizsgálatokhoz (pl. DeLoache, 1987, 

Troseth, 2003), de eltérően az 1. kísérletsorozattól, a véletlen keresgélés és a 

válaszperszeveráció érvényes elkülönítésének valószínűsége próbáról próbára csökkent. 

Ez egyrészt magyarázatul szolgálhat arra, hogy a 2A kísérlet esetében valamivel 

magasabb volt a válaszperszeveráció előfordulási aránya (37%) mint az 1 kísérletsorozat 

esetében (22-23%). Másrészt azonban nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy a 

több válaszperszeveráció hátterében pusztán a gyerekek alacsonyabb átlag életkora áll 

(2A kísérlet M = 25,28 hónap, SD = 0,93, 1 kísérletsorozat: M = 27,38, SD = 1,6). A 

Welch-féle d-próba eredménye alapján a 2A kísérlet résztvevői jelentősen fiatalabbak az 

1. kísérletsorozatban résztvevőknél, t(92,9) = 7,83, p < 0,001, d = 1,65. 

Ahhoz azonban, hogy kizárhassuk a korábbi alternatív magyarázati lehetőséget, 

vagyis hogy eredmények alakulását befolyásolta, hogy esetleg hibásan 

válaszperszeverációnak fogadtuk el a résztvevők random keresését, melynek 

valószínűségét a kevés elterelő tárgy alkalmazása próbáról-próbára növelte, a gyerekek 

kép alapú keresési teljesítményét megvizsgáltuk úgy is, hogy csak az első tárgyérintést 

elemeztük („Szigorú kódolás”). Így helyes válasznak egyedül azt tekintettük, ha a 

résztvevő kép alapján elsőre a jó tárgyhoz nyúlt, minden ettől eltérő válaszmintázatot 

helytelennek kódoltuk. Ilyen módon – hipotézisünk tesztelésére, vagyis hogy a Kísérleti 

csoportba sorolt gyerekek szignifikánsan jobban teljesítenek a kép alapú keresési 

helyzetben – ismét elvégeztük a 2 (feltétel) x 2 (korcsoport) x 2 (nem) varianciaanalízist. 

Az eredmények a korábbihoz hasonlóan alakultak, vagyis szignifikáns főhatása egyedül 

az alkalmazott társas beavatkozásnak volt: F(1; 32) = 13,22, p < 0,01, ηp
2 = 0,29, Kísérleti 

csoport átlag találati aránya: 1,5 (38%-os teljesítmény), szórás: 0,82; Kontroll csoport: M 

= 0,6, SD = 0,68 (15%-os teljesítmény))37. Nem találtunk továbbá szignifikáns interakciót 

a vizsgált faktorok között38. Ilyen módon kizárhatjuk, hogy korábbi eredményünket azt 

befolyásolta, hogy kódrendszerünk esetleg összemosta a véletlenszerű keresési stratégiát 

a válaszperszeverációval. A vegyes szempontos 2 (összetartozó minta: kódolás) x 2 

(feltétel) x 2 (korcsoport) x 2 (nem) varianciaanalízis továbbá megmutatta, hogy a kétféle 

kódolásnak erős szignifikáns főhatása van a gyerekek teljesítményére: F(1; 32) = 20,53, 

p < 0,001, ηp
2 = 0,39. („Megengedő kódolás” után Kísérleti csoport átlag teljesítménye: 

1,95, szórás: 0,94, Kontroll csoporté: 1,15, szórás: 1,04. „Szigorú kódolás” után Kísérleti 

                                                 
37 Korcsoport: F(1; 32) = 0,65, p = 0,42; nem: F(1; 32) = 1,46, p = 0,23. 
38 Feltétel x korcsoport: F(1; 32) = 0,62, p = 0,42; Feltétel x nem: F(1; 32) = 0,16, p = 0,68; Nem x 

korcsoport: F(1; 32) = 0,00, p = 1,0; feltétel x nem x korcsoport: F(1; 32) = 0,65, p = 0,42. 
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csoport átlag teljesítménye: 1,5, szórás 0,82, Kontroll csoporté: 0,6, szórás: 0,68.) 

Ugyanakkor a kétféle kódolás nem mutat interakciót egyetlen vizsgált faktorral sem39. 

Az elemzésekből látszik, hogy fő kérdésfeltevésünket nem befolyásolja, hogy a 

perszeverációt kizáró „Szigorú kódolás”, vagy a válaszperszeverációt megengedő 

„Megengedő kódolás” alapján kalkuláljuk a gyerekek kép alapú keresési teljesítményét, 

azt a kérdést ugyanakkor, hogy melyik kódolási rendszer méri érvényesebben a 24, 26 

hónapos korú gyerekek képmegértését – ez alapján – érvényesen nem tudjuk eldönteni. 

Könnyebben fogadjuk el a „Megengedő kódolást” érvényesnek olyan vizsgálati 

helyzetben, – mint az 1. kísérletsorozat esetében bemutatott – ahol az elterelő tárgyak 

magas száma miatt könnyű különbséget tenni a válaszperszeveráció és a véletlenszerű 

keresés között. Ugyanakkor a 2. kísérletsorozat esetében azért döntöttünk mégis a 

kevesebb elterelő tárgy alkalmazása mellett, mivel ilyen módon a 24, 26 hónapos 

gyerekek figyelme könnyebben fenntartható a procedúra során, a kevesebb tárgy 

elrendezése a térben kevésbé teremt magas követelményeket a kétdimenziós kép 

háromdimenziós referensnek való megfeleltetésben (mivel nem igényel téri forgatást), 

illetve az egyszerű verbális címkével illethető tárgyak lehetővé teszik a fiatal korosztály 

eltérő verbális fejlettségéből eredő különbségek kiegyenlítését. Későbbi vizsgálatokban 

esetleg érdemes volna hasonlóan könnyű verbális címkével ellátható tárgyak 

beemelésével növelni az elterelő tárgyak számát, úgy hogy közben a keresés helyszínének 

téri komplexitása ne növekedjen jelentős mértékben. 

A 2A vizsgálat legfőbb tanulsága, hogy a társas beavatkozás – mely a 

képlétrehozás szándékvezéreltségéről nyújt explicit tapasztalatot a Kísérleti csoport 

résztvevői számára – sikerrel facilitálta a 26 hónapos korcsoport kép alapú keresési 

teljesítményét. Arra azonban a – vizsgált minta alacsony elemszáma miatt – nem tudunk 

biztos választ adni, hogy vajon a 24 hónapos korosztály képmegértése is facilitálható-e 

ilyen módon. Vegyük észre, hogy míg a 24 hónapos Kísérleti csoportban annak 

valószínűsége, hogy lesz sikeres kép alapú keresése a résztvevőnek, eltér a véletlen 

szintjétől, addig a Kontroll csoportban a véletlen szintjén marad. Továbbá az összes 

sikeres kép alapú keresést figyelembe véve a Kísérleti csoport résztvevői 37%-os találati 

arányt értek el, míg a Kontroll csoport résztvevői csupán az esetek 27%-ban kerestek 

                                                 
39 Kódolás x feltétel: F(1; 32) = 0,21, p = 0,65; Kódolás x korcsoport: F(1; 32) = 0,81, p = 0,37; Kódolás 

x nem: F(1; 32) = 0,81, p = 0,37; Kódolás x feltétel x korcsoport: F(1; 32) = 0,21, p = 0,68; Kódolás x 

feltétel x nem = F(1; 32) = 1,84, p = 0,18; Kódolás x korcsoport x nem: F(1; 32) = 3,28, p = 0,08; 

Kódolás x feltétel x korcsoport x nem = F(1; 32) = 1,84, p = 0,18. 
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sikerrel kép alapján. Mely különbség a két csoport között nem bizonyult statisztikailag 

szignifikánsnak. Így az eredmények ugyan ígéretes képet festenek a 24 hónapos 

korosztály teljesítményének facilitálhatóságával kapcsolatban, a kérdés azonban 

mindenképp további vizsgálatot érdemel. Felmerülhet annak a gyanúja, hogy egyszerűbb 

körülmények között, kétéves korban is hatékony tudna lenni a facilitációs beavatkozás. 

Például ha a gyerekeknek nem egy, a Teszt helyzettől teljesen független Manipulációs 

fázis során kellene tapasztalatot szerezniük a képek társas eredetéről, és ezt a tudást 

általánosítani egy teljesen új játékos feladatban, hanem a Manipuláció – hasonlóan az 1. 

kísérletsorozatban bemutatotthoz – ugyanazon eszközön valósulna meg.  

Az eredmények ugyanakkor meggyőzően igazolják, hogy csupán 2 hónappal 

később (26 hónapos korban) a gyerekek már képesek a Teszt fázistól teljesen független 

Manipulációs fázisban szerzett tudásukat a képek társas eredetéről, újszerű képekre 

általánosítani anélkül, hogy a képek társas eredetéről a Teszt fázis során bárminemű 

információt kapnának. 

A társas beavatkozás hatékonyságának replikálása és az 1. kísérletsorozathoz 

képest fiatalabb és homogénebb korosztályon való megerősítése mellett, felmerült egy 

további kérdés, vajon szükséges-e a fiatal gyerekek számára a reprezentációs szándék 

explicit (verbális) deklarálás a Manipulációs fázis során a vv. részéről. Vagy a vv. 

intencionális viselkedése (tekintetének iránya, rajzoló mozdulata) elegendő ahhoz, hogy 

résztvevők értelmezni tudják, viselkedésének célja egy specifikus referens képi 

szimbólumának megalkotása, és ilyen módon is képesek-e tanulni a képek társas 

eredetéről, vagyis hogy a képek azért jönnek létre, hogy általuk direkt módon utaljunk 

referensekre (jelen helyzetben egyetlen specifikus referensre). Majd ezt az újonnan 

szerzett tudást a kép alapú keresési helyzetben a problémamegoldásra felhasználni. 
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2B KÍSÉRLET 

 

A 2B kísérlet célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy a társas beavatkozás 

hatékonysága függ-e attól, hogy a vv. a Kísérleti manipuláció során expliciten kifejezi 

reprezentációs szándékát, vagyis intencionális cselekvése (tekintetiránya, célirányos 

cselekvése) mellett verbálisan is lejelöli soron következő akcióját („le fogom rajzolni”). 

Ilyen módon nem tudjuk elkülöníteni, hogy a gyerekek valóban a reprezentációs intenció 

explict hozzáférhetőségén keresztül értik-e meg a kép és specifikus referensének 

kapcsolatát, vagy esetleg a kapcsolat átlátásához ilyen fiatal korban szükséges verbálisan 

is elaborálni a gyerekek számára a megfigyelt cselekvést. Preissler és Bloom (2008) 

vizsgálatában a gyerekek a vv. reprezentációs intenciójának nyomon követése alapján, 

képesek voltak a rajz specifikus referensére következtetni, anélkül, hogy a vv. verbálisan 

utalt volna céljára. Saját vizsgálatunkban a gyerekeknek e reprezentációs intenció 

értelmezésén keresztül nem csak a kép specifikus referensét kell felismernie, hanem 

tanulnia kell a képi reprezentációk társas eredetéről általában, hogy így egy – a 

Manipulációs fázistól független – Teszt fázis során újonnan prezentált képekre 

általánosítani tudják tudásukat. Majd e tudás alapján fel tudják használni a képi 

információt problémamegoldásra. Mivel a 2A kísérletben úgy találtuk, hogy a 26 hónapos 

korcsoport meggyőző javulást ért el a társas beavatkozás hatására a kép alapú keresési 

helyzetben, jelen kérdésfeltevésünk tesztelésénél is erre a korcsoportra koncentráltunk. 

 

MÓDSZER 

 

Résztvevők 

 

A 2B kísérletben 20 (10 fiú) 26 hónapos vett részt (életkori övezet: 25,6-26,5 hó; M = 

26,06, SD = 0,2) véletlenszerűen Kísérleti (n = 10, n = 5 fiú) vagy Kontroll feltételbe 

sorolva (n = 10, ebből n = 5 fiú). A Kísérleti csoport átlagéletkora 26,06 hónap (SD = 

0,25), míg a Kontroll csoporté: 26,06 (SD = 0,14). A résztvevők toborzása megegyezett 

a 2A kísérlet során ismertetettel. További három résztvevőt ki kellett zárnunk az 

együttműködés hiánya miatt. 
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Eszközök 

 

A kísérlethez felhasznált eszközök megegyeznek a 2A kísérletben használtakkal. 

 

Eljárás 

 

A 2A kísérletben bemutatott eljáráshoz képest a Manipulációs fázist úgy változtattuk 

meg, hogy a vv. egyik feltételben sem jelölte le verbálisan, milyen intencionális 

cselekvést (rajzolás vagy mutatás) fog végrehajtani. Fontosnak tartottuk ugyanakkor, 

hogy a 2A kísérlet és a 2B kísérlet közötti különbséget ne magyarázhassa, hogy egy 

kommunikatív vv., aki beszámol céljairól, olyan pedagógiai helyzetet teremt (Csibra & 

Gergely, 2007), melyben a gyerekek könnyebben és szívesebben tanulnak. Így 

igyekeztünk a vv. és a gyermek közti rapport kiegyenlítését azzal elősegíteni, hogy a vv., 

bár célját expliciten nem deklarálta, de kommunikatív partnerként viselkedett a 

helyzetben. Úgy, hogy a vv. a gyereket a nevén nevezte, „Figyelj csak! Nézd csak! Ide 

nézz!” felszólításokkal, szemkontaktus tartásával folyamatosan fenntartotta a gyerek 

figyelmét. Kértük továbbá a szülőt is, hogy „Nézd csak XY-t (a vv. neve)!” felszólítások 

alkalmazásával ő is igyekezzen gyermeke figyelmét a vv.-re irányítani, anélkül, hogy a 

vv. viselkedésére utalna (pl. „Nézd csak, mit csinál XY (a vv. neve)!”). A Bemelegítő, 

valamint a Teszt fázis procedúrája megegyezett a 2A. kísérletnél bemutatottal. 

 

Manipulációs szakasz 

 

Kísérleti feltétel 

A kísérleti beavatkozáson egyetlen ponton változtattunk. Úgy ismertettük meg a 

résztvevőket a képlétrehozás társas jellegével, hogy a vv. nem mondta ki verbálisan 

reprezentációs szándékát. Ehhez a vv. magára vonta a gyermek figyelmét, majd elővett 

az ölében tartott mappából egy fülbevalót. Miután a gyermekkel közösen megnevezték a 

tárgyat, elővett a mappából egy darab papírt és egy ceruzát, majd a fülbevalót maga elé 

helyezte és a tárgy irányába nézve rajzolást imitált. Ezután elmagyarázta a gyereknek, 

hogy a rajzán pontosan azt a fülbevalót láthatja, ami az asztalon van, többször is 

hangsúlyozva a rajza és a valós tárgy között hasonlóságot. Ezután közös játékba invitálta 

a gyereket a következő instrukcióval: „Figyelj csak, XY (gyermek neve)! Nézd csak! Ide 

néz!” Majd a gyerekkel szemkontaktust teremtve, feltűnően a kezébe vette az ölében 
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tartott mappát egy ceruzát. Majd az asztal irányába nézve ismét rajzolást imitált, 

miközben meggyőződött arról, hogy a gyerek figyeli, amit csinál. A rajzolás során 

feltűnően váltogatta tekintetét az asztalon lévő tárgyak, a mappa és a gyermek között. 

Mivel az asztalon a tárgyak sűrűn egymás mellett helyezkedtek el a gyerekek nem tudták 

a rajz referensének azonosítását pusztán a vv. tekintetirányának követése alapján 

megoldani. Amikor a rajz „elkészült”, a vv. felfedte a gyereknek rajzát és arra kérte, 

mutasson rá rajza referensére: „Nézd, csak! Mi van a rajzon? Hol van ez az asztalon? 

Mutasd meg, mi van a rajzon?” Amennyiben a gyerek magától nem tudta azonosítani a 

vv. rajzának referensét, a korábbiakhoz hasonlóan a vv. segített. Az azonosítás minden 

résztvevő esetében rajz és referense egymás mellé helyezésével, megnevezésével zárult. 

Ezután vv. eltette az asztalról a rajzát, új lapot fogott a kezébe, és ismét „rajzolt”. A 

kísérleti beavatkozás során a gyerek négyszer egymás után tapasztalatot szerezhetett a 

rajz társas eredetéről: a rajzolási szándék explicit kimondásától a rajz referensének 

azonosításáig. A rajzok prezentálása minden résztvevő esetében kötött sorrendben történt: 

banán – zokni – ceruza – csésze. 

 

Kontroll feltétel 

A kontroll beavatkozáson is csupán annyit változtattunk, hogy a vv. intencionális 

cselekvését (mutatást) itt sem jelölte le verbálisan. A vv. a kontroll feltétel esetében is 

magára vonta a gyermek figyelmét, majd elővett az ölében tartott mappából egy 

fülbevalót. Miután a gyermekkel közösen megnevezték a tárgyat, elővett a mappából egy 

papírt (ami a fülbevalóról előre elkészített rajz volt), majd a fülbevalót maga elé helyezte 

és a tárgy irányába nézve felfedte a rajzát. Ezután elmagyarázta a gyereknek, hogy a 

rajzon pontosan azt a fülbevalót láthatja, ami az asztalon van, többször is hangsúlyozva a 

rajz és a valós tárgy közötti hasonlóságot. Ezután közös játékba invitálta a gyereket a 

következő instrukcióval: „Figyelj csak, XY (gyermek neve)! Nézd csak! Ide néz!” Majd a 

gyerekkel szemkontaktust teremtve, feltűnően a kezébe vette az ölében tartott mappát és 

egy ceruzát (amit a Kontroll feltétel esetében nem használt). Majd az asztal irányába 

nézve elővett egy papírt mappájából, miközben meggyőződött arról, hogy a gyerek 

figyeli, amit csinál. A rajz elővétele során feltűnően váltogatta tekintetét az asztalon lévő 

tárgyak, a mappa és a gyermek között. Mivel az asztalon a tárgyak sűrűn egymás mellett 

helyezkedtek el a gyerekek nem tudták a képek referensét a vv. tekintetirányának 

követése alapján megoldani. Ekkor a vv. felfedte a gyereknek rajzot és arra kérte, 

mutasson rá a rajz referensére: „Nézd, csak! Mi van a rajzon? Hol van ez az asztalon? 
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Mutasd meg, mi van a rajzon?”Amennyiben a gyerek magától nem tudta azonosítani a 

rajz referensét, a vv. segített. Az azonosítás minden résztvevő esetében rajz és referense 

egymás mellé helyezésével, megnevezésével történt. Csakúgy, mint a Kísérleti 

feltételben, amennyiben a gyerek magától nem tudta azonosítani a kép referensét, a vv. 

segített neki, vagyis a gyerekek ez esetben is négyszer egymás után megtapasztalhatták a 

képek és specifikus referenseik azonosítását, a képek társas eredetének prezentálása 

nélkül. A rajzok prezentálása a Kontroll feltétel esetében is kötött sorrendben történt: 

banán – zokni – ceruza – csésze. 

 

Kódolás 

 

A kódolás ugyanazon kritériumok mentén történt, mint a 2A kísérletben. Egy független 

vak másodkódoló újrakódolta a kísérleti felvételek 60%-át. Két kódolónk között az 

egyetértés mértéke 92% volt (Cohen-féle Kappa értéke: κ = 0,84), mely megbízhatónak 

tekinthető. Az ellentmondásokat független harmadik személy oldotta fel. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

A 2B vizsgálat esetében a vizsgálati helyzet megbízhatóságára vonatkozó Cohran-féle Q-

teszt szignifikáns sorrendhatást jelzett Q(3) = 9,76, p = 0,02. A 2. és a 3. keresés során 

mutatkozott a legmeggyőzőbb teljesítmény. Feltételek mentén bontva mintánkat a 

sorrendhatás marginálisan szignifikáns maradt a Kísérleti csoport esetében, Q(3) = 6,8, p 

= 0,08, míg a Kontroll csoportnál nem mutatkozott szignifikáns összefüggés Q(3) = 5,16, 

p = 0,16 (a találatok megoszlását az egyes próbák esetében a 6. számú Mellékletben 

található 14. táblázat – 160. oldal – foglalja össze). Mivel a javulás nem próbáról próbára 

jelentkező szisztematikus emelkedést jelentett (ez esetben a 4. keresés során tapasztaltuk 

volna a legmeggyőzőbb teljesítményt), így ez az – egyébként is gyenge – összefüggés 

nem korlátozta a későbbi hipotézistesztelő elemzések érvényességét. Megjegyezzük 

ugyanakkor, hogy a gyerekek mindkét csoporton belül az 1. keresés során mutatták a 

leggyengébb teljesítményt, ez esetleg egy gyakorló próba bevezetésének szükségességére 

hívja fel a figyelmet. Feltételezhető ugyanis, hogy az ilyen fiatal gyerekek számára nem 

elegendő az Orientáció során gyakorolni a labda megtalálását, hanem érdemes egy kép 

alapú gyakorló keresést is bevezetni, hogy megbizonyosodhassunk róla, megértették a 

feladatot bevezető verbális instrukciót. A rejtekhelyek nehézségében ugyanakkor nem 

mutatkozott különbség sem a teljes mintát egyben elemezve Q(3) = 4,52, p = 0,21, sem 

csoportonkénti bontásban, Kísérleti csoport: Q(3) = 2,00, p = 0,54, Kontroll csoport: Q(3) 

= 4,2, p = 0,24. 

A kísérlet célja ismét a társas facilitáció hatékonyságának tesztelése volt olyan 

helyzetben, ahol a vv. nem fejezi ki expliciten reprezentációs szándékát, vagyis a 

résztvevő 26 hónapos gyerekeknek a vv. intencionális cselekvése (tekintetiránya, 

célirányos cselekvése) alapján kellett kikövetkeztetnie azt, majd az ilyen módon 

elsajátított újszerű tudásukat kellett általánosítaniuk a kép alapú keresési helyzetben. 

Ahhoz, hogy tesztelhessük a gyerekek ilyen módon is tudnak-e következtetni a képek 

társas eredetére, és később felhasználni tudásukat a képekről problémamegoldásra, ismét 

közvetlenül összehasonlítottuk a két feltételbe sorolt résztvevők kép alapú keresési 

teljesítményét40. Ismét 2 (feltétel) x 2 (nem) varianciaanalízist végeztünk, ami nem 

mutatott egyetlen szignifikáns főhatást, feltétel: F(1; 16) = 0,03, p = 0,85, nem: F(1; 16) 

= 1,25, p = 0,36, vagy interakciót sem, nem x feltétel: F(1; 16) = 0,35, p = 0,58. A Kísérleti 

                                                 
40 Mivel a normalitás előfeltétele ismét sérült, S-W(20) = 0,9, p = 0,04, ferdeség: 0,08, SE = 0,51, csúcsosság 

= -0,98, SE = 0,99, vizsgálatainkat nonparametrikus próbával is megismételjük. 
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csoport résztvevői a négy keresés során átlag 1,8-szor jártak sikerrel (45%-os 

teljesítmény, szórás: 1,03), közel azonos arányban, mint a Kontroll csoport résztvevői (M 

=1,9, SD = 1,1, 47%-os teljesítmény)41. 

Mivel a Cohran-féle Q-teszt szignifikáns sorrendhatást mutatott a négy keresés 

során és mindkét csoportban az első keresés során mutatkozott a leggyengébb 

teljesítmény, felmerülhet egy gyakorló próba bevezetésének szükségessége. Így a 2 

(feltétel) x 2 (nem) varianciaanlízist úgy is megismételtük, hogy az első keresés 

eredményét nem vettük figyelembe (azt a feladattal való megismerkedés kritériumának 

tekintettük), és a 2—4. próba teljesítménye alapján kalkulált kép alapú keresési 

teljesítményt vettük figyelembe kimeneti változóként. Az eredmények változatlanok 

maradtak42. A Kísérleti beavatkozás szignifikáns főhatásának elmaradása arra utal, hogy 

bár a vv. reprezentációs intenciója expliciten hozzáférhető volt a gyerekek számára, de 

mivel intencionális cselekvését verbálisan nem elaborálta, a 26 hónapos gyerekek 

nehézségbe ütköztek a képek társas eredetéről való tanulásban. Hiszen ilyen formán a 

manipuláció inkább annak az általános tapasztalatuknak felelhetett meg, ahogy 

hétköznapi interakcióik során találkoznak képi reprezentációkkal. Gyakran látnak rajzoló 

felnőtteket, ugyanakkor ilyen helyzetben a felnőtt rajza, általában általános és nem 

specifikus referenseket jelenít meg. Rajzolunk a gyerekeknek például házat, de nem a 

saját házunkat, kutyát, de nem a saját kutyánkat. Ami összefügg azzal, hogy a közös 

rajzolás sokkal inkább a verbális címkék tanítását célozza mint a képek szimbolikus 

természetének explicit demonstrálását.  

Vegyük észre, hogy bár Preissler és Bloom (2008) kísérletében a vv. nem jelölte 

le verbálisan reprezentációs intencióját – a gyerekek a tekintetirányából és rajzoló 

mozdulatából kellett, hogy kikövetkeztessék rajzának referensét –, ugyanakkor a vv. 

„spoodle”-nek nevezte kész rajzát, majd a Teszt fázis során a „spoodle”-t kérte a 

gyerektől. Ilyen módon rajz és specifikus referensének kapcsolatát e vizsgálatban sem 

pusztán a vv. reprezentációs intenciója közvetíthette, hanem a verbális címke használata. 

Ilyen módon a helyzet a képi szótanítást alkalmazó vizsgálati helyzettel analóg, melyet a 

15—18 hónaposok is képesek helyesen megoldani, vagyis értik, hogy a verbális címke, 

                                                 
41 Mann-Whitney próbával sem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport, z = -0,31, p = 0,75, 

valamint a két nem teljesítménye között, z = -0,94, p = 0,34. 
42 Feltétel: F(1; 16) = 0,42, p = 0,84; nem: F(1; 16) = 1,25, p = 0,36; nem x feltétel: feltétel: F(1; 16) = 

0,37, p = 0,54. 

Mann-Whitney próbával: feltétel: z = -0,31, p = 0,75, nem: z = -1,11, p = 0,26. 
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nem pusztán az elkészült rajz neve lesz, hanem azé a tárgyé (esetleg tárgy osztályé) is, 

amire a rajz utal (Ganea és mtsai, 2008, 2009; Preissler és Carey, 2004). 

A gyerekek teljesítménye alapján ismét kategoriális változót hoztunk létre. 

Sikeres keresőnek tekintettük azokat a gyerekeket, akik legalább egyszer sikerrel 

azonosították kép alapján a tárgy rejtekhelyét, míg azok a gyerekek, akik egyszer sem 

jártak sikerrel a négy próba során, sikertelen keresőnek minősültek (a 6. számú 

Mellékletben található 15. táblázat – 160. oldal – foglalja össze csoportok szerinti 

bontásban a sikeres keresések előfordulási arányát). Először binomiális próbával a 

véletlen szintjéhez hasonlítottuk a gyerekek teljesítményét, megvizsgálva, hogy a két 

feltételen belül, mekkora a valószínűsége annak, hogy a résztvevőnek lesz sikeres 

keresése. Míg a Kontroll csoport esetében két kisgyermeknek nem volt sikeres találta 

(ami nem mutat szignifikáns eltérést a véletlen szintjétől: 8:2, p = 0,11), a Kísérleti 

csoportban minden kisgyermek megtalálta legalább egyszer az elrejtett labdát. Így a 

Kísérleti csoportban résztvevők a véletlennél nagyobb valószínűséggel járnak sikerrel 

(legalább egyszer) a négy keresés során (10:0, p < 0,01). Ugyanakkor a Fisher-egzakt 

teszt nem mutatott szignifikáns eltérést a Kísérleti és a Kontroll csoport között a sikeres 

és sikertelen keresők arányában: p = 0,47. A véletlen szintjéhez mért teljesítmény eltérése 

a két csoport között arra utal, társas beavatkozás mégis hatással van a gyerekek 

teljesítményére, ugyanakkor ezt a következtetést óvatosan kell kezelnünk egyrészt, mivel 

a Fisher-egzakt teszt nem mutatott szignifikáns eltérést, illetve a mintaelemszámok 

meglehetősen alacsonyak az egyes csoportokban. 

Végül ismét a gyerekek által a 2—4. keresés során elkövetett perszeverációs 

hibákat elemeztük. A keresések 32,5%-át előzte meg válaszperszeveráció, valamint a 

résztvevők 80%-nál előfordult legalább egyszer a keresések során. A Fisher egzakt teszt 

tanulsága szerint annak valószínűsége, hogy a résztvevő kisgyermeknél legalább egyszer 

jelentkezik válaszperszeveráció nem különbözött szignifikánsan a két feltételen belül 

(mind a Kísérleti, mind a Kontroll csoportban 8 fő perszeverált legalább egyszer, p = 1,0). 

Nem mutatott továbbá különbséget a nemek között (8 lány és 8 fiú perszeverált legalább 

egyszer, p = 1,0) sem. 

Mivel a társas beavatkozás a 2B kísérlet esetében nem eredményezett egyértelmű 

javulást a Kísérleti csoport keresési teljesítményében, így az összes előforduló 
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perszeverációs hibával43 összefüggésben, nem tudunk megfogalmazni egzakt predikciót. 

Pusztán annyit, hogy semmilyen elméleti érv nem indokolja, hogy kapcsolat mutatkozzon 

a kettő között. Feltételeztük ugyanakkor, hogy nem mutat majd összefüggést a gyerekek 

nemével. A 2 (feltétel) x 2 (nem) varianciaanalízis egyetlen vizsgált faktor főhatását sem 

igazolta, feltétel: F(1; 16) = 0,00, p = 1,00 (perszeveratív hibák átlaga a Kísérleti és 

Kontroll csoportban is: 1,3, szórás a Kísérleti csoportban: 0,82, Kontrollban: 0,94). Nem: 

F(1; 16) = 0,24, p = 0,62, a lány résztvevők esetében a perszeveratív hibák átlag: 1,4 

szórás: 0,96, míg a fiúknál: átlag 1,2 esetben fordult elő (szórás: 0,96), mely eredmény 

megfelel az elvárásainknak. Nem mutatkozott továbbá szignifikáns interakció a 

csoportosító változók és a gyerekek neme között: F(1; 16) = 0,97, p = 0,3344. Vagyis a 

perszeverációs hibák homogén módon oszlottak meg a két csoport és a két nem között. 

Ami jól illeszkedik korábbi eredmények sorába, mely igazolja, hogy ebben a fiatal 

életkorban, a gyerekek akaratlan válaszismétlése, szükségszerű velejárója a többszörös 

keresést alkalmazó vizsgálati helyzetekben mutatott teljesítményüknek. 

Ugyanakkor a 2B vizsgálat esetében – hasonlóan a 2A kísérlethez – az elterelő 

tárgyak alacsony száma miatt a 4 keresés során fokozatosan emelkedik annak a 

valószínűsége, hogy a „Megengedő kódolási rendszer” hibásan válaszperszeverációnak 

aposztrofálja a gyerekek véletlenszerű keresgélését, hiszen 7 item között kell 

megtalálniuk a céltárgy rejtekhelyét. Így előfordulhat, hogy valójában nem 

válaszperszeveráció miatt érintenek meg egy korábbi rejtekhelyet, hanem pusztán azért, 

mert képmegértés nélkül véletlenszerűen igyekeznek rábukkanni a rejtekhelyére. Így 

ismét elvégeztük hipotézistesztelő 2 (feltétel) x 2 (nem) varianciaanalízist olyan módon, 

hogy a gyerekek képalapú keresési teljesítményét a „Szigorú (válasperszeverációt nem 

engedő) kódolási rendszer” alapján kalkuláltuk. Azonban így sem találtunk egyetlen 

szignifikáns főhatást vagy interakciót sem45. Hasonlóan a 2A vizsgálathoz a vegyes 

szempontos 2 (összetartozó minta: kódolás) x 2 (feltétel) x 2 (nem) varianciaanalízis 

ismét megmutatta, hogy a kétféle kódolásnak szignifikáns főhatása volt a gyerekek 

teljesítményére: F(1; 16) = 5,33, p = 0,03, ηp
2 = 0,25. („Megengedő kódolás” után a 

Kísérleti csoport átlag teljesítménye: 1,8, szórás: 0,96, a Kontroll csoporté: 1,9, szórás: 

                                                 
43 A normalitás előfeltételének sérülése miatt (S-W(20) = 0,78, p = 0,001, ferdeség: -0,49, SE = 0,51, 

csúcsosság = -1,15, SE = 0,99), ismét megismételjük a fő hipotézistesztelő elemzéseket nonparametrikus 

statisztikai próbákkal is. 
44 Mann-Whitney próbával: feltétel: z = -0,32, p = 0,74, nem: z = -0,32, p = 0,74. 
45 Feltétel: F(1; 16) = 0,31, p = 0,58, nem: F(1; 16) = 0,31, p = 0,58, nem x feltétel: F(1; 16) = 0,87, p = 

0,36. 
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1,28. „Szigorú kódolás” után a Kísérleti csoport átlag teljesítménye: 1,6, szórás 0,96, a 

Kontroll csoporté: 1,3, szórás: 1,33.) Ugyanakkor a kétféle kódolás nem mutatott 

interakciót egyetlen vizsgált faktorral sem46. 

A 2B kísérlet alapján úgy tűnik, a társas beavatkozás a reprezentációs intenció 

explicit verbális lejelölése nélkül nem eredményez egyértelmű javulást a 26 hónapos 

korosztály képmegértésében. Egyedül a sikeres találat valószínűségének véletlen szinthez 

való hasonlítása mutatott fölényt a Kísérleti csoport résztvevői körében. Vagyis, az hogy 

a gyermeknek négy próbából legalább egyszer sikerül kép alapján megtalálnia az elrejtett 

tárgyat csupán a Kísérleti csoport résztvevőinél tér el jelentősen a véletlen szintjétől. 

Ugyanakkor a társas beavatkozás egyértelmű facilitáló hatásának elmaradása 

miatt, ismét felmerül annak a gyanúja – amit a 2A kísérlet esetében a 24 hónapos 

korosztály egyenetlen teljesítményével kapcsolatban is felvetettünk –, hogy egyszerűbb 

körülmények között, a társas facilitáció verbális elaboráció nélkül is hatékony tudna 

lenni. Hiszen azzal, hogy a 2. kísérletsorozat esetében a Manipulációs és a Teszt fázist 

egymástól teljesen elkülönült feladatként prezentáltuk a résztvevő gyerekeknek, 

jelentősen megnehezítettük dolgukat. Így a Manipulációs fázis során frissen elsajátított 

tudásukat a képek társas eredetéről, általánosítaniuk kell egy – a Manipulációs fázistól 

teljesen – független Teszt fázis újonnan prezentált képeire. Fontos megjegyeznünk, hogy 

a képek társas eredetével hétköznapi interakciós helyzetben ritkán találkoznak ilyen 

nyíltan a gyerekek. A szülők közös képeskönyv nézegetések, vagy rajzolás során 

általában nem tanítják gyermekeiket a vizuális szimbólumok referenshez fűződő 

kapcsolatáról. Feltételezhetően azért, mivel nem gyanítják, hogy gyermekeik számára e 

reprezentációs viszony átlátása bizonyos életkor alatt nehézséget okoz. Amiről azonban 

mind közös képnézegetési, mind rajzolási helyzetekben gazdag tapasztalatokat 

gyűjthetnek, az a reprezentáció és a reprezentált jelölésére használt közös verbális címke. 

Így egy képnézegetési vagy rajzolási helyzetben elhangzó újszerű szó kiterjesztése egy 

újszerű specifikus referensre már meglehetősen korán (akár 15 hónapos korban) is sikerül 

nekik (pl. Ganea és mtsai, 2008, 2009, Preissler és Carey, 2004). Joggal merül fel ez 

alapján, hogy képi szimbólumok és referenseik kapcsolatának az átlátását is a közös 

verbális címke használata mediálja (pl. Callaghan, 2000; Callaghan és Rankin, 2002; 

Hartley és Allen, 2014b). Ez magyarázatul szolgálhat arra, hogy míg Preissler és Bloom 

(2008) vizsgálatában a 26—33 hónapos kisgyermekek könnyedén általánosítottak egy 

                                                 
46 Kódolás x feltétel: F(1; 16) = 1,33, p = 0,26; Kódolás x nem: F(1; 16) = 0,33, p = 0,57; Kódolás x 

feltétel x nem = F(1; 16) = 0,33, p = 0,57. 
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rajzolás során elhangzott újszerű szót a rajz specifikus referensére anélkül, hogy a vv. 

reprezentációs intencióját verbálisan lejelölte volna a kicsiknek. Annak a lehetőségét 

azonban, hogy a kép alapú keresési teljesítmény mediátora a közös verbális címke 

felismerése lenne, a 2A kísérlet alapján egyértelműen kizárhatjuk. Hiszen a 2. 

kísérletsorozat Manipulációs fázisának kidolgozásánál törekedtünk arra, hogy a képek 

könnyen verbalizálható referenseket jelenítsenek meg, ezzel kiegyenlítve a verbalitás 

eltérő szintjéből fakadó különbséget a 26 hónapos korosztályban, így a kép alapú keresési 

teljesítményt nem magyarázhatja, hogy bizonyos gyerekek ebben a korban jobb verbális 

képességekkel rendelkeznek a többieknél.  

A 2B kísérlet során ugyanakkor a vv. reprezentációs viselkedésének értelmezése 

nem pusztán rajzának specifikus referense azonosításához kellett – ahogy Preissler és 

Bloom (2008) vizsgálatában –, hanem a gyerekeknek ez alapján egy általános tudást 

kellett kialakítaniuk a képek reprezentációs természetére, feltételezve, hogy a képek más 

helyzetben is hasonló céllal készülnek, még pedig hogy általunk utaljunk a vonatkozó 

valóságra. 
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2A ÉS 2B KÍSÉRLETEK ÁLTALÁNOS MEGBESZÉLÉSE 

 

A második kísérletsorozat célja a képmegértés első kísérletsorozatban azonosított 

közvetítőmechanizmusának tesztelése volt fiatalabb (és homogénebb) korosztályban. 

Valamint annak igazolása, hogy a társas facilitáció olyan feltételek mellet is hatékonyan 

segíti elő a gyerekek képmegértését, ha a Teszt fázist különválasztjuk a Manipulációs 

fázistól. Bár a manipuláció során használt tárgyak (és a róluk készült képek) az 1. 

kísérletsorozatban sem voltak azonosak a keresés során alkalmazott rejtekhelyekkel, azért 

a babaház tartozékai voltak, így a 2. kísérletsorozatban olyan tárgyakról készült képekkel 

tanulhattak a résztvevők a képlétrehozás szándékvezéreltségéről, melyek egyáltalán nem 

jelentek meg a Teszt fázis során. Ilyen módon a 2A kísérletben egyrészt sikeresen 

replikáltuk a társas beavatkozás hatékonyságát a 26 hónapos korosztályban, másrészt 

igazoltuk, hogy a gyerekek a képek társas eredetéről szerzett tudásukat képesek egy 

független helyzetben prezentált új képekre is általánosítani. A 24 hónapos résztvevők 

esetében ezzel szemben az eredmények nem igazolták egyértelműen feltételezésünk 

helyénvalóságát. Míg a Kísérleti és a Kontroll csoport kép alapú keresési 

teljesítményében nem mutatkozott egyértelmű fölény az előbbi javára, a sikeres és 

sikertelen keresés valószínűségének véletlen szintjéhez való hasonlítása során, igen. 

Csupán a Kísérleti csoport résztvevőinél várhatjuk, hogy a négy keresés során lesz 

legalább egy sikeres kép alapú találatuk. 

Ezzel az eredmények egyrészt megerősítik, hogy a gyerekek már igen korán, 26 

hónapos korukban képesek a tekintetben kifejeződő alkotói szándékot értelmezni, és a 

kép specifikus referensének azonosítására felhasználni (Preissler & Bloom, 2008). Illetve 

ezen túlmenően képesek tudásukat olyan képekre is általánosítani, melyek társas eredete 

már nem érhető el. Másrészt a 24 hónapos korosztály facilitálhatóságával kapcsolatban a 

véletlen szintjéhez mért teljesítmény eltérése miatt, nem jelenthetjük ki, hogy a 

facilitációs beavatkozás sikertelen lett volna, további kutatások szükségesek a kérdés 

egyértelmű eldöntéséhez. Leginkább mivel korábbi kutatásokban (pl. DeLoache, 1987, 

1991, DeLoache és Burns, 1994) ebben a korosztályban rendre padlóhoz közeli 

teljesítményről számoltak be (~20%), a 2A vizsgálat Kísérleti csoportjában ehhez képest 

ígéretes 37%-os teljesítményt találtunk, úgy, hogy a klasszikus procedúrához képest 

jelentős változtatásokat vezettünk be (az Orientációs fázis módosításával és több elterelő 

tárgy alkalmazásával). 
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A 2A kísérlet továbbá a verbális szimbólumrendszer képmegértést mediáló 

szerepével kapcsolatban is hasznos tanulságokkal szolgált. A kép alapú keresési feladatot 

gyakran érte az a kritika, hogy a gyerekek kép és valóság szimbolikus kapcsolatának 

felismerése nélkül, a tárgyak és képi szimbólumaik közös verbális címkéjének 

felismerésén keresztül oldják meg a feladatot (pl. Callaghan, 2000; Callaghan és Rankin, 

2002, Hartley és Allen, 2014a). Ezért több olyan próbálkozás is történt, ahol a verbalitás 

teljesítménymediáló hatását igyekeztek kizárni. Callaghan (2000) vizsgálatában például 

olyan módon, hogy a gyerekeknek egy kép specifikus referensét kellett azonosítaniuk 

olyan kényszerválasztási helyzetben, melyben a két lehetséges referens azonos módon 

nevezhető meg. Ugyanakkor kép és referense szimbolikus kapcsolatának értelmezésére 

ilyen helyzetben sincs feltétlenül szükség, hiszen a feladat perceptuális alapon könnyedén 

megoldható. Hartley és Allen (2014a) ezzel szemben kép alapú keresési helyzetben zárta 

ki ezt az alternatív magyarázatot. Vizsgálatukban különböző formájú vagy színű tároló 

dobozok alá rejtettek tárgyakat. (Fontos megjegyeznünk, hogy vizsgálati mintájuk jóval 

idősebb gyerekekből állt, mint az itt bemutatott két kísérletsorozat résztvevői: átlag 

életkor: 3,6 év). 

Míg Hartley és Allen (2014a) a képmegértés érvényes mérését megnevezhetetlen 

céltárgyak alkalmazásával érték el, saját vizsgálatunkban a fiatalabb korosztály 

tesztelhetősége érdekében a megnevezhetőség mellett döntöttünk. Olyan tárgyak 

alkalmazásával, amik a 24 hónaposok számára is könnyedén kódolhatók nyelvi szinten47. 

Így ha a gyerekek valóban a képi szimbólumok értelmezése nélkül, pusztán a rejtekhely 

nyelvi címkézésével oldották volna meg a feladatot, a Kísérleti és a Kontroll csoportban 

is azonos eredményt kaptunk volna. Mivel azonban 26 hónapos korosztály Kísérleti 

csoportjában meggyőző teljesítményfölényt találtunk, ennek lehetőségét kizárhatjuk. 

A 2A kísérletben ugyanakkor a rajzolás szándékvezéreltségét – hasonlóan 

Callaghan és Rankin (2002) longitudinális tréningvizsgálatához, de eltérően Preissler és 

Bloom (2008) vizsgálatától – nem pusztán egy rajzoló felnőtt intencionális cselekvésének 

megfigyelése, hanem az intencionális cselekvés nyelvi lejelölése együttesen közvetítette 

a résztvevők számára, így a képek társas eredetének közvetlen közvetítő mechanizmusát 

nem tudtuk érvényesen elkülöníteni. Ezért a 2B kísérlet a társas beavatkozás 

hatékonyságát olyan feltételek között tesztelte, ahol a 26 hónapos gyerekek a képek társas 

eredetét pusztán egy rajzoló felnőtt intencionális cselekvésének megfigyelésén keresztül 

                                                 
47 24-26 hónapos bölcsődésekkel előteszteltük céltárgyaink megnevezési képességét. 



118 

 

tapasztalhatták meg, anélkül, hogy azt a felnőtt verbálisan is elaborálta volna számukra 

reprezentációs intencióját. Ilyen körülmények között eredményeink nem igazolták 

egyértelműen a facilitációs beavatkozás hatékonyságát. Ugyanakkor mivel csupán a 

Kísérleti csoport résztvevőinél fordult elő a véletlennél nagyobb valószínűséggel legalább 

egy sikeres kép alapú keresés, a képek társas eredetét expliciten demonstráló (de 

verbálisan nem elaboráló) facilitációs beavatkozás hatékonyságát mégsem utasíthatjuk el 

egyértelműen. 

Habár Preissler és Bloom (2008) vizsgálatában egy szándékosan cselekvő ágens 

megfigyelése elegendő volt a 26—33 hónapos résztvevők számára a kép specifikus 

referensének azonosításához, saját vizsgálatunkban ennél szigorúbb próbának vetettük 

alá résztvevőink képmegértését. Hiszen nem pusztán a rajzolt kép specifikus referensének 

azonosítását vártuk el tőlük, hanem a képi reprezentációk társas eredetének megértését 

általában, hogy később ezt a tudást olyan helyzetben alkalmazzák, ahol a képi 

szimbólumot problémamegoldásra kell felhasználni. 

Annak az alternatív magyarázatnak a kizárására, hogy társas beavatkozás 

egyértelmű facilitációs hatása azért maradt el a 2B kísérletben, mivel a verbalitás 

mellőzésével a gyerekek esetleg nem szenteltek elég figyelmet a vv. intencionális 

cselekvésének megfigyelésére, igyekeztünk a korábbi vizsgálathoz hasonló rapportot 

teremteni a vv. és a vsz. között. A vv. rajzolási szándékának kifejezése nélkül, 

szemkontaktus tartásával, a gyermek nevén nevezésével, valamint a résztvevő és a 

céltárgy közötti tekintetváltásokkal („háromszögeléssel”) igyekezett a gyerekek 

figyelmét folyamatosan fenntartani a helyzetben. Ilyen körülmények között a gyerekek 

ugyanis képesek újszerű, kulturálisan releváns, generalizálható tudás elsajátítására (pl. 

Egyed, Király, és Gergely, 2013, Csibra és Gergely, 2007, Gergely, Egyed, és Király, 

2007) – jelen esetben a képek társas eredetére vonatkozóan, amit eredményeink azonban 

csak részben igazoltak (a véletlen szintjéhez mért teljesítmény eltérésében a két csoporton 

belül). 

Az egyértelmű facilitációs hatás elmaradása feltételezhetően abból fakadhatott, 

hogy a specifikus referens reprezentálására vonatkozó szándék egyértelmű lejelölése 

nélkül, a megfigyelt intencionális cselekvés a gyerekek számára a hétköznapi interakciós 

helyzetekben megszokott tapasztalataikra emlékeztethetett. Ilyen helyzetekben a rajzolás 

sokkal inkább általános, mint specifikus referensek reprezentálását célozza. Amiatt is, 

hogy egyszerűbb egy általános (prototipikus) referenst rajzban megjeleníteni, mint egy 

specifikusat kellő élethűséggel visszaadni. Mivel a Manipulációs fázis során verbális 
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címkézés híján a vv. nem utalhatott arra, hogy a kép egy és csak egy referenst reprezentál. 

Ha a gyerek megfelelően párosította is a kívánt tárgyhoz annak képi reprezentációját, nem 

lehetünk benne biztosak, hogy megértette, a kép – ebben a helyzetben – csak és kizárólag 

arra a referensre utal, amire a vv. a tekintetét függesztette. Pedig a Teszt fázis során 

újonnan prezentált képek kontextualizálására ilyen formán volt szükség a kép alapú 

keresési feladat helyes megoldásához. 

Későbbi kutatások számára kérdésként merülhet fel, ha a Manipulációs fázis során 

hogyan alakulnának az eredmények, ha a vv. nem rajzolna, és nem nézne a referensek 

irányába, pusztán verbálisan jelölné le intencionális cselekvését a résztvevők számára 

(„lerajzoltam”), megjelenne-e a facilitációs hatás. Sharon (2005) vizsgálatában modell 

alapú keresési helyzetben ezt a kérdést tesztelte, és úgy találta, hogy azok a résztvevők, 

akiknek elmagyarázták, hogy a modell azzal a szándékkal jött létre, hogy a vv. általa 

utaljon a kurrens valóságra, jobb teljesítményt értek el a szimbólum alapú keresési 

feladatban, mint a klasszikus procedúra résztvevői (pl. DeLoache, 1987). Ugyanakkor 

mivel vizsgálatában a két csoportnál alkalmazott manipuláció több ponton is eltért (pl. 

szimbólum felfedése és a keresés megkezdése között eltelt késleltetési idő), így a kérdés 

érvényes megválaszolása későbbi kutatások feladata lesz. 

A társas facilitáció hatékonyságát a 2A kísérlet eredményei meggyőzően 

replikálták a 26 hónapos korosztályban. Ugyanakkor 2. kísérletsorozat számos további 

kérdést vetett fel, melyek tesztelése későbbi kutatások feladata lesz. Mivel 24 hónapos 

résztvevőknél és a nonverbális társas beavatkozásban résztvevő 26 hónaposoknál az 

eredmények a facilitációs beavatkozás hatékonyságát nem igazolták minden kétséget 

kizáróan, de elutasítását sem támogatták egyértelműen (lásd. véletlen szintjéhez mért 

teljesítmények eltérése a feltételek között), kérdésként merül fel, hogy a procedúra apró 

változtatásával (pl. Manipulációs és Teszt fázis összekapcsolásával) képesek lennénk-e 

egyértelműen igazolni a társas beavatkozás facilitációs hatását. Természetesen, a 

résztvevők alacsony elemszáma önmagában is magyarázatul szolgálhat az inkonzisztens 

eredményeinkre. Előfordulhat, hogy mintaelemszámunk csekély emelésével is választ 

kaphatnánk kérdésünkre. 

A 2. kísérletsorozat Teszt helyzetét úgy alakítottuk ki, hogy a fiatalabb korosztály 

képmegértésének mérésére alkalmasabb legyen (kevesebb elem, egyszerűbb téri 

elrendezés), aminek köszönhetően a résztvevők átlagos találati aránya magasabb volt az 

1. kísérletsorozatban kapottaknál. A 2A kísérlet társas beavatkozásban részesülő 26 
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hónapos résztvevők 58%-os teljesítményt értek el, szemben az 1. kísérletsorozat 44, 50%-

os teljesítményével, pedig az előbbi esetben a résztvevők átlagéletkora alacsonyabb volt.  

Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a kevesebb elterelő tárgy jelenléte miatt 

nehezebbé vált az érvényes különbségtétel a válaszperszeveráció és a véletlen keresési 

stratégia között. Jelen vizsgálat alapján nem tudjuk érvényesen megválaszolni azt a 

kérdést, hogy a 2. kísérletsorozatban talált összperszeverációs hibák magasabb száma 

(~35% szemben az 1. kísérletsorozatban talált ~22%-kal), abból fakadt-e, hogy hibásan 

válaszperszeverációnak fogadtuk el a véletlen keresést, vagy abból, hogy a gyerekek 

átlagéletkora alacsonyabb (esetleg a kettő együttesen). Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy 

a válaszperszeveráció a többszörös keresést alkalmazó helyzetekben rendre megjelenő, 

szimbólumértéstől független performancia hiba, ezért annak összemosása a véletlen 

keresési stratégiával a gyerekek képmegértési kompetenciájának túlbecséléséhez vezethet 

(pl. Ganea és Harris, 2010; Kuhlmeier, 2005; O’Sullivan és mtsai., 2001; Sharon és 

DeLoache, 2003; Suddendorf, 2003). Ugyanakkor nem kizárt, hogy a több 

válaszperszeverációt pusztán a gyerekek fiatalabb életkora magyarázza. E kérdés 

megválaszolása hasonló életkorú gyerekek bevonásával lehetséges csupán valamivel több 

elterelő tárgyat tartalmazó térben, ügyelve arra, hogy az elterelő tárgyak magasabb száma 

ne terelje el túlzottan a fiatal gyerekek amúgy is szóródó figyelmét. Mivel azonban a 

társas beavatkozás teljesítményfacilitáló hatását mind a „Megengedő”, mind a „Szigorú” 

kódolás után sikeresen igazoltuk, saját következtetésünk érvényességét e 

megválaszolatlan kérdés nem fenyegeti. 
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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS 

 

A bemutatott két vizsgálatsorozat egy mindezidáig nem vizsgált tényező jelentőségét 

igazolta a képi reprezentációk megértésének fejlődésében. Választ kínálva arra a régóta 

kutatott kérdésre, hogy mi okoz nehézséget a 2,5 éven aluli gyerekeknek, amikor kép 

alapján kell megoldaniuk egy problémát a vonatkozó valóságban (pl. DeLoache és Burns, 

1994). Vizsgálataink alapján úgy tűnik, a 2,5 éven aluli gyerekek hatékonyabban képesek 

a képi információt probléma megoldásra használni, amennyiben megértik, hogy a képek 

azzal az alkotói szándékkal keletkeznek, hogy általuk utaljunk specifikus valóságra. 

Ráadásul a képlétrehozás társas eredetéről való ismeretszerzés olyan képek sikeresebb 

kontextualizálását is lehetővé teszi számukra, melyek intencionális eredete adott 

kontextuson belül már nem érhető el. 

A disszertáció záró fejezetében célunk a bemutatott két kísérletsorozat 

tanulságainak azon korábbi gazdag kutatások körében való elhelyezése, melyek már 

igazolták, hogy a gyerekek egészen korán társas elmével értelmezik környezetüket, és 

amelyek rávilágítanak arra, hogy a korai társas értelmezés miként járul ahhoz hozzá, hogy 

a humán kultúra értékes tagjává fejlődjenek. Célunk megvalósításához eredményeinket 

először azon kutatások tanulságaival vetjük össze, melyek a társas elme e rugalmas 

értelmező képességét a társas környezet megértésében demonstrálták (pl. Clements és 

Perner, 1994; Gergely és Csibra, 1997; Meltzoff, 1995; Woodward, 1998). Majd 

kijelöljük eredményeink helyét azon kutatások között, melyek magasabb szintű kognitív 

képességek elsajátításában, mint a nyelvelsajátítás, eszközök funkciójának megértése, 

igazolták a társas értelmezés jelentőségét (pl. Baldwin, 1991, 1993a, b). Külön 

hangsúlyozva azokat az empirikus eredményeket, melyek a képi reprezentációk 

megértésének fejlődésében tesztelték a társas értelmezés szerepét (pl. Callaghan, 1999, 

2000; Callaghan és Rankin, 2002; Preissler és Bloom, 2008). Továbbá bemutatjuk, hogy 

a képek megértésének mérésére kidolgozott kép alapú keresési paradigma módosított 

változataiban, hogyan jelent meg e tényező kiaknázása a teljesítmény facilitálásának 

céljából (pl. DeLoache, 1991; DeLoache és Burns, 1994). Eredményeink e facilitációs 

beavatkozások sorába illeszkednek, ráadásul túl is mutatnak rajtuk, hozzájárulva a 

képmegértés fejlődésével kapcsolatos mindezidáig megválaszolatlan elméleti kérdések 

jobb megértéséhez.  
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A kitekintésben pedig elemezzük a társas beavatkozás egyéb vizuális 

szimbólumok megértésének fejlődésében játszott lehetséges szerepét, kijelölve ezzel a 

jövő kutatásainak útjait. Rámutatunk továbbá arra is, hogy a jelen két vizsgálatsorozat 

módszertani megfontolásai révén, hogyan válik a vizuális szimbólumok megértésének 

fejlődési folyamata érvényesebb módon mérhetővé. 

 

A TÁRSAS ÉRTELMEZÉS SZEREPE A HUMÁN KULTURÁLIS TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSÁBAN 

 

Számos empirikus eredmény igazolja a társas elme rugalmas értelmező szerepét a humán 

kulturális tudás elsajátításában. Tudjuk, hogy a gyerekek egészen fiatalon érzékenyek a 

környezetükben élő ágensek céljaira és intencionális cselekvéseire, és a célok, valamint 

szándékolt cselekvések megfigyelése alapján fontos következtetéseket vonnak le társas 

környezetük működésére. Azon túl, hogy meglehetősen korán megértik az ágensek céljait 

(pl. Buresh és Woodward, 2007; Woodward, 1998; Woodward és Guajardo, 2002), 

képesek e célok elérésének mikéntjére elvárásokat is kialakítani. Kezdetben elvárják, 

hogy az ágensek céljaik megvalósításához a legracionálisabb utat válasszák (pl. Csibra, 

Bíró, Koós, és Gergely, 2003; Gergely és Csibra, 1997; Gergely, Nádasdy, Csibra, és 

Bíró, 1995). Noha ez a korai racionalitás alapú teleológiai értelmezés nem alkalmas olyan 

szofisztikált következtetések megtételére, mint a mentalisztikus, bizonyos esetekben 

hatékony viselkedésértelmezést tesz lehetővé (pl. Gergely, Bekkering, és Király, 2002). 

A gyerekek 18 hónapos korukra az ágensek szándékolt cselekvéseinek értelmezésében 

jelentős fejlődést mutatnak. Hiszen egy szándékosan és egy véletlenül cselekvő aktor 

közül az előbbitől hajlamosabbak tanulni (Carpenter, Akhtar és Tomasello, 1998). 

Hasonló életkorban, ha egy humán vagy egy nem humán ágenst látnak, csupán az előbbi 

viselkedését értelmezik követésre méltónak (Meltzoff, 1995). Továbbá, ha olyan 

szándékolt cselekvést figyelhetnek meg, amely végül nem vezet el egy specifikus cél 

eléréséhez, a megfigyelt cselekvés alapján képesek kikövetkeztetni, mi lehetett az ágens 

eredeti célja, és utánzási viselkedésükben nem pusztán megismétlik a megfigyelt 

viselkedést, hanem befejezik a cselekvést, és megszerzik a céltárgyat (Meltzoff, 1995). 

Ráadásul, egyre több empirikus eredmény igazolja, hogy amikor egy ágens viselkedését 

kell értelmezni (pl. Buttelmann, Carpenter, és Tomasello, 2009; Onishi és Baillargeon, 

2005; Southgate, Chevallier és Csibra, 2010; Surian, Caldi, és Sperber, 2007), vagy éppen 

bejósolni (pl. Clements és Perner, 1994; Garnham és Perner, 2001; Southgate, Senju, és 
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Csibra, 2007), nagyon korán – már 7 hónapos korban (Kovács, Téglás, és Endress, 2010) 

– számításba veszik az ágens vélekedéseit is. 

Összegezve a csecsemők és kisgyerekek életük korai szakaszában érzékenyek a 

társas környezet jelzéseire. Mások szándékolt viselkedésének megfigyeléséből tanulnak 

társas környezetük működéséről, illetve a társas elme értelmezése hatással van 

viselkedésükre is. Saját facilitációs vizsgálatainkat e társas értelmezést feltételezve 

alakítottuk ki, és tettük hozzáférhetővé a képek keletkezésének társas kontextusát. 

Eredményeink igazolták, hogy a gyerekek egy felnőtt szándékolt, célirányos 

cselekvésének – azaz ábrázoló tevékenységének – megfigyelése és értelmezése alapján 

képesek voltak megfelelő következtetést levonni a képek referenshez fűződő szimbolikus 

kapcsolatáról olyan életkorban, amikor e szimbolikus reláció átlátása egyébként még 

nehézségbe ütközik.  

Ahogy vizsgálatainkban a társas értelmezés hozzájárult a képek referenciális 

természetének jobb megértéséhez, úgy korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a szavak és 

egyéb artefaktumok referenciális természetének megértésében is kulcsszerepet játszik. 

Az egészen fiatal csecsemők a felnőtt referenciális cselekvése (tekintetiránya, mutatása) 

alapján kötnek össze egy számukra addig ismeretlen szót annak feltételezett referensével 

(pl. Baldwin, 1991, 1993a, b). 18—19 hónapos korukban az új tárgy nevének elsajátítása 

olyan helyzetben is megtörténik, ahol a felnőtt és a gyermek figyelmének fókusza eltér. 

Vagyis amikor a csecsemő a szótanítás során más tárggyal foglalkozik, mint amiről a 

felnőtt tanít (Baldwin, 1991). Tehát a társas jelzések felhasználásával az egészen fiatal 

csecsemők is hatékonyan következtetnek egy szó referensére. Feltételezik továbbá azt is, 

hogy az újonnan elsajátított szó nem feltétlenül csupán a kijelölt referens neve, hanem az 

azonos kategóriába tartozó többi egyedé is. Az újonnan elsajátított szavak megfelelően 

széleskörű felhasználása során meghatározott szabályokat követnek. A legkézenfekvőbb 

irányelv a szó további referensekre való általánosítása során a perceptuális hasonlóság. 

Vagyis a csecsemők feltételezik, hogy a hasonló formájú entitások verbális címkéje is 

azonos lesz (pl. Baldwin, 1992; Gentner, 1978; Smith, Jones, és Landau, 1996). Hiszen – 

szemben például a színnel – a formai hasonlóság a tárgyak kategóriatagságának 

meghatározása során is a legtöbb esetben helyesnek bizonyul (pl. Katz és Fodor, 1963). 

Képesek ugyanakkor a forma alapú döntéshozatalon felülemelkedni, amennyiben 

információt kapunk az eszközök szándékolt funkciójáról, hiszen már az egészen fiatal 

gyerekek is megértik, hogy a tárgyak specifikus funkciók ellátására szánt entitások (pl. 

Casler és Kelemen, 2005; Kelemen, 1999; Kelemen és Carey, 2006). Tehát ez esetben is 
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a szándékok olvasásának képessége teszi lehetővé a rugalmas működést, azaz a jobb 

alkalmazkodást az ember által alkotott világban. Az artefaktum kategorizálása és verbális 

címkézése során belátják azt is, hogy a tárgy e szándékolt funkciója (azaz hogy milyen 

cél elérésének szándékával hozták létre) nagyobb súllyal esik latba, mint egyszerűen a 

formája (pl. Kemler Nelson, Russel, Duke, és Jones, 2000; Diesendruck, Markson, és 

Bloom, 2003). Attól még például, hogy egy tárgy eltört, és perceptuálisan már nem 

emlékeztet az azonos kategóriába tartozó egyéb példányokra, nem változik a szándékolt 

funkciója, ezért az eltört óra is óra marad. Egyetlen kivételtől eltekintve, amikor a törött 

tárgyat immár új szándékolt funkció ellátására használjuk, például a törött kávéscsészéből 

készült madáretetőt, madáretetőnek tekintjük annak ellenére, hogy tudjuk az eredetileg 

kávéscsésze volt (Keil, 1989; Kelemen és Carey, 2006). Saját vizsgálataink is jól 

értelmezhetők ebben az elméleti keretbe: értelmezésünk szerint a gyerekek a facilitációs 

beavatkozásnak köszönhetően a képet olyan „eszközként” értelmezhették, melyeket a 

valóság reprezentálásának szándékával készülnek. 

Léteznek a szándékolt funkció alapú magyarázatnak látszólag ellentmondó esetek. 

Nézzük meg Bloom (1996) két szemléletes példáját: az egyik, amikor egy őrült egy kupac 

szemetet azzal a szándékkal söpört halomba, hogy széket készítsen. Az alkotó határozott 

szándéka ellenére sem fogjuk széknek tekinteni a szemétkupacot, még abban az esetben 

sem, ha történetesen a szemétkupac alkalmas lenne rá, hogy ráüljünk. Hiszen ebben az 

esetben feltételezhetjük, hogy az alkotó fogalmi felfogása egy adott tárgyosztályról eltér 

a sajátunktól. Tehát az alkotó szándékának figyelembe vételéhez szükségünk van arra is, 

hogy az alkotó és a saját fogalmunk egy adott kategóriával kapcsolatban átfedést 

mutasson. A másik eset, amikor egy tárgy egyértelműen nem egy meghatározott funkció 

ellátásának szándékával készült (például egy villám belecsapott egy farönkbe, és 

valamilyen rejtélyes véletlen folytán a fából egy tökéletes szék keletkezett), ebben a 

rendkívüli esetben a legtöbb ember széknek nevezné a véletlen folytán létrejött tárgyat. 

Ugyanakkor az ilyesfajta döntés csak addig működik, amíg a véletlen folytán létrejött 

tárgy eléggé részletgazdag ahhoz, hogy egy adott kategória megfelelő példányának 

tekintsük. Másrészt, ilyen esetben is feltételez(het)ünk valamilyen emberfeletti 

szándékot, például isteni erőt, a sors kezét, stb (Bloom, 1996), ami közrejátszott a tárgy 

keletkezésében. Így e – a szándékolt funkció alapú magyarázatnak ellentmondani látszó 

– kivételes esetek ellenére sem kell elutasítanunk a feltételezés helyénvalóságát. 
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A TÁRSAS ÉRTELMEZÉS SZEREPE A KÉPI SZIMBÓLUMOK MEGÉRTÉSÉNEK 

FEJLŐDÉSÉBEN 

 

Ahogy korábban már utaltunk rá, és saját vizsgálatainkban is bizonyítékát találtuk, a képi 

reprezentációk megértésének fejlődése is jól illeszkedik e szándékolt funkció alapú 

magyarázókeretbe. Hiszen a képek azzal az alkotói szándékkal keletkező szimbolikus 

eszközök, hogy általuk utaljunk általános vagy specifikus referensekre. Ezért röviden 

tekintsük át, hogyan járul hozzá a szándékértelmezés fejlődése és a képek társas 

kontextusban való megjelenése a kép-referens reláció átlátásának fejlődéséhez. 

Amikor képeskönyvek segítségével tanítunk új szavakat, esetleg ismereteket a 

kisgyermekeknek, hasonlóan a valós tárgyak verbális címkéjének a tanításához, azt 

várjuk el, hogy a szót, vagy az új információt ne csak a képen ábrázolt specifikus 

referensre vonatkozóan tekintsék érvényesnek, hanem terjesszék ki más 

kategóriapéldányokra is. A döntést ez esetben is – az alkotói szándék 

hozzáférhetetlensége miatt – elsődlegesen a lehetséges referensek perceptuális 

hasonlósága közvetíti. Már a 15—18 hónaposok is képesek a képen ábrázolt entitás 

verbális címkéjét nem pusztán a képen szereplő valós tárgyra kiterjeszteni, hanem annak 

azonos formájú, de más színű kategóriapéldányaira is általánosítani (pl. Ganea és mtsai., 

2008, 2009, 2011; Geraghty és mtsai., 2014). Kicsit idősebb korban pedig már a képi 

reprezentációk esetében is felülírja a forma alapú döntéshozatal szabályát az 

intencionalitás alapú. Vagyis egy adott szó azáltal válik egy képi reprezentáció (vagy 

éppen valós referensének) a verbális címkéjévé, hogy a kép az adott tárgy 

reprezentálásának a szándékával készült, a rajz realisztikussága ekkor már másodlagos 

(pl. Bloom és Markson, 1998; Browne és Wooley, 2001; Gelman és Ebeling, 1998; 

Preissler és Bloom, 2008). 

Ugyanakkor, ahogy hétköznapi interakciós tapasztalataikban a képek (akárcsak a 

szavak) általában generális referensekre reprezentálására szánt entitások (pl. egy kislány 

képe utalhat általában a lányokra), olykor specifikus reprezentációs viszonyban állnak 

referensükkel (ugyanez a kép utalhat egy konkrét, Sári nevű kislányra is). Felmerül tehát 

a kérdés, hogy mi alapján tekintenek a kisgyermekek egy képet egy általános tárgyosztály 

reprezentációjának, és mi alapján kezelik a vonatkozó valóság specifikus 

reprezentációjaként. 

Meglátásunk szerint, a társas elme rugalmas értelmező képessége lehet az, ami 

választ adhat e kérdésre is. Hiszen amikor egy felnőtt a gyermek számára két kör alakú 
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tárgy közül az egyiket megfigyelve rajzolást imitál, referenciális cselekvése alapján a 

26—33 hónapos kisgyermekek is megértik, hogy az elkészült kép szándékolt funkciója a 

megfigyelt tárgy reprezentálása csupán. Így felülemelkednek a formai hasonlóságon, ami 

alapján az elkészült rajz mindkét tárgyra utalhatna (Preissler és Bloom, 2008). Továbbá, 

ha megfigyelhetnek egy specifikus referenseket reprezentáló felnőttet, képesek később 

újonnan prezentált képek esetében is felismerni a kép szándékolt funkcióját, vagyis hogy 

a kép ez esetben csak és kizárólag a specifikus referens reprezentációja, és sikerrel 

azonosítják annak specifikus referensét, ahelyett hogy a képet (pl. egy németjuhász képét) 

egy általános tárgyosztály (pl. kutyák) reprezentációjának tekintenék (Callaghan, 2000; 

Callaghan és Rankin, 2002). Míg azonban Callaghan és Rankin (2002) vizsgálatukban a 

képek specifikus referenshez fűződő reprezentációs viszonyának általánosítási 

képességét olyan képmegértési helyzetben tesztelték, mely perceptuális alapon is 

megoldható volt, hiszen a kép formája alapján jobban hasonlított az egyik lehetséges 

referensre, mint a másikra. Saját vizsgálatainkban erősebb tesztnek vetettük alá a 

gyerekek képek kontextualizálására vonatkozó képességét, hiszen a tanítási szakasz után 

a képi információ problémamegoldásra való felhasználását vártuk el a vonatkozó 

valóságban. 

Saját reprezentációik esetében a gyerekek 3—4 éves korukban már biztos jelét 

adják, hogy értik kép és referense kizárólagos reprezentációs viszonyát (pl. Perner, 2001). 

Belátják, ha egy képet egy specifikus referens reprezentálásának szándékával készítettek, 

más referensre nem utalhat, még akkor sem, ha formája alapján akár erre is 

következtethetnénk. Vagyis ekkorra – legalábbis saját rajzaikkal kapcsolatban – 

elsajátították a képek kontextualizált alkalmazásának felnőtt szabályait (Bloom és 

Markson, 1998). Hasonló életkorban belátják továbbá azt is, hogy a képek hasznos 

információforrások lehetnek a környezet számára. Értik, hogy egy felnőtt minél 

hatékonyabban képes azonosítani képük specifikus referensét – amiben a kép élethűsége, 

részletgazdagsága segíti –, annál könnyebben használja fel a gyerek által készített rajzot 

problémamegoldásra (Callaghan, 1999). A képek kommunikációs szándékának 

felismerését az is bizonyítja, hogy amikor 3—4 éveseknek előre elkészített rajzok közül 

kell kiválasztania, mely kép alkalmas leginkább arra, hogy kommunikációs partnerük 

azonosítani tudja a képen ábrázolt tárgy referensét, a részletgazdagabbat választják. De 

csak abban az esetben, ha a részletgazdagabb kép a specifikus referens megfelelő 

reprezentációja. Amennyiben a specifikus referens (pl. egy rigó) reprezentálására egy 
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részletgazdag (pl. pingvint ábrázoló) kép és egy sematikus (pl. rigót ábrázoló) kép közül 

kell választaniuk, utóbbi mellett döntenek (Allen és mtsai., 2010). 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a képek szándékolt funkciójának beláttatása két 

módon történhet, az egyik, ha a gyerekek megfigyelhetik, hogy a képek azzal a 

szándékkal keletkeznek, hogy általuk utaljunk specifikus referensekre (pl. Callaghan és 

Rankin, 2002; Preissler és Bloom, 2008). A másik pedig, ha megértik a már elkészült 

képek (melyek társas eredetéről nem rendelkezünk információval) kommunikációs 

funkcióját, vagyis hogy a képek hasznos információforrások lehetnek interakciós 

partnerük számára (pl. Allan és mtsai, 2010; Callaghan, 1999; Rochat és Callaghan, 

2005). Így amikor például kép alapú keresési helyzetben a képek vonatkozó valóságban 

való kontextualizált felhasználást várjuk el a 2,5 éven aluli gyerekektől, a képek e két 

felhasználási módjának demonstrálása segíthet nekik a feladat helyes megoldásában is. 

Míg a képi reprezentációk kommunikációs célú felhasználásának jelentőségét 

sikerrel igazolták korábbi kép alapú keresést használó vizsgálatokban: például amikor a 

vizsgálatvezető mutatásával kommunikálta a gyerekek számára a kép célja, hogy segítse 

őket a rejtett tárgy megtalálásában (DeLoache, 1991). Addig a szimbólumlétrehozás 

szándékvezéreltségének kiaknázása a kép alapú keresési teljesítmény javításában – saját 

kísérletsorozatainkon kívül – csupán egyetlen vizsgálatban történt meg, és ráadásul 

sikertelenül. 

E kutatás szándéka szerint azonban nem a reprezentációs intenció közvetlen 

hozzáférhetővé tételén keresztül igyekezett teljesítményjavulást elérni, hanem úgy, hogy 

lehetővé tette a résztvevők számára a kép keletkezésének nyomon követését (DeLoache 

és Burns, 1994). Értelmezésünk szerint a kép keletkezésének hozzáférhetővé tétele 

azonban magában foglalja a képlétrehozási szándék hozzáférhetővé tételét is. A vizsgálat 

során egy felnőtt Polaroid fényképezőgép segítségével készített fényképet a gyerekeknek 

a rejtett tárgy lelőhelyéről. A beavatkozás ugyanakkor nem eredményezett javulást a képi 

információ felhasználásában (DeLoache és Burns, 1994). Vegyük azonban észre, hogy – 

a disszertációban bemutatott 2B kísérlettel analóg módon – a reprezentációs szándék 

explicit deklarálása e vizsgálatban sem történt meg, hiszen DeLoache és Burns (1994) a 

teljesítményjavulást a kép keletkezésének demonstrálásán keresztül várta. Emiatt 

elképzelhető, hogy a korai időszakban a szimbolikus kompetencia fejlesztése nem 

lehetséges olyan módon, ha a vizsgálatvezető szándéka a fényképezőgép használatára 

vagy a rajzolásra nem egyértelmű. Jóllehet saját vizsgálatunk esetén további nehezítésnek 

számított, hogy a képek társas eredetének explicitté tétele a kereséstől független 
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beavatkozási szakasz során történt. Majd a gyerekeknek az e szakasz során megszerzett 

új tudásukat a keresés során olyan új képekre kellett alkalmazniuk, melyek társas eredete 

már nem volt elérhető. Ezzel szemben DeLoache és Burns (1994) vizsgálatában a felnőtt 

a kereséshez használt képek társas eredetét demonstrálta a fényképezőgép használatával. 

Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a teljesítményjavulás azért maradt el, mert hiába 

volt közvetve hozzáférhető a vizsgálatvezető reprezentációs szándéka, a képek egy 

izgalmas, és a gyerekek számára szokatlan gép alkalmazásával készültek. Elképzelhető, 

ha vizsgálatot digitális fényképezőgéppel ismételnénk meg, ami – szemben a Polaroid 

fényképezőgépekkel – szinte minden háztartásban megtalálható, ezáltal a gyerekek 

gazdag tapasztalattal rendelkezhetnek a működéséről, az eredmények másképp 

alakulnának. 

Különösen, mivel tudjuk, hogy a szimbólumok megértésének fejlődési 

folyamatában a szimbolikus tárggyal szerzett tapasztalatoknak is kiemelt jelentősége van. 

Olyan kultúrákban, ahol a gyerekek egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés tapasztalatot 

szerezhetnek képi reprezentációkkal, egy évet meghaladó késés tapasztalható a képek 

szimbolikus természetének megértésében (pl. Callaghan és mtsai., 2011, 2012; Walker és 

mtsai., 2013). A szimbolikus tárggyal szerzett tapasztalatok kérdése a Kitekintés részben 

kiemelt szerephez jut. Zárógondolatként ugyanis olyan jövőbeli kutatások lehetőségét 

vázoljuk, ahol társas beavatkozásunk teljesítményfacilitáló hatását más szimbolikus 

tárgyak, például modellek esetében várjuk. Márpedig tudjuk, hogy a kisgyerekek a 

modellek szimbolikus természetéről kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, mint a 

képekéről. 

 

KITEKINTÉS: A TÁRSAS ÉRTELMEZÉS SZEREPE A MODELLEK MINT REPREZENTÁCIÓS 

ESZKÖZÖK MEGÉRTÉSÉNEK FEJLŐDÉSÉBEN 

 

A tapasztalatok szerepe a megértés fejlődésében tehát a modellt alkalmazó szimbólum 

alapú keresési helyzetben is felvetődött. Míg kultúránkban a képek familiáris 

szimbólumoknak tekinthetők, melyek referenciális tartalmáról a gyerekek az életük 

legkorábbi pillanatától tanulhatnak, így nagyjából három éves korukra megfelelő 

rugalmassággal értelmezik őket, vagyis mind a valósághoz fűződő generális, mind 

specifikus reprezentációs viszonyuk értelmezésében megfelelően teljesítenek. Addig a 

modellek szimbolikus használatáról kevés tapasztalattal rendelkeznek. A téma kutatóit e 

felismerés motiválta, hogy a képek megértésének vizsgálatáról áttérjenek a modellek mint 
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reprezentációs eszközök megértésének tanulmányozására (pl. Uttal és mtsai., 1995). 

Figyelmen kívül hagyva azt a nem elhanyagolható tényt, hogy ugyanezen ok miatt a 

modellek szimbolikus természetének megértése gyakorlati szempontból jóval kevésbé 

releváns. Jelen két kutatássorozat tervezésénél e megfontolás vezetett bennünket a 

képmegértés vizsgálata melletti döntésben. Ha azonban elfogadjuk, hogy a modellek 

használata érvényesebb következtetést tesz lehetővé a megértési folyamat fejlődése 

szempontjából (pl. DeLoache, 1995 a, b) – hiszen ilyen módon kontrollálható az előzetes 

tapasztalatok esetleges eltérése – akkor a jövőbeli kutatásoknak érdemes volna a társas 

elme értelmező szerepének hatását e szimbolikus tárgyak megértésének fejlődésében is 

vizsgálni. 

Mielőtt rátérnénk a társas elme értelmező szerepének kérdésére a modellek mint 

szimbolikus objektumok megértésének fejlődésében, idézzük fel a Judy DeLoache (pl. 

1987) által bevezetett kettős (vagy duális) reprezentáció hipotézist. A kettős reprezentáció 

hipotézis feltételezése alapján a vizuális szimbólumok megértésének nehézsége abban áll, 

hogy a kisgyermekeknek a szimbolikus objektumról két külön reprezentációt kell 

szimultán fejben tartaniuk (egyrészt, hogy konkrét tárgyak, másrészt, hogy referenciális 

utalások a szimbolizáltra). Mivel a képek esetében a tárgyjellegen túlmutató szimbolikus 

jelentés életük első pillanatától hozzáférhető a kisgyermekek számára (pl. DeLoache, 

1995 a, b, 2004 a, b), ezért egyszerűbb szimbolikus tárgynak tekinthetők mint például a 

modellek. Ellenben a modellek tárgyjellege olyannyira vonzó és száliens, hogy a 

kisgyermekek nem is feltételezik, hogy valamilyen rajtuk túlmutató szimbolikus jelentést 

kell tulajdonítaniuk nekik. Az érvelésbe jól illeszkedik, hogy miért tapasztalható a modell 

alapú keresési helyzet helyes megoldásában csaknem fél év lemaradás a képihez (vagy 

videó alapúhoz) képest. 

Ugyanakkor a hipotézis nem veszi figyelembe, hogy bár a képek szimbolikus 

jellegének tanítása valóban az első pillanattól része a kisgyermekkel folytatott 

interakcióknak, azonban e közös akciók során sokkal inkább a képek generális 

referensekhez fűződő viszonyának átlátását várjuk el (hiszen új szavak és ismeretek 

tanítására használjuk őket), mely gyakorlat gátolja a képek specifikus referenséhez 

fűződő viszonyának átlátását. Modellek esetében ilyen előzetes tudással nem kell 

számolnunk. Így modelleknél annak elvárása, hogy a specifikus valósághoz fűződő 

referenciális kapcsolatát értelmezzék, kevésbé szokatlan a három éven aluli gyerekeknek 

mint a képek esetén. Ellenben az, hogy szimbólumként kell használniuk, annál nagyobb 

kihívás elé állítja őket. Így a modell hordozta információ hatékonyabb felhasználását 
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célzó társas beavatkozás célja e szimbolikus objektumok esetében ez utóbbi funkció 

tanítása kell, hogy legyen. 

E funkció tanítása pedig ismét – akárcsak a képek esetén – megvalósulhat egyrészt 

olyan módon, hogy hozzáférhetővé tesszük a kisgyermekek számára az alkotó szándékát, 

hogy a modellt felhasználva utaljon a kurrens valóságra. Másrészt azáltal, hogy 

nyilvánvalóvá tesszük a modell mint szimbolikus eszköz (melynek társas eredetéről nem 

rendelkezünk információval) kommunikációs funkcióját, hogy a modell olyan 

információt hordoz, ami segíti a kisgyermeket egy problémahelyzet megoldásában. 

Korábbi vizsgálatok igazolták, ha demonstráljuk a kisgyerekeknek a modellek 

kommunikációs funkcióját, teljesítményük javulást mutat a modell alapú keresési 

helyzetben. Amikor a gyerekeknek elmagyarázták, hogy a kereséshez használandó 

makett azzal a céllal készült, hogy utaljon a keresés helyszínére, vagyis a valós szobára, 

jobb teljesítményt értek el, mint a klasszikus keresési helyzetben résztvevő kontroll 

csoport tagjai (Sharon, 2005). Bár a kutatás érvényességét egy alapvető módszertani hiba 

(a reprezentáció felfedése és a keresés megkezdése között eltelt késleltetési idő eltérése a 

két csoporton belül) korlátozta, a kiinduló feltételezés helyességét és elméletvezéreltségét 

nem vonhatjuk kétségbe. Hasonló módon a vizsgálatvezető mutatásában kifejeződő 

kommunikációs szándék – akárcsak képi keresési helyzetben – is hatékonyan segítette 

elő a gyerekek keresési teljesítményét (pl. Kuhlmeier, 2005). 

Ellenben annak a kérdésnek a tisztázása mindezidáig nem történt meg, hogy ha a 

gyerekek megértik a modellt életre hívó humán reprezentációs szándékot, akkor is 

sikeresebbek lesznek-e a modell hordozta információ problémamegoldásra való 

felhasználásában. További kérdés, hogy akárcsak a képek esetében e társas beavatkozás 

hatására, később újonnan prezentált modell tárgyak – melyek társas eredete már nem 

érhető el – kontextualizálása is egyszerűbb lesz a vonatkozó valóságban. E kérdések 

empirikus tesztelése a jövőbeli kutatások feladata lesz. 

 

MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK A SZIMBÓLUMMEGÉRTÉS MÉRÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

 

Végül összegezzük azokat a módszertani megfontolásokat, melyeket a disszertációban 

bemutatott képmegértés mérésére kidolgozott vizsgálatsorozat tervezése és lebonyolítása 

során jelentősnek tartottunk, és amelyeket a fent nevezett elméleti kérdés – vagyis hogy 

a társas beavatkozás, ami elérhetővé teszi a modell mint szimbolikus eszköz társas 

eredetét – empirikus tesztelése során is érdemes lehet figyelembe venni. 
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Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy a szimbólummegértés mérésére olyan vizsgálati 

helyzetet alkalmazzunk, mely egyszerű perceptuális (pl. Callaghan, 2000; Callaghan és 

Rankin, 2002) vagy verbális (pl. Ganea és mtsai, 2008, 2009; Preissler és Carey, 2004) 

megfeleltetés alapján nem oldható meg. E cél megvalósítására a szimbólum alapú 

keresési helyzet tűnik megfelelő jelöltnek, hiszen tudjuk, hogy reprezentáció és 

reprezentált szimbolikus kapcsolatának értelmezése nélkül sem a szimbólumban található 

tárgyak és referenseik puszta perceptuális (pl. DeLoache és mtsai., 1991; Marzolf és 

mtsai., 1999; Troseth és mtsai., 2007), sem verbális megfeleltetése (pl. Hartley és Allen, 

2014; jelen disszetráció 2A kísérletsorozata) alapján nem oldható meg 

Korábbi vizsgálatok (pl. Kuhlmeier, 2005; O’Sullivan és mtsai., 2001; Sharon és 

DeLoache, 2003; Suddendorf, 2003) és saját kísérleteink tapasztalata alapján is fontos 

célkitűzésként fogalmazódik meg, hogy a szimbólumértési kompetenciát a mérés során 

megjelenő performancia hibáktól (mint például a válaszperszeveráció) elkülönítve 

legyünk képesek megragadni. Ehhez azonban nem elégséges egy olyan kódrendszer 

kidolgozása, ami a kétféle tévesztést külön kezelve, a válaszperszeveráció után 

önkorrekciót engedve igyekszik a szimbólumértést a gátlási hibától elkülöníteni. Hanem 

a disszertációban bemutatott vizsgálatokban alkalmazotthoz hasonló mérési helyzet 

bevezetése tűnik indokoltnak, mely úgy számol a válaszperszeveráció 

teljesítménymediáló hatásával, hogy elterelő tárgyak alkalmazásával lehetővé teszi a 

szimbólum alapú keresés random kereséstől való érvényes megkülönböztetését. Ilyen 

módon megbizonyosodhatunk arról, hogy a kisgyerekek egy korábbi rejtésre szolgáló 

tárgyat válaszperszeveráció miatt érintenek meg, és nem pedig azért mert a szimbolikus 

reláció nem értése miatt random keresgélnek. 

MacConell és Daehler (2004) és saját vizsgálatunk tapasztalata alapján további 

megfontolásra érdemes szempontnak látszik, hogy a keresés helyszínét szobáról olyan 

térre cseréljük, ami lehetővé teszi, hogy a kisgyermek a szimbólumot és referensét egy 

időben figyelhesse meg, anélkül, hogy a kettő tartalmazná egymást. Ilyen módon 

elkerülhető a szimbólum hordozta információ munkamemóriában tartásának 

szükségessége, valamint az emlékezeti próba alkalmazásának igénye. Bár mindkét fent 

idézett vizsgálatban a szimbolizált tér maga is általános értelemben szimbólumnak 

tekinthető, hiszen egy Fisher-Price szerelő asztal akár utalhatna egy felnőtt 

szerelőasztalra is, vagy egy babaház egy valós házra, nincs okunk feltételezni, hogy ez a 

tény, a gyerekek teljesítményét negatívan befolyásolta volna. Vegyük észre, hogy a 

szimbólumok általános definíciója alapján bármilyen tárgy betölthet szimbólum funkciót, 
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így akár egy szoba is lehet szimbólum, ha általa egy másik szobára utalunk, mint például 

DeLoache és Sharon vizsgálatában (2005). Ráadásul MacConell és Daehler (2004) 

eredményei a klasszikus szobát alkalmazó kutatásokhoz analóg módon alakultak, újabb 

érvet szolgáltatva e lehetséges alternatív értelmezés elutasításához. 

Fontos célként fogalmazódik meg a vizsgálati minta tágabb életkori övezetekre 

cserélése is, a klasszikus vizsgálatokban alkalmazott szűk életkori csoportok helyett. 

Egyrészt azért, hogy ilyen módon képesek legyünk a folyamatában lévő fejlődést 

megragadni, másrészt mivel a klasszikus paradigmán belül többszörösen igazolt életkori 

trendek procedúrafüggőnek tűnnek (például szükséges előfeltétele az Orientációs fázis 

során alkalmazott szimbolikus reláció tanítás). Ráadásul a klasszikus keresési 

paradigmától eltérő szimbólumértési vizsgálatokban, és saját vizsgálatsorozatainkban is 

azt tapasztaltuk, hogy a szimbolikus kompetencia kialakulása későbbre várható (pl. 

Callaghan, 2000; Callaghan és Rankin, 2002). 

A disszertációban bemutatott két vizsgálatsorozat legfontosabb módszertani 

hozadékának mindazonáltal azt tartjuk, hogy a szimbólumértési kompetencia mérésére 

szorosan illesztett kísérleti elrendezést alkalmazott, szemben a korábbi kutatásokban 

megjelenő alapszint (baseline) csoporthoz való hasonlítással. Ilyen módon a jelölt 

szimbólumértést közvetítő mechanizmus teljesítményfacilitáló hatásán kívül minden 

egyéb teljesítménybefolyásoló tényezőt kontroll alatt tarthattunk. Későbbi kutatásokban 

– úgy véljük – indokolt lenne e gyakorlat követése. Azaz ha mérni szeretnénk a társas 

beavatkozás teljesítményfacilitáló hatását modell alapú keresési helyzeten belül is, fontos 

lenne, hogy a társas beavatkozásban részesülő kísérleti csoportot olyan kontroll 

csoporthoz hasonlítsuk, akik egyrészt ugyanannyi minőségi interakciót folytatnak a 

vizsgálatvezetővel mind a kísérleti csoport résztvevői. Másrészt ők is megfeleltethetik a 

szimbólumokat referenseikkel, bizonyítva ezáltal, hogy a jobb szimbólumértési 

teljesítmény nem pusztán szimbólum és referense perceptuális vagy verbális 

megfeleltetésének eredményeként áll elő. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: JELEN VIZSGÁLAT PROCEDÚRASZINTŰ VÁLTOZTATÁSAIT 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

 

 KLASSZIKUS 

PARADIGMA 

SAJÁT VIZSGÁLAT (1, 

2. KÍSÉRLETSOROZAT) 

VÁLTOZTATÁS OKA 

É
le

tk
o
ri

 ö
ve

ze
t 

szigorú életkori 

csoportok: 24, 30 

hónapos résztvevők 

1. kísérletsorozat: 24—

30 hónapos folytonos 

életkori övezet 

2. kísérletsorozat: 24, 

26 hónapos ÉK 

csoportok 

1. kísérletsorozat: 

Korcsoportbontás 

alkalmazásának 

kritikája: nem 

tudhatjuk, mi történik a 

megértés szempontjából 

érzékeny köztes 

időszakban, amikor 

intenzíven zajlik a 

fejlődés. 

2. kísérletsorozat: az 1. 

kísérletsorozat alapján 

meghatározott, a 

megértés szempontjából 

leginkább szenzitív 

életkori csoportok 

teljesítményének 

vizsgálata. 
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E
lr

en
d
ez

és
 

Különböző ÉK 

csoportok alkalmazása, 

leíró szinten 

megragadni a fejlődést. 

Teljesítményfacilitációs 

próbálkozások (pl. 

DeLoache, 1991, 1996, 

2000): manipulált 

kísérleti csoport 

teljesítményének 

baseline csoporthoz 

hasonlítása 

Szorosan illesztett 

személyek közti 

(between subject) 

kísérleti elrendezés 

A jobb teljesítmény 

pontos közvetítő 

mechanizmusának 

mérése, minden más 

változó azonos szinten 

tartása. 

O
ri

en
tá

ci
ó
s 

fá
zi

s 

A keresés helyszínének 

megismerésén túl a 

reprezentációs reláció 

explicit demonstrálását 

tartalmazó széleskörű 

Orientációs fázis. 

Pusztán a keresés 

helyszínének 

megismertetése. 

Szimbólummal e fázis 

során nem találkoznak a 

résztvevők. 

A mérés 

érvényességének 

fokozása: a 

képmegértési 

teljesítményt 

facilitálhatja, ha az 

Orienáció során explicit 

tanítjuk a résztvevőket 

kép és valóság 

szimbolikus viszonyára 

M
a
n

ip
u

lá
ci

ó
s 

fá
zi

s 

A klasszikus 

paradigmának nem 

része. A 

teljesítményfacilitációs 

vizsgálatok egy része a 

procedúra 

módosításával 

igyekszik javulást elérni 

(pl. DeLoache és Burns, 

1994). 

Keresési procedúrától 

független manipulációs 

fázis alkalmazása. 

Troseth (2003) nyomán 

a jobb teljesítmény 

pontos közvetítő 

mechanizmusának 

izolálásához keresési 

helyzettől független 

manipulációs fázis 

bevezetése szükséges. 
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K
er

es
és

 h
el

ys
zí

n
e 

Nappalinak berendezett 

szoba 

1. kísérletsorozat: két 

emeletes, négy szobás 

babaház 

2. kísérletsorozat: kert 

makett 

MacConell és Daehler 

(2005) alapján: a 

teljesítményt negatívan 

befolyásolhatja, hogy a 

gyerek a keresés során a 

szimbolizált térbe 

belesétál. 

A
 k

er
es

és
h

ez
 h

a
sz

n
á
la

n
d
ó
 

k
ép

 p
re

ze
n

tá
lá

sa
 

Külön szobában, a 

keresés során nincs 

jelen szimbólum. 

A szimbólummal egy 

térben, a szimbólum a 

keresés során is jelen 

van 

A gyereknek a 

szimbolikus információt 

nem kell fejben tartania. 

Elkerülhető az 

emlékezeti próba 

alkalmazásának 

szükségessége. 

V
á
la

sz
p
er

sz
ev

er
á
có

 

A szoba összes 

berendezési tárgya 

rejtekhellyé válik a 

próbák során 

1. kísérletsorozat:  

12 elterelő tárgy 

alkalmazása  

6 rejtekhely mellett 

2. kísérletsorozat:  

3 elterelő tárgy 

alkalmazása  

4 rejtekhely mellett 

Elkülöníthető a 

performancia hibából 

(éretlen válaszgátlás) 

fakadó 

válaszperszeveráció a 

kompetencia hiány 

(szimbólumértési 

nehézség) okozta 

random keresgéléstől. 

1. táblázat: Jelen disszertációban bemutatott vizsgálatok procedúra szintű változtatásai a 

klasszikus paradigmához (DeLoache, 1987) képest és a változtatások magyarázata. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1A KÍSÉRLET EREDMÉNYEIT ÖSSZEFOGLALÓ 

TÁBLÁZATOK 

 

 Sikertelen keresés Sikeres keresés 

1. szennyestartóban 
27 

Kísérleti: 13 
5 

Kísérleti: 3 

Kontroll: 14 Kontroll: 2 

2. TV mögött 
22 

Kísérleti: 10 
10 

Kísérleti: 6 

Kontroll: 12 Kontroll: 4 

3. szék mögött 
20 

Kísérleti: 7 
12 

Kísérleti: 9 

Kontroll: 13 Kontroll: 3 

4. ágy alatt 
16 

Kísérleti: 7 
16 

Kísérleti: 9 

Kontroll: 9 Kontroll: 7 

5. virágos szekrényben 
24 

Kísérleti: 10 
8 

Kísérleti:6 

Kontroll: 14 Kontroll: 2 

6. játékos szekrényben 
19 

Kísérleti: 7 
13 

Kísérleti: 9 

Kontroll: 12 Kontroll: 4 

2. táblázat: Sikeres, sikertelen keresések megoszlása rejtekhelyek szerint. 

 

 

 0 találat 1 találat 2 találat 3 találat 4 találat 5 találat 6 találat 

Kísérleti 

csoport 
0 4 7 4 0 1 0 

Kontroll 

csoport 
4 9 1 0 1 1 0 

3. táblázat: Találat előfordulási gyakorisága feltételenkénti bontásban. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1B KÍSÉRLET EREDMÉNYEIT ÖSSZEFOGLALÓ 

TÁBLÁZATOK 

 

  Sikertelen keresés Sikeres keresés 

1. szennyestartóban 
17 

kísérleti: 7 
7 

Kísérleti: 5 

Kontroll: 10 Kontroll: 2 

2. TV mögött 
17 

Kísérleti: 7 
7 

Kísérleti: 5 

Kontroll: 10 Kontroll: 2 

3. szék mögött 
17 

Kísérleti: 6 
7 

Kísérleti: 4 

Kontroll: 9 Kontroll: 3 

4. ágy alatt 
8 

Kísérleti: 2 
16 

Kísérleti: 10 

Kontroll: 6 Kontroll: 6 

5. virágos szekrényben 
14 

Kísérleti: 5 
10 

Kísérleti:7 

Kontroll: 9 Kontroll: 3 

6. játékos szekrényben 
18 

Kísérleti: 7 
6 

Kísérleti: 5 

Kontroll: 11 Kontroll: 1 

4. táblázat: Sikeres, sikertelen keresések megoszlása rejtekhelyek szerint a teljes mintán 

egybe, illetve feltételenként bontva. 

 

 0 találat 1 találat 2 találat 3 találat 4 találat 5 találat 6 találat 

Kísérleti csoport 0 2 2 4 3 0 1 

Kontroll csoport 5 2 1 3 1 0 0 

5. táblázat: Találat előfordulási gyakorisága feltételenkénti bontásban. 

 

  Átlag Szórás 

Fiú Kísérleti csoport 0,83 1,16 

Kontroll csoport 2,29 1,49 

Összes 1,62 1,5 

Lány Kísérleti csoport 1,33 0,81 

Kontroll csoport 1,00 1,22 

Összes 1,18 0,98 

6. táblázat: Perszeverációs hibák (0-5) megoszlása nemi bontásban a két feltételen belül. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1A ÉS 1B KÍSÉRLET EREDMÉNYEIT ÖSSZEFOGLALÓ 

TÁBLÁZATOK 

 

 

 Cohran Q érték szignifikancia szint 

1A, 1B Kísérleti csoport egyben (n = 28) Q(5) = 9,51 p = 0,09 

1A, 1B Kontroll csoport egyben (n = 28) Q(5) = 12,63 p = 0,02* 

Rajzolásos teszt helyzet (n = 32) Q(5) = 11,53 p = 0,04* 

Rajzolás nélküli teszt helyzet (n = 24) Q(5) = 15,28 p < 0,01** 

7. táblázat: Tárgyak nehézségbeli eltérésének tesztelése Cohran-féle Q-teszttel 

csoportosító változó, valamint teszt helyzet szerinti bontásban. 
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  0 (nincs találat) 1 (van találat) 

1. szennyestartóban Kísérleti csoport 20 8 

 Kontroll csoport 24 4 

 Rajzolással 27 5 

 Rajzolás nélkül 17 7 

2. TV mögött Kísérleti csoport 17 11 

 Kontroll csoport 22 6 

 Rajzolással 22 10 

 Rajzolás nélkül 17 7 

3. szék mögött Kísérleti csoport 15 13 

 Kontroll csoport 22 6 

 Rajzolással 20 12 

 Rajzolás nélkül 17 7 

4. ágy alatt Kísérleti csoport 9 19 

 Kontroll csoport 15 13 

 Rajzolással 16 16 

 Rajzolás nélkül 8 16 

5. játékos szekrény Kísérleti csoport 15 13 

 Kontroll csoport 23 5 

 Rajzolással 24 8 

 Rajzolás nélkül 14 10 

6. virágos szekrény Kísérleti csoport 14 14 

 Kontroll csoport 23 5 

 Rajzolással 19 13 

 Rajzolás nélkül 18 6 

8. táblázat: Találtatok megoszlása az egyes rejtekhelyeken feltételek (1A és 1B mintát 

összegezve) és vizsgálati helyzet szerint (volt rajzolás v. nem volt rajzolás a 

teszthelyzetbn). 
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   átlag szórás 

Kísérleti csoport volt rajzolás a tesztben fiú 2,13 1,35 

  lány 2,13 0,99 

  összesen 2,13 1,14 

 nem volt rajzolás a 

tesztben 

fiú 0,83 1,16 

  lány 1,33 0,81 

  összesen 1,08 0,99 

 Két Teszt helyzet egyben fiú 1,57 1,39 

  lány 1,79 0,97 

  összesen 1,68 1,18 

Kontroll csoport volt rajzolás a tesztben fiú 1,00 1,09 

  lány 1,6 1,43 

  összesen 1,38 1,31 

 nem volt rajzolás a 

tesztben 

fiú 2,29 1,49 

  lány 1,00 1,22 

  összesen 1,75 1,48 

 Két Teszt helyzet egyben fiú 1,69 1,43 

  lány 1,4 1,35 

  összesen 1,54 1,37 

Két csoport egyben volt rajzolás a tesztben fiú 1,64 1,5 

  lány 1,83 0,98 

  összesen 1,75 1,28 

 nem volt rajzolás a 

tesztben 

fiú 1,62 1,5 

  lány 1,18 0,98 

  összesen 1,42 1,28 

 Két Teszt helyzet egyben fiú 1,63 1,39 

  lány 1,59 1,18 

  összesen 1,61 1,27 

9. táblázat: Perszeverációs hibák megoszlása az 1A és 1B kísérletekben csoportosító 

változó, Teszt helyzet, valamint nem szerinti bontásban. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET: 2A KÍSÉRLET EREDMÉNYEIT ÖSSZEFOGLALÓ 

TÁBLÁZATOK 

 

 

 Cohran Q érték szignifikancia szint 

Teljes minta Q(3) = 4,79 p = 0,18 

Feltételek szerinti 

bontás 

Kísérleti feltétel Q(3) = 2,12 p = 0,54 

Kontroll feltétel Q(3) = 3,93 p = 0,26 

Korcsoportok szerinti 

bontás 

26 hónaposok Q(3) = 5,83 p = 0,12 

24 hónaposok Q(3) = 0,69 p = 0,87 

10. táblázat: Sorrendhatás tesztelése Cohran-féle Q-teszttel a teljes mintára egyben, 

illetve feltételenkénti, valamint korcsport szerinti bontásban. 

 

 

 Cohran Q érték szignifikancia szint 

 Teljes minta Q(3) = 2,33 p = 0,51 

Feltételek szerinti 

bontás 

Kísérleti feltétel Q(3) = 1,66 p = 0,64 

Kontroll feltétel Q(3) = 0,73 p = 0,86 

Korcsoportok szerinti 

bontás 

26 hónaposok Q(3) = 4,96 p = 0,17 

24 hónaposok Q(3) = 0,62 p = 0,89 

11. táblázat: Rejtekhelyek nehézségbeli eltérésének tesztelése Cohran-féle Q-teszttel a 

teljes mintára egyben, illetve feltételenkénti, valamint korcsport szerinti bontásban. 

 

 

Feltétel Korcsoport Átlag Szórás 

Kísérleti csoport 24 hónapos  1,6 0,96 

26 hónapos 2,3 0,82 

összesen 1,9 0,94 

Kontroll csoport 24 hónapos 1,1 0,94 

26 hónapos 1,5 1,06 

összesen 1,15 1,04 

12. táblázat: Átlagos keresési teljesítmény, szórással korcsoportok és feltételenkénti 

bontásban. 
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  0 találat 1 találat 2 találat 3 találat 4 találat 

Kísérleti csoport 24 hónapos 1 5 2 2 0 

26 hónapos 0 2 3 5 0 

Kontroll csoport 24 hónapos 3 4 2 1 0 

26 hónapos 3 4 1 2 0 

13. táblázat: Találat előfordulási gyakorisága feltételenkénti és korcsoportok szerinti 

bontásban. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET: 2B KÍSÉRLET EREDMÉNYEIT ÖSSZEFOGLALÓ 

TÁBLÁZATOK 

 

  Sikertelen keresés (0) Sikeres keresés (1) 

1. keresés Kísérleti csoport 8 2 

 Kontroll csoport 8 2 

 Összesen 16 4 

2. keresés Kísérleti csoport 4 6 

 Kontroll csoport 5 5 

 Összesen 9 11 

3. keresés Kísérleti csoport 3 7 

 Kontroll csoport 4 6 

 Összesen 7 13 

4. keresés Kísérleti csoport 7 3 

 Kontroll csoport 4 6 

 Összesen 11 9 

14. táblázat: Sikeres-sikertelen keresések a 1-4. próba során feltételek szerinti bontásban 

 

 

 0 találat 1 találat 2 találat 3 találat 4 találat 

Kísérleti csoport (n = 

10) 

0 5 3 1 1 

Kontroll csoport (n = 10) 2 2 1 5 0 

15. táblázat: Találat előfordulási gyakorisága feltételek szerinti bontásban 

 


