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ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

Intellektuális képességzavar (IKZ) a gyógypedagógiai pszichológiában 

Hazánkban az intellektuális képességzavar és fejlődési zavar fogalmat Lányiné vezette be a 

szakmai köztudatba (LÁNYINÉ ENGELAMYER, 2009, 2012). Az első kiadásban 2009-ben 

megjelent „Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés” című összefoglaló munkájában, 

a nemzetközi terminológiai változásokhoz csatlakozva, a hazai szóhasználatra is javasolja az 

intellektuális képességzavar elnevezést. 

A definíciókból és osztályozási rendszerekből kiemelve elmondható, hogy az IKZ személyek 

csoportja három fő tulajdonsággal jellemezhető: 

1. Normál övezet alá eső intellektuális működés: ez a kritérium hangsúlyozza és 

egyértelművé teszi az értelmi fogyatékosság intellektuális természetét. Az 

intellektuális deficit ugyanakkor nem vákuumban létezik. 

2. Az adaptív működés vagy a személyes és szociális önellátáshoz megkövetelt 

napi tevékenységek teljesítéséhez szükséges képességek deficitje: ide tartozik az 

igények kommunikálása mások felé, a hétköznapi élethez szükséges képességek 

(étkezés, öltözködés, tisztálkodás), illetve szabályok követésére, munkára és 

másokkal való játékra szocializáltság.  

3. Korai kezdet: ez a kritérium az intellektuális képességzavart elkülöníti a felnőtt 

korban kezdődő degeneratív betegségektől (pl. Alzheimer-kór) és a felnőttkori 

agysérülésektől (HODAPP, DYKENS, 2003). 

Az IKZ gyűjtőfogalom, melybe számos, sok szempontból heterogén jelenség tartozik, 

egyaránt lehet valamilyen más fejlődési zavar egyik tünete, illetve megjelenhet önálló 

szindróma vagy fejlődési zavar formájában is, kóreredete nem egységes. Közös pont azonban, 

hogy neurokognitív fejlődési zavarnak tekinthető, melyben sokféle idegrendszeri struktúra 

érintett, melyek következménye az atipikus szerveződés. Anatómiai, fiziológiai folyamatok, a 

kogníció, a viselkedés és a nem megismerő funkciókkal kapcsolatos pszichológiai folyamatok 

is atipikusan szerveződhetnek, ezek mintázata is változatos (GYŐRI, 2012). 

Az etiológiai tényezőknek tehát eltérő kognitív mintázatok, fejlődési dinamika és prognózis 

lehet a következménye. Számos faktor különféle mintázatokban vezethet IKZ kialakulásához. 

A genetikai, egyéb biológiai, környezeti és pszichoszociális rizikótényezők komplex 

interakciójának következtében a kutatók manapság „multifaktoriális” (többszörös 

rizikótényezők) etiológiai modellt javasolnak. Bizonyos tényezők önmagukban is vezethetnek 

IKZ kialakulásához, de a klinikai kép, a súlyosság és viselkedéses kimenet szinte minden 
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esetben a rizikó és protektív faktorok együttes eredőjének következményeként jön létre (VIG, 

SANDERS, 2007). 

A modern humán viselkedésgenetikai szemléletmód olyan interdiszciplináris terület, mely 

genetikai módszereket használ fel az emberi viselkedésben tapasztalható egyéni különbségek 

eredetének magyarázatában, a gének-környezet bonyolult interakcióit tudományos vizsgálat 

tárgyává teszi, és az IKZ jelenségének megértéséhez is hasznos eredményekkel járul hozzá. 

Az IKZ esetében jól körvonalazható módon három fő etiológiai faktort érdemes elkülöníteni: 

(1) kromoszóma és gén rendellenességek, (2) poligénes háttértényezők és (3) nem-genetikai 

faktorok (GYŐRI, 2012). A molekuláris és viselkedésgenetika technológiai és módszertani 

újításai az elmúlt évtizedekben egyre inkább lehetővé teszik az IKZ hátterében álló (1) és (2) 

okok pontos azonosítását, a korábban „familiárisnak” nevezett IKZ kóroki tényezők feltárását 

és az öröklött és környezetei tényezők interakciójának magyarázatát (IAROCCI, PETRILL, 

2012). 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az IKZ gyakorisága a populációban 2,5-3% is lehet, de 

mára jelentősen változott a kép. Tipikus (és sajnos friss) példája az IQ alapú besorolásnak az a 

statisztika, mely szerint az USA-ban az értelmi fogyatékosság/intellektuális képességzavar kb. 

2.5%, ebből mérsékelt súlyosságú 10%, súlyos 3-4%, súlyos halmozott 1-2% (REYNOLDS et 

al., 2012). Ha azonban a minősítésben az adaptív működés/viselkedés akadályozottságát is 

kötelező kritériumnak tekintjük, akkor az értékek 1% alá kerülnek. A diagnosztikus 

kritériumok mellett fontos tisztázni az esetlegesen társuló problémákat is. 

A társuló problémákon belül meg kell különböztetni az alacsony intellektuális és adaptív 

viselkedéses szinttel együtt járó, de fogyatékossági küszöböt el nem érő (1) egyéb pszichés 

funkciók érintettségét, pl. percepció és motórium; és az expliciten jelen lévő (2) csatlakozó 

fogyatékosságokat, testi és mentális zavarokat/betegségeket. A társuló problémák száma az 

értelmi fogyatékosság súlyosságával általában emelkedik. A csatlakozó problémák jelentős 

mértékben árnyalják az egész klinikai képet, kihatnak a pszichés és viselkedéses 

teljesítményre, tovább növelik a csoporton belüli variabilitást. 

 

Szociális kogníció IKZ-ban 

A szociális kogníció a társas magatartásformák hátterében álló megismerő folyamatok 

gyűjtőfogalma. Kezdetben a tudatelméleti működéshez közvetlenül kapcsolódó jelenségeket 

értették alatta, később azonban a kifejezés szélesebb értelemben vált használatossá, és 

mindazon viselkedésbeli képességek háttértényezőit értjük alatta humán szinten, melyek a 

társas világban való eligazodáshoz szükségesek. Kiemelt fontosságú az a specifikusan humán 
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kapacitás, hogy képesek vagyunk az emberekről és a társas világról gondolkodni, egymást 

mint tudatos, belső mentális állapottal rendelkező lényekként értjük meg. Erre a humán 

kapacitásra mint szociális kognícióra szoktunk hivatkozni, melynek számos konstruktumát és 

folyamatát, a tipikus és az atipikus fejlődésben betöltött szerepét vizsgálták az elmúlt 30 

évben (SHARP, 2008). 

A jelenleg használatos IKZ meghatározás a lényegi kognitív deficit mellett utal a szociális 

alkalmazkodás nehézségeire is. Ez a széles tartományú gyűjtőfogalom a társas világba való 

eligazodás számos aspektusára vonatkozhat: önkiszolgálás, kooperációs, stb., és magába 

foglalja az ezeknél lényegesen komplexebb perceptuális, interpretatív szocio-kognitív 

folyamatokat is, melyek megalapozzák a társas viselkedést és a társas tanulás összetettebb 

formáit (CEBULA et al., 2009). Jellemző a nemzetközi szakirodalomra, hogy a tipikusan 

fejlődő és az ASD, ill. utóbbi években a WS populáció sajátosságait vizsgáló kutatásokhoz 

képest lényegesen kevesebb az egyéb IKZ szocio-kognitív jellegzetességeivel foglalkozó 

publikáció, és ezek a tanulmányok is jórészt a gyermekkorra koncentrálnak. Ennek hátterében 

állhat - CEBULA (2009) szavaival élve - hogy a szociális kogníciót a „tiszta” kogníció 

kistestvérének tartják, és mivel a jelentős kognitív deficit inkább áll a mindennapokban 

tapasztalt IKZ-val együtt járó nehézségek hátterében, ezért ennek árnyékában kevesebb 

kutatási figyelem jut rá.  

Az általános kognitív funkciók fejlettségi szintje (IKZ-ban generalizált akadályozottság) és a 

társas kogníció kapcsolata lehet közvetlen (figyelmi, emlékezeti és egyéb végrehajtó 

funkcióhoz kapcsolódó működések - koncentráció, lényegkiemelés, irreleváns figyelmen 

kívül hagyása, rugalmas váltás stb. - gyengesége) és közvetett (gyengébb kognitív 

teljesítmény, kisebb elismertség, nehezített társas érvényesülés, korlátozott és 

felülreprezentált negatív szociális tapasztalatszerzés), ill. ezek interakciója. 

Neurokogníció és hétköznapi funkcionális beválás között tehát egyik lehetséges mediátor a 

társas kogníció, a szociális viselkedés alapját biztosító mentális folyamatok összessége 

(MARTON, 2012). A társas kogníció nem független egyéb kognitív funkcióktól sem. 

Érdemes kitekinteni az alacsony szintű vizuomotoros folyamatok (szemmozgás) szerepére a 

társas észlelésben, annak atipikus megjelenésében, az elemi vizuális perceptuális folyamatok 

jelenőségére és a társas információk észlelését és feldolgozását befolyásoló magasabb szintű 

kognitív folyamatok sajátosságaira. 
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EXPLORATÍV KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

 

A dolgozat alapvetően exploratív célú vizsgálatokat mutat be, kétféle értelemben is. Egyrészt 

mind az IKZ-hoz definíciószerűen hozzátartozó, jelen esetben, háttérváltozók felmérése, mind 

a szemmozgások és mentalizációs, szociális interpretációs képességek vizsgálata olyan 

eljárások felhasználásával történik, amiknek a hazai kutatásban, gyakorlatban nincsenek 

előzményei. Másrészt széles optikával tekintünk a témára, „panorámakép” készül, mely nem a 

finomabb összefüggések feltárását célozza, hanem igyekszik kijelölni a későbbi részletesebb 

kutatás szempontjából relevánsnak tekinthető területeket az IKZ és szociális kogníció nagy 

témáján belül. Az exploratív megközelítés a nemzetközi kontextust áttekintve is indokolt. 

Az exploratív elemzéssel feltárás a célunk: az IKZ nagy témáján belül felvállaltan 

tényeket gyűjtünk és strukturálunk az alkalmazott eljárásokkal és módszertanokkal, hogy a 

további kutatások számára esetleg kiinduló hipotézisként, bizonyítandó állításként 

szolgálhassanak. Természetesen az elemzések, értelmezések során felmerülnek feltevések, 

prekoncepciók, amiket nem akarunk teljes mértékben kizárni, megfogalmazásra kerülnek, a 

bemutatott empirikus munka az IKZ és szociális kogníció, IKZ és tekintetkövetéses módszer 

két nagy témát első sorban feltérképezésre szánt területnek tekinti, leíró jellegű elemzést 

kíván nyújtani. 

Ahogy fentebb ismertetésre került, az IKZ átfogó neurokognitív fejlődési zavarnak 

tekinthető, melyben a vezető intellektuális és adaptív viselkedés deficit mellett számos egyéb 

kognitív (percepció, nyelv, figyelem, emlékezet, stb.) és társas nehézség is jelen van. 

Lényegesnek tartjuk az intelligenciamutatók, az adaptív viselkedés, és a vizuális percepció 

elemi szemmozgás mutatói, valamint a szociális kognícióra vonatkozó mutatók komplex 

összefüggésének részletes, de nem teljes feltárását, a társas kogníció és az egyéb kognitív 

folyamatok kapcsolatának vizsgálatát. Ahogy utaltunk rá, nemzetközi szakirodalom 

áttekintése után természetesen megfogalmazhatók feltevések. Összességében átfogó, a 

tipikusan fejlődő populációhoz képest szignifikánsan gyengébb teljesítményt várunk minden 

területen, ezeket részletesen az egyes vizsgálatokhoz tartozó specifikus kutatási kérdéseknél 

fejtjük ki. A kutatás szempontjából érdekes további kérdések az alkalmazott vizsgálatok 

exploratív célú elemzéséből adódnak. 

A jelen dolgozat főbb kérdésfeltevéseit az elvégzett öt vizsgálathoz igazodva fogalmazzuk 

meg, majd az egyes vizsgálatoknál fejtjük ki részletesen: 

1 A Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth Edition (WAIS-IV) 

intelligenciavizsgáló eljárás magyar változatának IKZ populáción való 
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alkalmazásának lehetőségei, az eredmények összevetése az amerikai mintán 

végzett vizsgálat eredményeivel 

A hazai pszichodiagnosztikai gyakorlatban új eljárásnak számító WAIS-IV teszt 

alkalmazására azért került sor, hogy saját mintánk aktuális IQ jellegzetességeiről pontos képet 

kapjunk, és egyúttal tapasztalatokat is gyűjtsünk az eszközzel a mérsékelt IKZ-val élő 

populációra vonatkozóan. Explicit elvárásunk, hogy a teszt működik az alacsony IQ 

tartományban, és alkalmas eszköz lehet az IKZ-val élő felnőttek intelligencia szintjének és 

struktúrájának vizsgálatára. Ezt a feltevésünket SATTLER et al. (2009), LICHTENBERGER 

et al. (2009) és WEISS et al. (2010) által publikált amerikai adatokra alapozzuk, melyek 

szerint mérsékelt IKZ-val élő személyek IQ mutatói a WAIS-IV teszttel vizsgálva az elvárt 

középsúlyos mértékű intellektuális sérülés tartományba estek (teljes teszt IQ: 48,2; index 

értékek: 53,1-56,8 között). Fontosnak tartjuk, hogy legyenek az eszközzel kontrollált 

körülmények között kapott eredmények, hiszen a magyar adaptáció során klinikai csoportok 

nem voltak a mintában, így mérsékelt IKZ-val élő személyekkel nincsenek még tapasztalatok. 

Jelen kutatási kérdés a vizsgált populáció IKZ specifikus intelligencia szintjére és 

profiljára irányul. Mivel az IKZ-val élő felnőttek életútjának dokumentálása hazánkban 

meglehetősen esetleges, ezért a kutatás során - a megbízható adatok megléte miatt – szükség 

volt arra, hogy az intelligencia (és az adaptív viselkedés) szintje kontrollált körülmények 

között valid és reliábilis eljárásokkal kerüljön megállapításra. Specifikus kutatási kérdésnek 

tekinthető: (1) a WAIS-IV intelligenciateszt IKZ populáción való használhatóságának 

felmérése, mert a hazai változattal ebben a csoportban nem történtek még szisztematikus 

vizsgálatok, (2) az intelligenciamutatók belső összefüggésének vizsgálata és (3) a kapott 

eredmények összevetése a nemzetközi szakirodalomban publikált vizsgálati eredményekkel. 

A mérsékelt IKZ-val élő felnőttek WAIS-IV teszttel történő vizsgálatában az alábbi 

hipotézisek relevánsak és kerültek megvizsgálásra: 

A) Feltételezzük, hogy a nemzetközi eredményekkel összhangban álló IQ mutatókat és 

profilt kapunk. A teszt magyar adaptációjának ugyanúgy kell működnie magyar 

mintán, mint az amerikai változatnak amerikai mintán (LICHTENBERGER et al., 

2009, SATTLER et al., 2009, WEISS et al., 2010). 

B) Feltételezzük, hogy a bevonásra került vizsgálati személyek teljes teszt IQ-ja az elvárt 

mérsékelt súlyossági övezetben: 55 és 40 között lesz (40-nél alacsonyabb teljes teszt 

IQ nem számolható a tesztből) (SCHALOCK et al., 2010) 

C) Feltételezzük, hogy lesznek olyan vizsgálati személyek, akik teljesítménye egyes 

szubtesztekben (vagy indexekben) nem mérhető reálisan, 0 nyerspontra fognak 1 
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értékpontot kapni, mert TtIQ-juk 40 alatt van (a mérsékelt övezet 55-35 közötti IQ) 

(WITHAKER, 2010). 

D) Feltételezzük, hogy a Munkamemória és a Feldolgozási sebesség index alacsonyabb 

lesz, mint a Verbális megértés és a Perceptuális következtetés index. A minta jelentős 

része Down szindrómás felnőtt, ebben a populációban ismert a rövid távú memória 

problémája (JARROLD, BROCK, 2012, JARROLD, BADDLEY, 2001) és a 

számokkal való bánásmód gyengesége (a két Munkamemória szubteszt számokhoz 

kötődik), ill. a meglassúbbodott pszichomotoros tempó (a két feldolgozási sebességet 

mérő szubteszt időkorlátos). 

 

2 A Scales of Independent Behavior – Revised (SIB-R) viselkedéses önállóságot mérő 

skála IKZ populáción való alkalmazásának lehetőségei, az eredmények 

összevetése az intelligenciamutatókkal és szakirodalmi adatokkal 

A nemzetközi pszichodiagnosztikai gyakorlatban számos eljárás ismert az IKZ-val élő 

személyek adaptív viselkedésének felmérésére. A hazai gyakorlatban korszerű, standardizált 

eljárás nincs forgalomban, de az IKZ megállapításának hármas kritériuma, és a 

szükségletekhez illeszkedő, személyre szabott fejlesztési, nevelés tervek összeállításának 

sürgető igénye miatt elengedhetetlen, hogy ilyen irányú bővítésre kerüljön a protokoll. A SIB-

R-rel speciális populáción már vannak kedvező tapasztalatok (CSÁKVÁRI, 2010), 

kipróbálása kutatási körülmények között megtörtént. Alkalmas eszköznek látszik, hogy a 

jelen vizsgálatban képet kapjunk a minta viselkedéses önállóságának mértékéről, és az adaptív 

viselkedés egyes részterületeinek mintázatáról. BRUININKS et al (1996) közöl adatokat a 

skála kialakítása során felvett klinikai minták eredményeiből, melyek támpontként 

szolgálhatnak a saját mintánkon kapott eredmények értelmezéséhez. Meg kívánjuk vizsgálni, 

hogy a kísérleti magyar változattal kapott eredmények - az IQ tartomány szerint valóban 

mérsékelt IKZ-val élő személyek mintáján - az adaptív viselkedés területén is jeleznek-e 

szignifikáns sérülést, és az elvárt magas korrelációkat (skála belső korrelációi és az adaptív 

mutatók és IQ korrelációk) saját vizsgálatunkban is megkapjuk-e. 

Az adaptív viselkedés színvonalának felmérése az IKZ diagnózis szempontjából 

elengedhetetlen. A kutatásba bevont személyek esetében a meglévő dokumentumokból nem 

volt kinyerhető információ az adaptív viselkedés szintjére vonatkozóan, ezért fontosnak 

tartottuk azt felmérni.  A vizsgálat célja, hogy átfogó, ill. az egyes részterületekre specifikusan 

vonatkozó adatunk legyen a vizsgálatba bevont IKZ személyek adaptív viselkedéséről, 

másodlagos cél, hogy bemutatásra és kipróbálásra kerüljön az adaptív viselkedés mérésének 
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egy lehetséges eszköze mérsékelt IKZ-val élő felnőttek magyar mintáján. Itt utalunk rá, hogy 

az adaptív viselkedés mutatók és tekintetkövetéses mutatók összefüggésének vizsgálata a 

tekintetkövetéses vizsgálatokban kerül tárgyalásra. 

A) Feltételezzük, hogy az adaptív viselkedés klaszterei és az átfogó önállóság standard 

pontszám mutatói legalább 3 szórással az átlagos teljesítmény alatt lesznek, 55-30 

közötti tartományban várunk eredményeket (BRUININKS et al., 1996). 

B) Feltételezzük, hogy az adaptív viselkedés egységes konstruktum, az egyes klaszterek 

között szignifikáns korrelációt várunk. Mivel az eljárással hazánkban csak súlyosan 

halmozottan sérült, látássérült személyek mintáján történt vizsgálat (CSÁKVÁRI, 

2010), ezért az IKZ populáció eredményeit a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva 

vizsgáljuk. Az amerikai és a koreai standardizációs minta adatai alapján a skála egyes 

klaszterei közötti korreláció mind a tipikus mind az atipikus (IKZ) populációban 

magas és szignifikáns (0,63-0,89 közötti) (BRUININKS et al., 1996; CHO et al., 

2010).  

C) Feltételezzük, hogy az adaptív viselkedés szint és az intelligencia szint szoros együtt 

járást mutat, mivel mindkettő IKZ kritérium, vagyis csak mindkettő jelentős sérülése 

esetén beszélhetünk IKZ-ról. Ahogyan az IQ esetében is, az adaptív viselkedés 

jelentős érintettségét várjuk mérsékelt IKZ esetén (SCHALOCK et al., 2010). 

 

3 A vizuális percepció és információfeldolgozás alapját képező elemi szemmozgás 

mutatók közül az egyszerű geometrikus ingerre adott vizuálisan vezérelt 

szakkádok (VGS) IKZ specifikus jellegzetességeinek feltárása 

A társas kogníció nem független egyéb funkcióktól sem. Érdemes kitekinteni az alacsony 

szintű vizuomotoros folyamatok (szemmozgás) szerepére a társas észlelésben és annak 

atipikus megjelenésében, az elemi vizuális perceptuális folyamatok jelenőségére és a társas 

információk észlelését és feldolgozását befolyásoló magasabb szintű kognitív folyamatok 

sajátosságaira. 

 Az IKZ populációban a bemeneti oldalon előforduló szemészeti problémák magas 

aránya miatt szükséges a tekintetkövetéses módszerrel adatokat gyűjteni az elemi 

szemmozgás jellegzetességekről. IKZ mintán ezzel a technikával történt vizsgálatokról több 

(bár más populációkhoz képest lényegesen kevesebb) eredmény került publikálásra. Ezek az 

vizsgálatok azonban nem vontak be Down szindrómás személyeket a kutatásba, így erről a 

szindrómáról elemi szemmozgás adatok nem állnak rendelkezésre (Scholar Google és Web of 

Science keresés alapján). 
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A vizuálisan vezérelt szakkádokra vonatkozóan két előzményre építhetjük saját 

kérdésfeltevésünket: (1) Vizuálisan vezérelt szakkádok látenciájára vonatkozóan HAISHI, 

LASKE és TAKAHASI munkacsoportjai közölnek eredményeket (idézi HAISHI, 2011) nem 

meghatározott IKZ populáción. A közölt eredmények nem egybehangzóak, részben megnyúlt 

szakkád látenciáról számolnak be összefüggésben az intellektuális színvonallal, részben ezen 

szakkád jellegzetesség tipikus alakulását demonstrálják. (2) VAN DER GEEST et al. (2004) 

tanulmánya a szakkád amplitúdó Williams szindrómában tapasztalható jellegzetességét 

vizsgálva nagyfokú diszmetriáról számol be ebben a szindrómában. 

Mivel saját vizsgálati mintánkban felülreprezentált a Down szindrómával élő 

résztvevők aránya ezért lényegesnek tartottuk, hogy exploratív céllal a szociális kogníciót 

vizsgáló bonyolultabb paradigmák előtt az elemi szemmozgás jellegzetességekről is kapjunk 

képet. Down szindrómában ismertek a jelentős ophtalmológiai nehézségek, tehát bizonyos 

értelemben akár kontraindikáltnak is tekinthető a tekintetkövetéses technika, nincsenek 

vizsgálatok a használhatóság demonstrálására. Kutatásunkban azt szeretnénk bemutatni, hogy 

ebben a - mindennapi életben akár nagyon magas adaptivitással funkcionáló - populációban is 

van relevanciája a tekintetkövetéses módszernek, a környezet vizuális mintavételezését 

biztosító IKZ szakkád jellegzetességek Down szindrómás személyek bevonásával is 

azonosíthatók. Kontrollként tipikusan fejlődő (TF), kronológiai életkor alapján illesztett 

felnőtt mintát használtunk. 

Mivel IKZ-ra vonatkozóan kevés és ellenmondásos adatok állnak rendelkezésre a 

tekintetkövetéses technika alkalmazására vonatkozóan, ezért az elemi szemmozgás vizsgálat 

során az adatminőségre és módszertani specifikumokra is fogalmazunk meg feltevéseket. 

A) Az IKZ csoportban a szemészeti problémák több mint 65%-os előfordulása és a 

kalibráció során tapasztalt nehézségek miatt lényegesen nagyobb arányú sikertelen 

mintavételt és kevesebb rögzített adatot várunk a tipikusan fejlődő csoporthoz képest. 

B) Feltevésünk szerint a vizuális percepció és információfeldolgozás alapját képező 

szemmozgás mutatók közül az elemi fizikai ingerre adott VGS-ok jellegzetességei a 

tipikustól eltérő, IKZ specifikus jellegzetességeket mutatnak: 

a. több, az inger szempontjából irreleváns szakkádot várunk, az IKZ-ban ismert 

ophtalmológiai nehézségek és szemmozgás problémák miatt (CHALAM et al., 

2011, SKUTA et al., 2011),  

b. megnyúlt reakcióidőt HAISHI et al, 2011, 2013 alapján, és 

c. pontatlanabb szakkád érkeztetést várunk van der GEEST et al, 2004 alapján. 

 
 

9



 
 

A leíró, exploratív elemzés során megvizsgáljuk továbbá a szakkádok amplitúdóját, 

időtartamát, sebességét, pontosságát IKZ és tipikus csoport közötti összehasonlításokat 

végzünk. 

Feltételezzük, hogy a bemeneti oldalon jelen vannak okulomotoros (fiziológiai, 

anatómiai) és következményesen kognitív korlátok, melyek hozzájárulnak a globálisan 

gyengébb intellektuális és adaptív funkcionáláshoz (hogy okok és/vagy következmények, azt 

jelen vizsgálat során nem döntjük el, a jelenség megléte és jellegzetességeinek alaposabb 

megismerése az elsődleges cél), és feltárásuk a tekintetkövetéses módszer, mint kutatási és 

támogató technológia szempontjából fontos. 

 

4 A szociális kogníció alapvető építőkövének tartott mentalizációs és 

érzelemtulajdonítási folyamatok IKZ specifikus jellemzőinek feltárása a Frith-

Happé animációk tekintetkövetéses műszeren való exponálásának segítségéve 

A tudatelméleti működés vizsgálatát IKZ populációban eddig nem próbálták a Frith-Happé 

animációkkal, míg más atipikusan populációkban (autizmus spektrum zavar - ASD, 

skizofrénia) az eljárás jól használhatónak bizonyult, a tekintetkövetéses mérések különbséget 

találtak a nem szociális és szociális ingerekre adott szemmozgás mutatók között, ezek a 

különbségek az atipikus populációkban eltértek a tipikus populációban kapott eredményektől. 

A szakirodalom szerint statikus ingerek nézése vagy olvasás során kapott fixációs 

időtartam érzékeny indikátora lehet a feldolgozás mélységének (GILCHRIST, 2011, 

HENDERSON, 2011), és ugyanezt az eredményt a dinamikus animációkat használó 

vizsgálatok is megerősítették tipikusan fejlődő (KLEIN et al. 2009) és ASD mintán 

(ZWICKEL et al., 2009). 

Saját vizsgálatunkban arra keressük a választ, van-e IKZ specifikus tekintetkövetéses 

(fixáció idői, téri jellemzői) és verbális válaszmintázat a nem szociális és szociális ingerekre, 

amely szignifikánsan eltér az ugyanezen inger együttesre kapott tipikusan fejlődő személyek 

(tekintetkövetéses és verbális) válaszaitól és a szakirodalomban fellelhető ASD-ra vonatkozó 

eredményektől. 

Vizsgálatunkkal a tekintetkövetéses paradigmát alkalmazó, de nem IKZ, vizsgálatok 

alapján az alábbi feltételezéseket kívánjuk megvizsgálni: 

A) Lehetséges IKZ személyek körében releváns információkat gyűjteni a szociális 

kogníció mentális állapot- és érzéstulajdonítás aspektusáról a Frith-Happé animációk 

tekintetkövetéssel egybekötött felhasználásával. ASD-ben (ZWICKEL et al., 2010), 

skizofréniában (RUSSELL et al., 2006) alkalmazható volt a módszer, de 
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hangsúlyozottan normál-, vagy normálra korrigált látásteljesítmény mellett. IKZ-ban 

ismertettük a szemészeti problémák magas előfordulási arányát, de a VGS vizsgálatok 

sikeres lefolytatása alapján feltételezzük, hogy a Frith-Happé animációk segítségével 

is értékelhető tekintetkövetéses adatokat kapunk. 

B) Feltételezzük, hogy az IKZ csoportban rosszabb lesz az adatminőség a TF kontrollhoz 

képest. A VGS vizsgálatban kapott rosszabb adatminőség háttértényezői ebben a 

vizsgálatban is ugyanúgy vagy fokozott mértékben fennállnak: szemészeti eltérések az 

IKZ csoportban, komplexebb feladat (a VGS ingeranyaghoz képest). 

C) A már idézett KLEIN et al (2009) vizsgálatban tipikusan fejlődő személyeknél, és 

ASD-vel élő személyeknél (ZWICKEL et al., 2010) is a szociálisnak tartott jelenetek 

során szignifikánsan hosszabb fixációkat kaptak, mint (az általuk felhasznált, általunk 

kihagyott) célvezérelt és a nem szociális jelenetekben. A hosszabb fixációkat a 

mélyebb kognitív feldolgozás szemmozgásos megjelenéseként értelmezték. 

Feltételezzük, hogy az IKZ és a TF csoportban egyaránt megkapjuk ezt a mintázatot 

saját vizsgálatunkban is. 

D) A szociális jelenetek mentális állapot tulajdonítást idéznek elő, melyek a verbális 

válaszokban is megnyilvánulnak (ABELL et al., 2000, WHITE et al., 2011). A fenti 

szerzők eredményei alapján - és a korábban más tudatelméleti tesztekről publikált 

(CEBULA et al., 2009, GIAOURI et al., 2010) IKZ eredmények alapján - az IKZ 

csoportban pontatlanabb kategorizációt és érzelemtulajdonítást várunk, mint a TF 

csoportban. A kategóriába sorolásban inkább a szociális jelenet kategória eltalálása 

lesz nehezebb az IKZ személyek számára. 

 

5 Statikus vizuális szociális információk feladatfüggő (top-down) letapogatásának 

vizsgálata IKZ személyek körében, az IKZ specifikus szakkád és fixáció 

jellemzők feltárása tekintetkövetéses technikával 

A szociális kogníció IKZ specifikus jellegzetességeit egy klasszikus tekintetkövetéses 

paradigma „újrafelhasználásával” is megvizsgáljuk. YARBUS (1967) a modern szemmozgás 

kutatás egyik alapítójának tekinthető. Klasszikus kérdése, hogy milyen hatással van a 

megfigyelő által kapott instrukció a szemmozgás viselkedésre, alkalmas a társas kogníció 

felülről lefelé ható (top-down) folyamatainak vizsgálatára. Exploratív kérdésünk arra irányul, 

hogy a korábban már IKZ mintán (BAZAR, 2009) és ASD mintán (BENSON et al., 2009, 

2011) is alkalmazott eredeti paradigma (1) eredményei megismételhetők-e. Valamint (2) a 

társas megismerésben lényegi szerepet játszó szándék- és érzelemtulajdonítási feladattal 
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kiegészítve, megkapjuk-e a szociális kogníció érintettségére utaló szignifikáns különbséget a 

szakkád jellemzőkben és a fixáció időtartamban és számban az inger társas megismerés 

szempontjából releváns részleteire (emberi fejek) az IKZ és TF személyek között. 

A) A letapogatási mintázat kvalitatív elemzése során BAZAR (2009) eredményei alapján 

azt várjuk, hogy az IKZ és TF személyek letapogatási mintázatai egyaránt 

feladatfüggő, célvezérelt feldolgozásra utaló mintázatot mutatnak, a top-down hatások 

a vizuális válogatásban mindkét csoportban tetten érhetők.  

B) A kvantitatív elemzés során azt várjuk, hogy: 

a. lassabb szakkádokkal, kevesebb és rövidebb ideig tartó fixációval tapogatják le 

az IKZ résztvevők a TF résztvevőkhöz képest az ingert (a VGS és Frith-Happé 

animációk feladat eredményei lapján), 

b. az IKZ és TF csoport között a szociális feladat feltételben a fixáció időtartamok 

jelenősen különböznek, az IKZ csoportban alacsonyabbak lesznek (BENSON 

et. al, 2009, 2011 ASD mintán, és a saját Frith-Happé animációk vizsgálatban 

is várt és kapott eredményeknek megfelelően). A TF csoportban a hosszabb 

fixáció a mélyebb feldolgozás jele lesz, míg az IKZ csoportban ez a szocio-

kognitív feldolgozás a fixációk szintjén kevésbé mutatkozik meg. 

c. az IKZ személyek „fejek” és azon kívül eső területekre adott fixációs 

mintázatában nem várunk különbséget a szociális feladat és nem szociális 

feladat feltételek között, míg TF személyek esetében igen, a „fejek” régió a 

ráirányított fixációk szempontjából (több és hosszabb) kiemelkedő terület lesz 

a szociális feltételben. Ezt a predikciónkat BENSON et al. (2009) ASD mintán 

tett megállapításaira alapozzuk, bár eltérő csoportról van szó, mégis a 

szakirodalomban fellelhető gyenge IKZ mentalizációs teljesítményre utaló 

adatok alapján elképzelhetőnek tartunk egy ilyen mintázatot. 

 

VIZSGÁLATOK 

 

1 INTELLIGENCIAVIZSGÁLAT - WAIS-IV 

40 fő IKZ-val élő felnőtt került be az intelligenciavizsgálatba (57,5%, 23 fő férfi), oktatási 

intézményekben tanuló vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményekben elhelyezett, 

lakóotthonokban vagy családban élő felnőttekből állítottuk össze a mintát, egy részük nyílt 

munkaerőpiacon vagy támogatott foglalkoztatás keretében dolgozott. A mérsékelt IKZ 

diagnózist gyermekkorukban kapták az adott szakértői bizottságtól (BNO F71-es kód). 
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Mivel rendelkezésünkre áll az amerikai IKZ mintán végzett vizsgálat néhány adata, 

érdemes összevetni a hazai eredményekkel. Az összesített profilok összehasonlítását az 1. 

ábra mutatja be. A profilok lefutása hasonló, a Perceptuális következtetés index értékek 

megegyeznek, az Munkamemória és Feldolgozási sebesség index értékek is közel azonosak, a 

Verbális megértés index és a teljes teszt IQ esetében szignifikáns különbséget találunk, a 

magyar minta ezekben a mutatókban gyengébb. 
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1. ábra Összesített csoportpont átlagok, TtIQ, ÁkI és KkI a WAIS-IV tesztben a saját és az amerikai mérsékelt 
IKZ-val élő felnőttek mintáján 
 

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a WAIS-IV intelligenciavizsgáló eljárás sikerrel 

alkalmazható IKZ-val élő felnőttek körében is. A tesztelés során kapott eredmények 

értelmezhetőek a teszt protokollja szerint, az IKZ-val járó tesztelési nehézségek (pl. 

padlóhatás) kezelhetők. Az eredmények alátámasztják azt a feltevést, miszerint az 

intellektuális képességzavar kognitív jellegzetessége nem jellemezhető egy mérőszám, 

kizárólag a teljes teszt IQ érték alapján, bár ennek átlag valóban a várt 50-40 között 

tartományba esik, mégis jelentős különbségeket találunk intelligencia profilt adó mutatókon 

belül az indexek (1. ábra) és a szubtesztek szintjén (2. ábra) is. A relatíve erős Verbális 

megértés Index és Perceptuális következtetés Index mellett jelentősen alacsonyabb 

Munkamemória és Feldolgozási sebesség teljesítménnyel találkozunk, ami nem meglepő, de 

kutatási és gyakorlati szempontból is figyelemre méltó eredmény. 
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2. ábra Viszonylagos erősségek és gyengeségek mérsékelt IKZ-val élő felnőttek mintáján - jelen vizsgálat 
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A WAIS-IV intelligenciateszt a hazai kutatásban és gyakorlatban is jól használható 

mérőeszköz IKZ populációban a kognitív képességek átfogó mérésére. 

 

2 ADAPTÍV VISELKEDÉS VIZSGÁLAT - SIB-R 

A vizsgálatban összesen 31 fő IKZ-val élő felnőtt vett részt (58,1%, 18 fő férfi), a minta 

részben átfedést mutat a WAIS-IV vizsgálatba bevont személyekkel, 29 főnek van WAIS-IV 

és SIB-R eredménye is, 1 főnél nem történt meg a WAIS-IV teszt felvétele (nem volt 

elérhető), 1 fő teljesítményéből pedig nem lehetett teljes teszt IQ-t számolni. 

Az eljárás a kapott eredmények több szintű elemzését és értelmezését teszi lehetővé. Az 

eredmények értelmezésénél azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy kulturálisan 

eltérő lehet, hogy mely életkorban milyen teljesítményt várunk el adott adaptív viselkedés 

területen, így az amerikai mintán kialakított életkor-ekvivalens érték, relatív jártassági index 

és standard pontszám (amivel saját vizsgálatunkban is dolgoztunk hazai normák hiányában) is 

csak ennek figyelembevételével értelmezhető. 

Bíztatónak találtuk, hogy a mérsékelt intellektuális képességzavart mutató személyek 

mintáján az előzetesen elvárt értéktartományba estek a kapott eredmények a Közösségi élet 

klaszter kivételével (3. ábra).  

A Közösségi élet klaszter standard pontszám értéke jelentősen alacsonyabb a többihez képest, 

bár életkor ekvivalens értéke a Motoros készségek klaszternél jobb. Elképzelhető, bár magyar 

tipikus mintán végzett vizsgálatok hiányában nem eldönthető, hogy ezen a területen az 

amerikai társadalomban esetleg adott életkorban magasabbak az elvárások, mint nálunk. 

A SIB-R skála adaptív viselkedést mérő részével kapott eredmények összességében 

ígéretesek, hazai standardok hiányában is segítik a viselkedéses profil feltárását, az erősségek 

és gyengeségek azonosítását. Az viselkedéses önállóság eredmények magas és szignifikáns 

korrelációja (r=0,792 p<0,001) a magyar mintán kialakított standardok szerint számolt IQ-val 

egyértelművé teszi, hogy IKZ populáción a SIB-R skála jelenlegi változata is érvényes 

eredményeket ad, hazai standardizálása sürgős és hiánypótló lenne. 

24,51 23,15

42,5843,0643,93 
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3. ábra A SIB-R klaszterek átlagos standard pontjai IKZ-val élő felnőttek mintáján 

 
 

14



 
 

Az eredményekből kiemelendő az intelligenciamutatók és a társas, kommunikációs terület 

jelentős együtt járása. Oksági magyarázatot egyelőre nem feltételezve, érdemes kiemelni a 

szoros összefüggést IKZ esetében az intellektuális funkcionálás, a viselkedéses önállóság és 

alkalmazkodás valamint a szociális, kommunikációs készségek között, hiszen ennek az IKZ 

jelenségének alaposabb megértése és a gyakorlat szempontjából is komoly jelentősége van, 

további kutatási és intervenciós irányokat egyaránt kijelölhet. 

 

TEKINTETKÖVETÉSES VIZSGÁLATOK 

 

IKZ-ban végzett több tekintetkövetéses vizsgálat közös konklúziója, hogy az eljárás 

használható ezen a populáción, értékelhető és a tipikusan fejlődő csoportoktól eltérő 

eredmények születtek. A módszer speciális előnyei IKZ-ban, hogy: 

1. a kísérleti design összeállítása lehetővé teszi a vizsgált populáció speciális igényeinek, a 

társuló problémáknak a figyelembevételét (pl. verbális megértés nehezítettsége, rövid 

figyelmi kapacitás, hangzó beszéd hiánya); 

2. életkorhoz, állapot súlyossághoz jól igazíthatók az alkalmazott ingerek; 

3. a tekintetkövetéses feladatok általában könnyen megérthetők (esetenként a monitor nézése 

maga a feladat); 

4. viszonylag egyszerű válaszviselkedést várnak el (ld. fenti pont: csupán nézni kell egy 

képernyőt). 

A tekintetkövetéses eljárás az alapkutatásokon túl számos alkalmazott területen is használható 

IKZ populációban. Jól összeállított kísérleti design alkalmas lehet az emlékezet romlás, korai 

demencia vagy Alzheimer veszély előre jelzésére (CRUTCHER, et al., 2009). Az enyhe, nem 

nyilvánvaló, kognitív sérülés szűrésére (LAGUN et al., 2011), vagy az ebben a populációban 

alapvető kérdésnek számító kezelés-specifikus kimenetek (pl. központi idegrendszerre ható 

gyógyszerhatás/mellékhatás) és központi viselkedéses jellegzetességek kapcsolatának 

objektív monitorozására (FARZIN et al., 2011). 

A három tekintetkövetéses vizsgálatba 38 fő mérsékelt IKZ-val élő felnőtt (életkori 

tartomány: 17 év 6 hó és 41 év 1 hó között) és 40 tipikusan fejlődő (TF) felnőtt (életkori 

tartomány: 18 év és 39 év 1 hónap között) került megvizsgálásra. Az IKZ mintába Down 

szindrómával, Williams szindrómával és fragilis X szindrómával élő felnőtteket vontunk be, 

az utóbbi két szindrómából próbavizsgálat céljából 3-3 főt. Nem szindróma specifikus 

kutatást végeztünk. Mivel a nemzetközi szakirodalomban is kevés az IKZ tekintetkövetéses 

vizsgálat, és ott is releváns a különféle etiológiájú IKZ személyek együttes vizsgálata, ezért a 
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saját vizsgálatunkban is ezt követtük, az adatfeldolgozás során az IKZ személyeket egy 

csoportnak kezeltük. 

 

3 VIZUÁLISAN VEZÉRLET SZAKKÁD (VGS) 

A vizuális környezet szakkádikus mintavétele alapvető jellemzője a vizuális rendszer 

működésének. Szakkádoknak a szem gyors, ballisztikus mozgásait nevezzük (az elindított 

szakkád röppályája és érkeztetési helye nem változtatható meg, tehát a tárgyat, amire irányul a 

tekintet a látómezőben, a szakkád indítása előtt ki kell választani). 

Az alkalmazott feladat során rögzített szakkádok minden vizsgált jellemző 

tekintetében szignifikánsan eltértek a két csoportban. Az IKZ minta szakkádjainak átlagos 

időtartama nagyobb, átlagos amplitúdója rövidebb, átlagsebessége kisebb, az ingerhez 

érkeztetés is jelentősen pontatlanabb, a szakkád végpontja távolabb van az inger 

középpontjától, mint a TF csoportban. A szakkád reakcióidőben (látencia) nem találtunk 

szignifikáns különbséget, noha tendenciaszerűen az IKZ személyek valamivel gyorsabban 

indítottak szakkádokat. A szakirodalom adatai erre vonatkozóan ellentmondásosak, de 

megnyúlt reakcióidőre vonatkozó eredményeket (pl. HAISHI, 2011, 2013) saját 

vizsgálatunkban nem kaptunk. 

 

4 FIXÁCIÓ JELLEMZŐK, MENTÁLIS ÁLLAPOTOK EXPLICIT TULAJDONÍTÁSA ÉS ÁGENCIA 
PERCEPCIÓ DINAMIKUS GEOMETRIKUS INGEREK ESETÉN – FRITH-HAPPÉ ANIMÁCIÓK 
 
Az eredeti animációk 12 kisfilmből állnak, melyeket három gyakorló film vezet be. Minden 

filmben két rajzolt, animált háromszög szerepel, egy nagyobb piros és egy kisebb kék. A 

háromszögek különböző mozgásokat végeznek. A filmek eredeti verziójukban 34 és 45 sec 

közötti hosszúságúak, KLEIN et al., (2009) és ZWICKEL et al. (2010) vizsgálataikban egy 

rövidített, filmenként 18 sec hosszúságú verziót használtak, ezt a verziót használtuk saját 

vizsgálatunkban is. 

A felhasznált filmek 2 típusú „kapcsolatot” mutatnak be a mozgások mintázatán keresztül: 

(1) Az eredetileg randomnak nevezett változatban a háromszögek a mozgás során nem 

érnek egymáshoz, ilyen módon nem befolyásolják egymás pályáját („Nem szociális” 

feltétel);  

(2) Az eredetileg tudatelméletinek nevezett, nemzetközi publikációkban TOM-ként 

hivatkozott (saját kutatásunkban „Szociális” feltételnek nevezett) változatban a 

mozgások „élőlényszerűek”, mellőzik az élettelen testek mozgásának fizikai 

törvényszerségeit. 
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Az IKZ csoportban a TF csoporthoz képest nem szociális és szociális ingerek estében is 

kevesebb fixációt kaptunk, egy fixáció átlagos időtartama a nem szociális (t=-15,00 p<0,001) 

és a szociális (t=-12,45 p<0,001) ingerek esetén is szignifikánsan rövidebb.  

 

5 FELADATFÜGGŐ LETAPOGATÁS KOMPLEX STATIKUS VIZUÁLIS TÁRSAS INGER ESETÉN 

Az IKZ csoport vizuális letapogatási mintázataiban közel azonos arányban találtunk 

feladatfüggő és feladattól független stratégiát, míg a TF személyek estében jelentősen 

nagyobb arányban fordult elő feladatfüggő letapogatási stratégia. A feladathoz alkalmazkodó 

rugalmas stratégiahasználat az IKZ csoportban nagyobb varianciát mutat, előfordul, de nem 

tekinthető általánosnak. Ez az eredmény összecseng az IKZ jelenségköréről ismertekkel, 

hiszen a rugalmas viselkedésszervezés, a változó környezeti feltételekhez való adaptív 

alkalmazkodás komoly nehézsége ennek a populációnak (SCHALOCK et al., 2010). 

Eredményeink szerint ez nem csak a megfigyelhető, manifeszt viselkedésben és kognitív 

feladatmegoldásban (intelligencia) van jelen, hanem a perceptuális bemenet során az 

információ felvételt jelentősen befolyásoló szemmozgások szintjén is.  

A társas megismerés kérdéskörét direkt társas ingert ábrázoló statikus vizuális 

információk letapogatásával vizsgálva IKZ populációban értelmezhető szemmozgás 

eredményeket kaptunk. A letapogatás szakkád és fixáció jellemzői csoportok között (nemben 

és életkorban illesztett TF csoporthoz viszonyítva) és feltételek között (szociális/nem 

szociális) összehasonlíthatók. A szociális megismerés vizsgálata szempontjából lényeges 

eredmény, hogy a lényegileg társas információkat hordozó jelenet vizuális feldolgozása során 

az IKZ és TF csoportok jelentősen különböztek szemmozgás jellegzetességeikben, a képre 

adott fixációk térben jobban szóródnak, kevésbé érhető tetten a feladat szempontjából 

lényeges területek (pl. emberi fejek) szisztematikus letapogatása (4. ábra). 

 
IKZ SZ feltétel     TF SZ feltétel 
Mennyi ideig volt távol a látogató? 

4. ábra Landscape a fixáció időtartam alapján 
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KONKLÚZIÓ 
 

Az IKZ személyek korszerű gyógypedagógiai pszichológiai ellátásában (diagnózis, fejlesztés, 

támogatás) a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott vizsgáló eljárások jól használhatók, az 

intelligencia és adaptív viselkedéses profil feltárható, az eredmények informatívak és 

összhangban vannak a publikált nemzetközi adatokkal. 

A szakirodalom és saját kutatási tapasztalatok szerint a tekintetkövetéses technika 

alkalmazása az atipikus fejlődés kutatás területén számos sajátos módszertani nehézség 

körültekintő megoldását igényli, ez korántsem reménytelen, a tekintetkövetéses módszer a 

jövőben jelentős mértékben járulhat hozzá a gyógypedagógiai tudás és gyakorlat fejlődéséhez. 

A bemeneti oldalon jelen lévő okulomotoros (fiziológiai, anatómiai) (bottom-up) és a 

feldolgozási oldalon jelen lévő magasabb szintű kognitív (intelligencia, végrehajtó működés) 

korlátok (top-down) összefüggésének vizsgálata válik lehetővé a tekintetkövetéses 

technikával. Mely figyelemreméltóan robusztus módszernek bizonyult, alátámasztva azt a 

feltevést, hogy objektív adatgyűjtésre alkalmas, korszerű berendezéssel valid eredmények 

születhetnek olyan mintán is, ahol súlyos látást (és magasabb kognitív funkciókat) is érintő 

problémák jelentős mértékű előfordulásával kell számolnunk. 
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