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AZ ELMÉLETI HÁTTÉR RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A humán kultúrában a képek kiemelt jelentőségű szimbolikus eszközök. Használatuk 

legfőbb előnye, hogy lehetővé teszik az indirekt tanulást. Vagyis általuk olyan 

ismeretekkel is gazdagodhatunk, amit közvetlenül nem tapasztalhatunk meg (pl. Canfield 

és Ganea, 2014; DeLoache és Ganea, 2009; Kelemen, Emmosn, Schillaci, és Ganea, 

2014; Szalai, 2014). Figyelembe véve, hogy az indirekt tanulásnak milyen fontos szerepe 

van a humán kulturális tudás elsajátításában, illetve, hogy a képekkel folytatott 

interakcióknak kultúránkban milyen jól megalapozott hagyománya van, 

megállapíthatjuk, hogy a megfelelő képértelmezés elsajátítása minden felnövekvő 

kisgyermek fontos fejlődési feladata. Azon túl, hogy a képek hasznos új ismeretek 

forrásai, a kutatások arra a kérdésre is választ kerestek, hogy a legfiatalabbak mikor 

kezdik megérteni kép és referense szimbolikus kapcsolatát, és ezen keresztül megfelelően 

használni a képi reprezentációkat (pl. Preissler és Carey, 2004). Továbbá, hogy hogyan 

fejleszthető ez a korai képesség (pl. Callaghan és Rankin, 2002; DeLoache és Burns, 

1994). 

A kérdés megválaszolásához, korábbi kutatások a következő munkadefiníciót 

használva operacionalizálták a képi reprezentációkat. „(Képi) szimbólumnak tekinthető 

minden olyan entitás, ami azzal a szándékkal készült, hogy valami önmagán túlmutatóra 

utaljunk általa” (DeLoache, 2004, p.66). Vagyis a gyerekeknek egyszerre kell 

megértenie, hogy a kép olyan reprezentáció, ami absztrakt referenciális viszonyban áll a 

referensével, valamint hogy csakis emberi szándék tehet szimbólummá entitásokat. Az 

első évek fontos fejlődési feladata, hogy a kisgyermekben kialakuljon a szimbólumok 

referenciális és egyben intencionális természetének megértése. 

A képmegértés kialakulásához vezető hosszú úton a csecsemők már alig pár 

hónapos korukban megteszik az első lépéseket, amikor felismerik a képen reprezentált 

entitásokat (pl. Dirks és Gibson, 1977). Két éves korukban pedig új szavakat tanulnak 

közös képeskönyv nézegetési helyzetekben. Ráadásul az újonnan tanult szót ki is 

terjesztik a képen reprezentált entitás valós megfelelőjére (pl. Ganea, Pickard, és 

DeLoache, 2008, Preissler és Carey, 2004). Ugyanakkor mivel az ilyen képeskönyv 

nézegetési helyzetben elsajátított új szó kiterjesztése a képen szereplő tárgy valós 

megfelelőjére puszta perceptuális alapon (a szimbolikus reláció mindenféle értelmezése 

nélkül) is megtörténhet, DeLoache (1987, 1991) kifejlesztette az úgynevezett kép alapú 

keresési helyzetet, ami szimbolikus kompetencia nélkül, puszta perceptuális 
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megfeleltetés alapon nem oldható meg. A kép alapú keresési helyzet olyan 

problémamegoldási helyzet, ami kép és specifikus referense reprezentációs viszonyának 

átlátását várja el a kurrens valóságban. 

Mivel a keresési helyzet egynél több próbát is tartalmaz, vagyis a kisgyermek 

feladata ugyanannak a tárgynak a megtalálása különböző rejtekhelyeken, ezért gyakran 

jelentkezik úgynevezett válaszperszeveráció. Perszeverációs hibának az tekinthető, 

amikor a kisgyermek először ott keresi az elrejtett tárgyat, ahol egy korábbi próba során 

már sikerrel megtalálta (O’Sullivan, Mitchell, és Daehler, 2001; Sharon és DeLoache, 

2003; Suddendorf, 2003). Kuhlmeier (2005) vetette fel, hogy a perszeveráció miatt a 

keresési helyzetben a kisgyermekek szimbólumértési teljesítményét a válaszgátlás 

éretlensége mediálhatja. Vagyis, bár a kép alapú keresési helyzet célja a képi kompetencia 

felbecslése, domináns válasz gátlást is elvár a gyerekektől. 

A képi keresési helyzet helyes megoldása reprezentációs belátást igényel, ezért a 

gyerekek csak 30 hónapos korukban érnek el rajta megfelelően meggyőző teljesítményt. 

Alig fél évvel korábban a teljesítményük még padló közeli. Egy kísérletsorozatban ezért 

kísérletet tettek arra, hogy javítsák a két évesek teljesítményét, ugyanakkor a 

próbálkozások rendre sikertelennek bizonyultak. A 24 hónaposok akkor is tanácstalanok 

maradtak, amikor a vizsgálatvezető a keresés megkezdése előtt megmutatta nekik, hogy 

a magas ikonicitású színes fényképek milyen viszonyban állnak a kurrens valósággal 

(DeLoache és Burns, 1994). 

Más jellegű kutatások rámutattak, a szándékértelmezés fejlődése hogyan járul 

hozzá a képi szimbólumok megértésének fejlődéséhez. Amikor egy vizsgálatban 3—4 

éveseket arra kértek, rajzoljanak le különböző dolgokat (pl. egy lufit és egy nyalókát), 

kitartottak eredeti rajzszándékuk mellett akkor is, ha elkészült képük formája alapján a 

másik referensre is utalhatott volna (Bloom és Markson, 1998). Továbbá mások rajzai 

esetében is az alkotó intenciójára hagyatkoztak, amikor a rajz formája nem volt elegendő 

utalás a referens azonosításhoz (pl Gelman és Ebeling, 1998; Hartley és Allen, 2014a). 

Ezek az eredmények mind arra utalnak, ha egy kép referensét kell azonosítani, az egészen 

fiatal gyerekek is az alkotó intenciójára hagyatkoznak. 

Preissler és Bloom (2008) abból a feltételezésből indultak ki, hogy a gyerekek 

nagyon korán érzékenyek mások szándékvezérelt viselkedésére, beleértve a tekintet 

irányát és a referenciális cselekvéseket, ezért arra következtetésre jutottak, hogy a 

szándékértelmezésnek a képek megértésének fejlődésében is fontos szerepet kell 

játszania. 26—33 hónaposok körében tesztelték a tekintetirány értelmezésének szerepét 
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egy olyan rajz referensének azonosítása során, ami formája alapján több referensre is 

utalhatott volna. Amikor a vizsgálatvezető megnevezte rajzát, a gyerekek az elnevezést 

azzal a tárggyal kötötték össze, amire a felnőtt rajzolás közben a tekinteté függesztette. 

Összefoglalva a gyerekek egészen korán megértik, hogy a képek azzal az alkotói 

szándékkal keletkeznek, hogy általunk utaljunk specifikus referensekre (pl. Bloom és 

Markson, 2008). Már 2,5 éves koruk előtt érzékenyek a társas környezetre, amelyen belül 

a kép keletkezik, és az alkotó intencionális cselekvése alapján következtetni tudnak egy 

kép referensére (pl. Callaghan és Rankin, 2002; Preissler és Bloom, 2008). Ezek az 

eredmények a képek és specifikus referensük intencionális kapcsolatának érett belátására 

utalnak egészen korai életkorban. Egyben felvetik a kérdést, hogy miért okoz nehézséget 

a 2,5 éven aluliak számára, hogy a kép alapú keresési helyzeten belül megfelelően 

kontextualizálják a képeket. A kérdés megválaszolásához a képlétrehozás kontextusára 

érdemes fókuszálnunk. Míg a klasszikus képi keresési helyzet előre elkészített képeket 

alkalmazott bárminemű utalás nélkül az alkotó intenciójára, vagyis a gyerekeknek 

maguknak kell kikövetkeztetni, hogy a képek azzal az alkotói szándékkal születtek, hogy 

a kurrens valóságot szimbolizálják, addig Preissler és Bloom (2008) vizsgálatában a 

képek társas kontextusban jelentek meg, vagyis a kisgyermekek könnyedén értelmezték 

a kép és specifikus referense reprezentációs viszonyát, hiszen erre az alkotó intenciójából 

egyértelműen következtetni tudtak. Mindebből az következik, hogy a fiatal, 2,5 éven aluli 

kisgyermekek számára egyszerűbb kép és referense absztrakt reprezentációs relációjának 

értelmezése, amennyiben információt kapnak a kép keletkezésének társas kontextusáról. 

Tehát feltételezzük, hogy a kisgyermekek reprezentációs belátása facilitálható, ha 

elérhetővé tesszük számukra a képlétrehozás társas kontextusát. 
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1. KÍSÉRLETSOROZAT TÉZISEI 

 

Az 1. kísérletsorozat célja a képmegértés jelölt közvetítőmechanizmusának vizsgálata 

volt. Feltételezésünk teszteléséhez a képmegértés fejlődése szempontjából leginkább 

érzékeny korosztály (24—30 hónaposok) vizsgálata mellett döntöttünk, olyan kép alapú 

keresési helyzetben, amely érvényesebben képes a képmegértés képességét mérni.  

 

1. Feltételeztük, hogy mivel a kisgyerekek kb. 30 hónapos korukra megértik kép és 

referense specifikus szimbolikus kapcsolatát (pl. DeLoache, 1987, 1991), 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 éretlensége is árnyalja, ami úgynevezett 

válaszperszeverációs hiba megjelenéséhez vezet. 

 

2. Feltételeztük, hogy a jobb képmegértést segítő társas beavatkozás 

függetlennek fog bizonyulni az éretlen válaszgátlás közvetítette 

válaszperszeverációtól. 

 

3. Mivel a válaszperszeveráció az éretlen válaszgátlás által közvetített életkori 

sajátosságnak tekinthető, korábbi kép alapú keresési helyzetből származó 

empirikus eredmények hiányában nyitott kérdésként kezeltük, hogy a 

képmegértési kompetencia 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. 
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1A KÍSÉRLET TÉZISEI 

 

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 azonosítására is, melyek társas eredetéről már csak rövid emlékeztetőt 

kapnak, vagyis megfigyelhetik, ahogy a vizsgálatvezető lerajzolja, hová rejtette a tárgyat. 

 

4. Feltételeztük, 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. 

 

1B KÍSÉRLET TÉZISEI 

 

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. 

 

5. Feltételeztük, 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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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

Az 1. 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. Azt feltételeztük, 

hogy ha a kisgyerekeknek lehetősége van megfigyelni egy felnőttet, aki azzal a 

szándékkal készít el egy képet, hogy ilyen módon utaljon a kurrens valóságra, e közvetlen 

tapasztalatnak köszönhetően sikeresebben fogják kontextualizálni a kereséshez 

használandó képeket is. 

Az 1. kísérletsorozat eredményei azt mutatták, a társas facilitáció alkalmazása 

valóban jobb képmegértéshez vezetett, pedig a Manipulációs fázis során használt képek 

független voltak a kereséshez használtaktól. Megjegyzendő továbbá, hogy a Kontroll 

csoport résztvevői is azonosítottak előre elkészített képeket specifikus referenseikkel, ez 

azonban a képlétrehozás társas kontextusának demonstrálása nélkül nem volt elégséges 

ahhoz, hogy a gyerekek kép alapú keresési teljesítménye javulást mutasson. Továbbá, bár 

az 1A kísérlet Teszt fázisában mindkét feltételben élőben rajzolt képek alapján kellett 

keresnie a résztvevőknek, csupán a társas beavatkozás hatására javult a gyerekek kép 

alapú keresési teljesítménye. Az 1B kísérlet pedig bizonyította, a társas beavatkozás olyan 

képek hatékonyabb kontextualizálását is lehetővé teszi a Teszt fázis során, melyek társas 

eredete már nem érhető el (az 1. ábra szemlélteti a kép alapú keresési teljesítmények 

alakulását feltételenkénti bontásban a két kísérletben). 

Míg a klasszikus kép alapú keresési helyzetben a 24 hónaposok a véletlen szintjén 

teljesítettek, a 30 hónaposok már az esetek 80%-ában megtalálták az elrejtett tárgyat (pl. 

DeLoache, 1987). Bár az 1. kísérletsorozatban a társas beavatkozás hatására erős 

facilitációs hatását tapasztaltunk, a várt életkori hatás elmaradt, ráadásul a gyerekek 

általában is inkább gyenge átlagteljesítményt mutattak. Ami abból fakadhatott, hogy a 

keresés helyszínéül egy téri szempontból rendkívül összetett babaházat választottunk (6 

rejtekhellyel és 12 elterelő hellyel), így a feladat magas követelményeket támasztott a 2,5 

éven aluli vizsgálati személyeink számára. 

Ugyanakkor a klasszikus procedúra megváltoztatásával az volt a célunk, hogy 

érvényesen tudjunk különbséget tenni a perszeverációs hiba és random keresgélés között. 

Míg a Kísérleti csoportban jobb kép alapú keresési teljesítményt igazolódott, e jobb 

teljesítmény nem járt együtt kevesebb perszeverációs hibával. Eredményeink tehát 

összhangban állnak azokkal a korábbi kutatásokkal, amik a gyenge válaszgátlási 
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képességet jelölték meg a válaszperszeveráció okaként szemben a képi kompetencia 

hiányával (pl. Kuhlmeier, 2005). Ráadásul az életkor előrehaladtával szisztematikus 

csökkenést találtunk az elkövetett perszeverációs hibák számában. 

Összefoglalva a Kísérleti beavatkozás sikerrel facilitálta a 2,5 éven aluli 

kisgyermekek képmegértését azáltal, hogy hozzáférhetővé tette a képi szimbólumok 

keletkezésének társas kontextusát. Ugyanakkor további kutatások szükségesek, hogy 

szisztematikusan tesztelhessük a társas beavatkozását hatását különböző életkorokban, és 

hogy ezáltal azonosítani tudjuk a társas beavatkozás működésének alsó életkori határát. 

Továbbá, bár a Manipulációs fázis során használt képek és tárgyak függetlenek voltak a 

keresés során alkalmazott rejtekhelyektől és elterelő tárgyaktól, azért a babaház tartozékai 

voltak, így felmerül a kérdés, hogy alakulna a társas beavatkozás facilitációs hatása, ha a 

Manipulációs és a Teszt fázis teljesen elkülönülne egymástól. E kérdések megválaszolása 

a 2. kísérletsorozat feladata lesz. 

 
1. ábra: Kép alapú keresési teljesítmény feltételenkénti bontásban a két kísérletben 

 

  

* * 
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2. KÍSÉRLETSOROZAT TÉZISEI 

 

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 a verbalitás 

teljesítményközvetítő hatását is kontroll alatt tartottuk: a keresési helyszín csak olyan 

tárgyakat tartalmazott, melyek a 2,5 év alatti gyerekek számára is könnyen 

megnevezhetőek. 

 

1. Feltételeztük, 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. 

 

2. Feltételeztük, hogy a jobb képmegértést segítő társas beavatkozás ismét 

függetlennek fog bizonyulni az éretlen válaszgátlás közvetítette 

válaszperszeverációtól. 

 

2A KÍSÉRLET TÉZISEI 

 

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 alapján 

hatékonyan következtetnek egy kép specifikus referensére, ezért az alsó életkori övezetet 

meghatározásához a 26 hónapos korosztályra fókuszáltunk. Ugyanakkor mivel Troseth 

(2003) igazolta, hogy más szimbolikus tárggyal szerzett tudás alkalmazásával a 24 

hónaposok teljesítménye is facilitálható a kép alapú keresési helyzetben, megvizsgáltuk, 

a társas beavatkozás hatékonyan javítaná-e a 24 hónaposok keresési teljesítményét is. 
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3. Feltételeztük, 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. 

 

4. Mivel nem állt 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 kezeltük, 

hogy a képlétrehozás társas eredetéről közvetlen információt nyújtó társas 

beavatkozás e fiatal korosztály teljesítményét is sikerrel facilitálja-e a kép 

alapú keresési helyzetben. 

 

5. Mivel a válaszperszeveráció az éretlen válaszgátlás által közvetített életkori 

sajátosságnak tekinthető, korábbi kép alapú keresési helyzetből származó 

empirikus eredmények hiányában nyitott kérdésként kezeltük, hogy a 24, illetve 

26 hónaposos korcsoportban előforduló perszeverációs hibák száma eltér-e. 

Ha igen, beavatkozástól függetlenül a 26 hónapos korcsoportban kevesebb 

válaszperszeverációt vártunk. 

 

2B KÍSÉRLET TÉZISEI 

 

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. 

 

6. Feltételeztük, 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 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 történt. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

A második kísérletsorozat célja a társas facilitáció hatékonyságának igazolása volt 

különválasztott Teszt és Manipulációs fázis alkalmazása mellett, így a 2. kísérletsorozat 

lehetővé tette annak a következtetésnek a levonását, hogy a gyerekek a képek társas 

eredetéről szerzett újdonsült tudásukat hatékonyan tudják generalizálni egyik 

kontextusról a másikra. 

2A kísérletben azonosítottuk a Társas beavatkozás alsó életkori övezetét. Míg a 

26 hónapos résztvevőink a Társas beavatkozás hatására egyértelmű javulást mutattak a 

képi információ problémamegoldásra való hasznosításában, addig a 24 hónapos 

korcsoport ellentmondásos teljesítményt mutatott. Bár a 24 hónapos Kísérleti csoport kép 

alapú keresési teljesítménye nem különbözött a Kontroll csoportétól, a véletlen szintjéhez 

mért teljesítményben mégis különbség igazolódott. Csupán a Kísérleti csoportban haladta 

meg a véletlen szintjét annak a valószínűsége, hogy a résztvevő kisgyermeknek lesz 

legalább egy sikeres keresése. Így nem utasítható el egyértelműen, hogy az alkotói 

szándék hozzáférhetősége hatására a 24 hónaposok is hatékonyabban képesek 

kontextualizálni a képeket.  

A 2A kísérlet a nyelvi szimbólumrendszer közvetítő szerepét is kontroll alatt 

tartotta a képi reprezentációk megértésében. A kép alapú keresési helyzetet gyakran érte 

az a kritika, hogy kép és referense reprezentációs viszonyának értelmezése nélkül pusztán 

a képen szereplő tárgy és valós megfelelője közös nyelvi címkéjének alkalmazásával is 

megoldható (pl. Callghan, 2000; Callaghan és Rankin, 2002; Hartley és Allen, 2014b). A 

nyelvi szimbólumrendszer esetleges közvetítő hatását ismerős, megnevezhető tárgyak 

rejtekhelyként való alkalmazásával értük el. Ha a gyerekek valóban a képen szereplő 

rejtekhely megnevezésével és egy azonos módon címkézhető keresésével oldanák meg a 

feladatot a kurrens valóságban, akkor a keresési teljesítmény azonos lenne mindkét 

csoportban. Mivel azonban a 26 hónapos Kísérleti csoport teljesítménye meghaladta a 

Kontrollét, ezt az alternatív magyarázatot kizárhatjuk. 

A 2A kísérlet bizonyítékul szolgált, hogy a társas beavatkozás hatására a Kísérleti 

csoportba sorolt gyerekek általánosítani tudták a képek társas eredetéről elsajátított 

tudásukat egy független Teszt fázis során használt új képek értelmezésére. Mivel azonban 

az alkotó reprezentációs szándéka – hasonlóan Callaghan és Rankin (2002) vizsgálatához, 

de ellentétben Preissler és Bloom (2008) vizsgálatával – nem pusztán az alkotó 

referenciális cselekvéséből és tekintetirányából volt kikövetkeztethető, hanem nyíltan is 
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megfogalmazódott („Le fogom rajzolni”), így az eredmények alapján nem dönthető el 

egyértelműen, hogy a társas beavatkozás facilitációs hatásának mi a közvetlen 

közvetítője. A kérdés eldöntésére a 2B kísérletben nonverbális társas beavatkozást 

vezettünk be. Hasonlóan ellentmondásos eredményeket kaptunk mint a 2A kísérlet 24 

hónapos korcsoportja esetén. Míg a Kísérleti csoport keresési teljesítménye nem haladta 

meg a Kontroll csoportét, csupán a Kísérleti csoportban haladta meg a véletlen szintjét 

annak valószínűsége, hogy a résztvevőnek lesz legalább egy sikeres keresése. Ez alapján, 

ismét nem utasíthatjuk el egyértelműen a verbális elaborációt mellőző társas beavatkozás 

hatékonyságát, ugyanakkor az eredmények nem is erősítették meg egyértelműen. 

Következésképp a 2. kísérletsorozat sikeresen megismételte az 1. kísérletsorozat 

alapvető tanulságait ráadásul fiatalabb életkori csoportban, 26 hónapos résztvevőkkel (A 

2. ábra szemlélteti a kép alapú keresési teljesítményt feltételenkénti és korcsoportok 

szerinti bontásban a két kísérletben). Ugyanakkor a 2. kísérletsorozat kapcsán számos 

további kérdés is felmerült. Mivel a társas beavatkozás nem ért el egyértelmű facilitációs 

hatást a 24 hónapos korcsoportban valamint a nonverbális beavatkozást alkalmazó 26 

hónapos korcsoportban, ugyanakkor a facilitációs hatás nem is maradt el egyértelműen, 

felmerül a kérdés, ha módosítanánk a procedúrán egyértelműsíthetnénk-e a társas 

beavatkozás hatását ez utóbbi két Kísérleti csoport teljesítményében is. 

 
2. ábra: Kép alapú keresési teljesítmény feltételenkénti és korcsoportok szerinti 

bontásban a két kísérletben 

* 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

- A 24—30 hónaposok sikeresebben használták fel a képi információt 

problémamegoldásra, amennyiben megértették egy rajzoló személy 

szándékát a kurrens valóság reprezentálására. 

 

- Nem jelentkezett jobb képmegértési teljesítmény a Kontroll csoportban, ahol 

társas kontextus nélkül a résztvevők pusztán azonosíthatták az előre elkészített 

rajzok specifikus referensét. 

 

- Az 1A kísérlet igazolta, hogy a társas beavatkozás hatására javult az élőben 

rajzolt teszt képek kontextualizálási képessége. 

 

- Az 1B kísérlet bizonyította, hogy a társas beavatkozás akkor is jobb 

képmegértési teljesítményhez vezet a kép alapú keresési helyzetben, ha a 

kereséshez használandó képek társas eredete már nem érhető el. 

 

- Bár a klasszikus kép alapú keresési helyzetben (pl. DeLoache, 1987) a 24 

hónaposok esetében véletlen szintű teljesítményt írtak le, ellenben a 30 hónaposok 

már az esetek közel 80%-ában a rejtett tárgy nyomára bukkantak, az 1. 

kísérletsorozatban nem találtunk életkori hatást a 24—30 hónapos 

résztvevőinknél. 

 

- Bár a Kísérleti csoportban javult a képmegértési képesség, a jobb kép alapú 

keresési teljesítmény nem járt együtt kevesebb perszeverációs hibával. 

 

- Mivel a 2. kísérletsorozatban a Manipulációs és a Teszt fázis során eltérő 

tárgyakat használtunk, eredményeink megerősítették, hogy a gyerekek képesek 

a képek társas eredetéről elsajátított új tudásukat egyik kontextusról a 

másikra általánosítani. 

 

- A 2A kísérletben azonosítottuk a társas beavatkozás alsó életkori határát. A 

Kísérleti beavatkozás hatására a 26 hónaposok egyértelműen jobban 

teljesítettek a képi információ problémamegoldásra való felhasználásában. 
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- Míg a 2A kísérleti 24 hónapos korcsoportjában nem igazolódott a Kísérleti 

csoport teljesítményfölénye a kép alapú keresési helyzetben, mivel csupán a 

Kísérleti csoportban haladta meg a gyerekek teljesítménye a véletlen szintjét, 

nem utasíthattuk el egyértelműen a képlétrehozás szándékvezéreltségét nyíltan 

hozzáférhetővé tevő társas beavatkozásunk hatékonyságára vonatkozó 

feltevésünket. 

 

- A 2B kísérletben nonverbális társas beavatkozást vezettünk be annak a 

kérdésnek az eldöntésére, hogy az alkotó intencionális cselekvésének 

megfigyelése vagy az intencionális cselekvés megfigyelése és annak verbális 

lejelölése együttesen közvetítette-e a társas beavatkozásunk hatékonyságát. 

 

- Míg a 2B kísérlet 26 hónapos résztvevőinél nem találtunk egyértelmű fölényt 

a keresési teljesítményben a Kísérleti csoport esetében, mivel a véletlen 

szintjéhez viszonyított teljesítmény csak a Kísérleti csoportban mutatott 

eltérést, nem utasíthattuk el egyértelműen feltételezésünket, hogy a 

szándékvezérelt cselekvés megfigyelése önmagában is jobb képmegértéshez 

vezet. 
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