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Bevezetés 

 

Disszertációm gerincét az emberi döntéshozást befolyásoló faktorok, és a mögöttük álló 

pszichológiai mechanizmusok vizsgálata alkotja. Az első három kutatásban kollégáimmal azt 

vizsgáltam, hogy a döntéshozók első, gyors intuíciója, valamint mozgásuk dinamikája miként 

befolyásolja a döntések kimenetelét. Ezekben a kutatásokban az intuíció-intervenció (default-

interventionist) és az megtestesült döntés (embodied choice) elméletek predikcióit teszteltem 

folyamatkövetéses módszerekkel, illetve a döntési folyamatok kísérleti manipulációjával. A 

döntéshozás-kutatás egyik fő célja, hogy az alapkutatás eredményeit alkalmazott körülmények 

között is kamatoztassa. Disszertációm fókuszát e mentén némiképp kiterjesztve, a negyedik 

kutatásban egy általánosabb kérdésre kerestem a választ: a döntéstervezéses intervenciókat 

alkalmazó kutatásokban a tudomány-művelésének gyakorlatát hogyan tudnánk javítani oly 

módon, hogy az segítse az emberi döntéshozást befolyásoló faktorokra vonatkozó tudás 

hatékonyabb felhalmozódását, és az erre épülő intervenciók tervezését és alkalmazását. 

 

Az elmúlt évtizedekben többszáz döntéshozást befolyásoló faktor került feltárásra. A 

heurisztikák és torzítások (HB) tudományos program – amely a szűkebb szakma talán 

legmeghatározóbb programja – azokra a döntéshozást befolyásoló faktorokra fókuszál, amelyek 

szisztematikus módon torzítják a személyek döntéshozatalát; ahol a döntéshozók válaszai 

valamilyen optimumtól vagy normatív sztenderdtől eltérnek (pl.: utólagos bölcsesség illúziója, 

keretezési torzítás, tervezési torzítás, elsüllyedt költség). Számos egymással versengő magyarázat 

és elmélet született annak magyarázatára, hogy mi állhat ezen torzítások mögött. Bár olyan 

általános elmélet nem született, amely az összes döntési torzítást magyarázni képes, az elmúlt 

években több olyan próbálkozás is született, amely széleskörű magyarázatot próbál adni egyszerre 

több döntési torzítás okára is. 

Az egyik ilyen elmélet az intuíció-intervenció elmélet, amely a döntési torzítások 

hátterében azt feltételezi, hogy az egyéneknek a HB tudományos program által alkalmazott 

döntéshelyzetekben egy gyors, helytelen intuíciója (heurisztikus válasza) alakul ki, és további 

gondolkodással nem képesek ezen az első válaszon továbblépni (Evans, 2007; Kahneman & 

Frederick, 2002; Stanovich, 2009). Bár számos különböző intuíció-intervenció elmélet van, 



ugyanaz a két központi feltétel képezi mindegyik alapját: egy gyors, helytelen intuíció és a 

közbelépő analitikus gondolkodás (hiánya). Az elmúlt néhány évben azonban számos módszertani 

kifogás (pl. Aczel, Bago, Szollosi, Foldes, & Lukacs, 2015) és egymásnak ellentmondó elmélet 

(Thompson & Johnson, 2014) született, amely megkérdőjelezte az intuíció-intervenció elmélet 

alapjául szolgáló feltételezéseket. Az első és második kutatásomban, kollégáimmal az intuíció-

intervenció elmélet központi feltételezéseit vettük górcső alá a Kognitív Reflektivitás Tesztben 

(Cognitive Reflection Test, továbbiakban KRT, Frederick, 2005), és a nevező figyelmen kívül 

hagyása feladatban (denominator neglect task; Bonner & Newell, 2010): azt vizsgáltuk, hogy az 

első intuíció és a közbelépő analitikus döntéshozás hiánya miként befolyásolja a döntéshozást. 

A harmadik kutatásban egy másik befolyásoló faktor szerepét vizsgáltuk kollégáimmal. A 

megtestesült döntés elmélet (amely a megtestesült kogníció elméletek közé sorolható) azt 

prediktálja, hogy a döntéshozás során fellépő testi mozgások befolyásolják a döntések kimenetelét. 

A megtestesült kogníció elméleletek a következő logikát követik: ha valamilyen fogalom 

reprezentációja aktiválódik az elmében, akkor az aktiválja a hozzá kötődő motoros állapotot is 

(Caramazza, Anzellotti, Strnad, & Lingnau; 2014). Másik irányból pedig, ha egy motoros állapot 

aktiválódik (megtestesül), akkor a hozzá köthető fogalmak is aktiválódnak az elmében, illetve az 

aktiválódott fogalmakhoz köthető értékelések/döntések is változhatnak. Korábbi, a témában folyó 

kutatások módszertana (Burk, Ingram, Franklin, Shadlen & Wolpert, 2014; Lepora & Pezzulo, 

2015; Resulaj, Kiani, Wolpert & Shadlen, 2009) azonban nem tette lehetővé annak 

megválaszolását, hogy a testimozgások milyen úton befolyásolják a döntéseket: 1) a testi 

mozgások azért vannak hatással a döntésekre, mert megváltoztatják az egyes döntési opciók 

értékelését 2) a testi mozgások azért változtatják meg a döntéseket, mert a testi mozgások hatással 

vannak az egyes döntési opciók kiválasztásának költségére. Harmadik kutatásban ennek a két 

lehetséges faktornak a szerepét vizsgáltuk.  

A döntéseket befolyásoló kutatások eredményeire építve, számos elmélet alapú viselkedéses 

intervenció került kidolgozásra (döntéstervezéses intervenciók, choice architecture interventions). 

Ezek a döntéstervezéses intervenciók a személyek döntéseit oly módon próbálták befolyásolni, 

hogy az egyének céljai és fontos társadalmi célok leghatékonyabban megvalósulhassanak: az 

elmúlt néhány év során több, mint 40 országban jött létre a kormányok mellett olyan tanácsadó 

szervezet, amely a viselkedéses intervenciók használatával befolyásolta összességében többmillió 

ember életét (Hansen, Skov, & Skov, 2016). Azonban több aggály is felmerült azzal kapcsolatban 



(pl. Michie és mtsai., 2016), hogy módszertani okokból a viselkedéses intervenciók mögött álló 

pszichológiai mechanizmusokra vonatkozó tudás felhalmozódása túl lassú. Így a negyedik 

kutatásban azt tűztük ki célul, hogy feltárjuk a döntéstervezéses intervenciók szakterületén a tudás 

felhalmozódása útjában álló tudomány-művelés módszertanából fakadó gátakat. Ezért első körben 

a döntéstervezéses intervenciók jellemzőiről és kísérleti elrendezéséről egy átfogó képet vázoltunk 

föl a szakirodalom szisztematikus feltárása által, majd azonosítottuk azokat a faktorokat, amelyek 

a tudás felhalmozódását akadályozzák. Végül ajánlásokat fogalmazunk meg a jövőbeli 

döntéstervezés alapú intervenciós kutatások javítására.  

  



1. kutatás 

A kognitív reflektivitás teszt újraértelmezése: a megoldási stratégiák feltárása 

 

Cél: A kutatás célja az volt, hogy feltárja a kognitív reflektivitás teszt (KRT) megoldása 

során alkalmazott stratégiákat, illetve az sikeres megoldáshoz szükséges képességeket. A KRT 

készítői szándéka szerint azt hivatott mérni, hogy az emberek mennyire képesek elnyomni első, 

helytelen intuícióikat. Mivel ezen képesség hiányát feltélezik sok helyzetben a döntési torzítások 

mögött, így jelen kutatásban három kérdésre szerettünk volna választ kapni: 1) milyen egyéni 

különbségek jósolják be a KRT-n mutatott teljesítményt 2) mi az első helytelen intuíció szerepe a 

helyes válaszokban, és ez hogyan járul hozzá a döntési torzítások kialakulásához 3) az egyéni 

különbségek hogyan hatnak a döntések dinamikájára.  

Módszer: 219 diákot (79% nő, M = 22.04 év, SD = 2.28) toboroztunk a kutatásban való 

részvételre, amely egy offline és egy online részből állt. Az offline részben a résztvevőket egy 

személyes labor-interjúra hívtuk meg. Megérkezésük után közöltük velük, hogy az interjút 

felvesszük, majd később anonim módon kielemezzük. Ezt követte az alkalmazott protokoll-

analízis instrukcióinak ismertetése. Néhány bemelegítő feladat után, a személyek hangosan 

gondolkodva megoldották a KRT három feladatát. Az online részben minden résztvevőnek 

reflektivitás teszteket (mint például a ‘Rational-Experiential Inventory’, REI; Pacini & Epstein, 

1999), és numerikus képességeket mérő teszteket (‘Berlin Numeracy Test’, BNT; Cokely, Galesic, 

Schulz, Ghazal, & Garcia-Retamero, 2012) küldtünk emailben otthoni kitöltésre.  

Eredmények: 

1) Mind a numerikus képességek (BNT, b = .39, 95% CI [0.29, 0.48], t = 8.22, p < .001), 

mind a reflektivitás (REI, b = 0.02,  95% CI [0.01, 0.03], t = 4.16, p < .001) bejósolja a 

KRT-n mutatott teljesítményt F(2,203) = 48.09, p < .001, adj. R2 = .32. 

2) A felvett hanganyagot protokoll-analízis módszerével elemeztük: két, a hipotéziseinket 

nem ismerő ítész kategorizálta a hanganyagot előre meghatározott szempontok szerint. A 

helyes válaszokat ‘helyes kezdés és ‘helytelen kezdés’ csoportokba sorolták, míg a 

helytelen válaszokat ‘reflektív’, valamint ‘nem-reflektív’ csoportokba.  

a. A protokoll-analízis eredménye szerint a kísérleti résztvevők 124 esetben (77%) 

helyes kezdés mintázatot mutattak, és csak 37 esetben (23%) kezdték helytelenül a 



feladatokat. A reakcióidő-analízis eredményei azt a feltételezésünket erősítik, hogy 

a helyes kezdés csoportba került személyek nem nyomták el első, helytelen 

intuíciójukat, mielőtt beszélni kezdtek volna (BH(0, 1.63) = 0.28).  

b. A protokoll-analízis eredménye arra is rámutatott, hogy számos olyan eset volt, 

ahol a személyek helytelen választ adtak a végén, azonban előtte próbálták 

leellenőrizni első válaszuk helyességét. A 361 esetből 142 esetben történt így 

(36%), míg a maradék 219 (61%) esetben a kísérleti személyek rögtön az első, rossz 

intuíciójuk után továbbléptek a következő feladatra.  

3) Az általunk gyűjtött adatok nem voltak szenzitívek annak a kérdésnek a tesztelésére, hogy 

(BH(0, 0.45) = 0.62) a magasabb numerikus képességekkel rendelkező személyek többször 

kerülnek-e a ‘helyes kezdés’ csoportba. Hasonlóképpen nem tudtunk következtetést 

levonni arra vonatkozóan (BH(0, 0.03) = 0.80), hogy vajon a személyek REI eredményei a 

‘reflektív’ csoportban magasabbak-e. 

 

Diszkusszió: A protokoll-analízis eredményei azt mutatják, hogy az emberek különböző 

módokon oldják meg a KRT feladatait. Az esetek 77%-ban, amikor az emberek helyes végső 

választ adtak, akkor helyes intuíciójuk volt vagy helyes stratégiával kezdték el megoldani a 

feladatokat. Az esetek 39%-ban pedig az emberek akkor is helytelen választ adtak, ha a helytelen 

intuíciójuk után további időt töltöttek a feladatok megoldásával. Az eredmények azt mutatják, 

hogy az intuíció-intervenció elmélet predikcióival szemben első helytelen intuíció, és az azt követő 

gondolkodás nem az egyetlen, és nem szükségszerűen a fő indok a döntési torzítások megjelenése 

mögött. Végül, az eredmények további bizonyítékkal szolgáltak amellett is, hogy a KRT egy 

összetett mérőeszköz, hiszen nem csak a reflektivitás, hanem a numerikus képességek is 

kulcsszerepet játszanak KRT feladatok sikeres megoldásában. 

  



 

2. Kutatás 

Az egyéni különbségek dinamikájának vizsgálata a nevező figyelmen kívül hagyása 

feladatban 

 

Cél: Az heurisztikák és torzítások feladatokban fellépő egyéni különbségeket leíró 

döntéshozatalai modellek többsége az intuíció-intervenció modellre építve azt feltételezi, hogy 1) 

a személyeknek van egy gyors, helytelen intuíciója 2) az első helytelen intuíció után pedig vagy 

nem gondolkodnak, ha pedig igen, akkor első intuíciójukat legátolják 3) a személyek közti egyéni 

különbségek ebből a késői korrekciós mechanizmusból fakadnak. A harmadik kutatásnak két fő 

célja volt: Elsőként leteszteltük, hogy a döntéshozóknak kialakul-e helytelen intuíciója a nevező 

figyelmen kívül hagyása feladatban: felmértük, hogy a résztvevők próbák hány százalékában 

mozdítják a számítógépes egeret először a helyes válasz irányába. Második kérdésünk az volt, 

hogy a magasabb kognitív kapacitással rendelkező személyek miért adnak több helyes választ 

ugyanezen a feladaton: azért mert (1) nagyobb valószínűséggel van egy kezdeti, helyes válaszuk 

(2) nagyobb valószínűséggel maradnak a kezdeti válaszuknál, amennyiben az helyes (3) nagyobb 

valószínűséggel változtatják meg a kezdeti válaszukat, amennyiben az helytelen. 

Módszer: A kutatás két kísérletből állt: egy egérútkövetéses vizsgálatból és annak a 

replikációjából. A 2 kísérlet módszertana tökéletesen megegyezett. A kísérletek egy offline és egy 

online részből álltak. Az offline részben a kísérleti személyek 15-20 fős csoportokban vettek részt 

a vizsgálatban az ELTE egyik számítógéptermében. A résztvevők 54, a nevező figyelmen kívül 

hagyása feladatot oldottak meg a számítógépen, miközben a számítógépes egérmozgásukat 

rögzítettük. A nevező figyelmen kívül hagyása feladatban a 2 bemutatott tört közül a nagyobb 

értékűt kiválasztani (Bonner & Newell, 2010). 

 A gondolkodás dinamikájának követésére egy új számítógépes egérútkövetéses módszert 

dolgozunk ki a célterületek (areas of interest, AOI) módszerre építve. A módszer lényege az, hogy 

a törtek körül egy célterületet meghatároztunk. Amennyiben a résztvevő a számítógépes egeret 

valamelyik célterületre mozdította, akkor azt úgy értelmeztük, hogy a személy az adott válaszopció 

felé elköteleződött. Amelyik törthöz tartozó célterületre elsőként mozgatta a résztvevő az egeret, 

azt jelöltük mint az a személy első válasza adott próbán. Amennyiben a személy végső válasza 



eltért első válaszától, a próbát úgy kategorizáltuk, mint amiben válaszváltás (changes of mind, 

CoM) törént (1. ábra).  

 

1. Ábra. Az 1A ábra egy példa törtpárt mutat a hozzátartozó célterületekkel és az egérkurzor 

kezdőpontjával. A 1B, 1C és 1D ábrák 3 különböző példa egérutat mutatnak be. 

 

Az offline részt követően, a résztvevők egy emailt kaptak, amely tartalmazta hozzáférést 

az online kitöltendő kognitív kapacitás mérő tesztekhez (IQ teszt - Kovacs & Temesvári, 2016; 

BNT - Cokely és mtsai., 2012). 

Eredmények: Mivel a két kísérletben az analízis megegyezett, ezért azok eredményeit 

együtt mutatom be. Az első kísérletben 109, míg a második kísérletben 143 kísérleti személy vett 

részt. Mindkét kísérletben azt találtuk, hogy az egyének a feladat megoldása során gyakran 

mozgatták a számítógépes egérkurzort először a helyes válasz irányába.  



1. Táblázat 

Az inkongruens próbák hány százalékában volt az első válasz, illetve a végső válasz helyes 

kísérletenként 

  
  

Helyes első válasz  
Helytelen első 

válasz 

Kísérlet 1 
Helyes végső válasz 42% 42% 

Helytelen végső válasz 3% 13% 

Kísérlet 2 
Helyes végső válasz 40% 45% 

Helytelen végső válasz 3% 11% 

 

Mindkét kísérlet eredményei azt mutatták, hogy a kognitív kapacitás nem jósolta be 

szignifikánsan az első válaszok helyességét, de a végső válasz helyességét igen (2. Táblázat). A 

magasabb kognitív kapacitással rendelkező személyek kevesebb helytelen válaszváltást és több 

helyes válaszváltást produkáltak, és ezek a hatások is szignifikánsan hozzájárultak a kapacitás-

normativitás kapcsolat megjelenéséhez (3. Táblázat). 

 

2. Táblázat 

A táblázat kognitív kapacitás első és végső válasz helyességével való kapcsolatát vizsgáló 

modellek eredményét foglalja össze az 1-2 kísérletben.  

Bejósolt 

változó 

Kísérlet OR 95% CI z p 

Végső válasz 

helyessége 

1 1.43 [1.13, 1.81] 3.01 .003 

2 1.58 [1.30, 1.93] 4.62 < .001 

Első válasz 

helyessége 

1 1.05 [0.93, 1.18] 0.80 .424 

2 0.98 [0.90, 1.07] -0.45 .656 

Megjegyzés: Minden bemutatott modell generalizált lineáris kevert modellek binomiális link 

függvénnyel.  

 



3. Táblázat 

A táblázat kognitív kapacitás - válaszváltás kapcsolatát vizsgáló modellek eredményét foglalja 

össze annak függvényében, mindkét kísérlet esetében külön azokra az esetekre, ahol az első válasz 

helyes és ahol helytelen volt 

Első válasz  Kísérlet OR 95% CI z p 

Helytelen 1 1.45 [1.11, 1.90] 2.75 .006 

2 1.77 [1.42, 2.20] 5.06 < .001 

Helyes 1 0.67 [0.47, 0.95] -2.28 .023 

2 0.70 [0.53, 0.93] -2.43 .015 

Megjegyzés: Minden bemutatott modell generalizált lineáris kevert modellek binomiális link 

függvénnyel.  

 

Diszkusszió: Kutatásunk eredményei amellett hoztak kísérleti bizonyítékot, hogy a 

személyek nem mindig egy helytelen válasszal kezdik a gondolkodásuk a heurisztikák és 

torzítások feladatokban. Emellett azt figyeltük meg, hogy a magas kognitív kapacitású 

döntéshozók gyakrabban változtatják meg a nevező figyelmen kívül hagyása feladatban a 

válaszukat, ha az helytelen. Azonban adataink nem támogatják azt a feltételezést miszerint a 

magasabb kognitív kapacitás ugyanitt több helyes első válasszal járna együtt. Az intuíció-

intervenció modell predikcióinak megfelelően azt találtuk, hogy a nevező figyelmen kívül hagyása 

feladatban a kapacitás-normativitás kapcsolat késői folyamatok eredménye. Végül, kutatásunk azt 

is megmutatta, hogy a számítógépes egérút elemzés miként használható a döntéshozatal egyéni 

különbségeinek vizsgálatára. 

  



3. Kutatás 

A mozgás végrehajtása a döntéshozási folyamat része? A megtestesült döntés hipotézis 

vizsgálata. 

 

Cél: A harmadik kutatás a megtestesült döntés elméletre fókuszál, amely szerint a 

döntéshozáshoz kapcsolódó testi mozgások befolyásolják a döntések kimenetelét. A megtestesült 

döntés elmélet szerint a döntéshozás folyamata kétirányú: testi mozgásaink nem csupán döntéseink 

eredményei, hanem a mozgások maguk is hatással vannak a döntések kimenetelére. A testi 

mozgások döntésekre gyakorolt hatásának két magyarázata is lehetséges 1) a testi mozgások azért 

vannak hatással a döntésekre, mert megváltoztatják az egyes döntési opciók értékelését 2) a testi 

mozgások azért változtatják meg a döntéseket, mert a testi mozgás hatással van az egyes döntési 

opciók kiválasztásának a költségére. Az irányított mozgás feladatot azért fejlesztettük ki, (Guided 

Movement Task, GMT, 4. ábra) hogy e két lehetséges ok szerepét el tudjuk választani egymástól. 

Módszer: A GMT során a résztevők mozgását olyan módon irányítjuk, hogy a 

számítógépes egerüket egy folyosó két fala között tudják mozgatni. Ezáltal olyan feltételeket 

hozunk létre, hogy a számítógépes egér mozgása a választási opciók felé való irányát és tőlük való 

távolságukat külön manipuláljuk. Ez a kísérleti manipuláció lehetővé teszi, hogy elválasszuk 

egymástól, hogy a döntési opciók költsége (távolság tőlük) vagy pedig a feléjük való mozgás az, 

amely hatással van a végső döntés kimenetelére.  

Jelen kutatás 2 kísérletből állt. Mindkét kísérletben a GMT feladatot alkalmaztuk azonban 

a bemutatott kísérleti ingerek különböztek a két kísérletben. Az első kísérletben (N=115, 98 nő; M 

= 22.36 év, SD = 2.04 év) 180 arc (90 női és 90 férfi) portréját használtuk a Chicagoi Arc 

Adatbázsból (Chicago Face Database), míg a második kísérletben (N= 194, 150 nő; M = 21.82 

év, SD = 1.80 év) Koop és Johnson (2013, második kísérlet) által kifejlesztett 43 kockázatos 

döntési párt használtuk. Az első kísérletben a feltett kérdés arra vonatkozott, hogy a személyek 

„melyik arcot tartják vonzóbbnak, míg a második kísérletben a célkérés az volt, hogy a „következő 

2 opció közül, melyiket választanád szívesebben.  

 



 

4. Ábra. A kísérleti manipulációk összefoglalója az első kísérletben. 1A és 1B ábra azt a 

helyzetet mutatja be, amikor a távolságok nem egyenlők (közelebb van a jobb, illetve a bal 

oldali opció), míg az 1C és 1D esetben egyenlők. Míg az 1A és 1C esetében a mozgás a 

jobboldali ábra felé történik addig az 1B és 1D esetén a baloldali arcok felé. 

 

Eredmények: Mindkét kísérletben azt találtuk, hogy egy opció választásának valószínűsége 

nő, ha a kiválasztásának költsége (távolság) csökken, azonban a mozgási iránya nem volt hatással 

az egyes opciók választásának valószínűségére. 

Az első kísérletben, a mozgás irányának nem volt hatása abban a kondícióban, ahol a 

távolságok egyenlők voltak OR = 0.95, 95% CI [0.85, 1.07], z = -0.82, p = .41. Ezzel szemben 

abban az esetben, ahol távolságok nem voltak egyenlők, ott szignifikánsan különbséget találtunk 

a jobb és a baloldali választások valószínűsége között OR = 2.17, 95% CI [1.93, 2.44], z = 13.03, 

p < .001. 

Az második kísérletben replikáltuk az első kísérlet eredményeit. A mozgás irányának nem volt 

hatása abban a kondícióban, ahol a távolságok egyenlők voltak OR = 0.94, 95% CI [0.83, 1.07], z 

= -0.94, p = .35. Ezzel szemben abban az esetben, ahol távolságok nem voltak egyenlők, ott 



szignifikánsan különbséget találtunk a jobb és a baloldali választások valószínűsége között OR = 

1.46, 95% CI [1.29, 1.66], z = 5.76, p < .001. 

 

5. Ábra. A jobb oldali opció választásának valószínűsége attól függően, hogy milyen irányba 

vezetett a folyosó (jobb vagy bal), illetve mekkora volt a távolság a választási lehetőségektől 

(egyenlő vagy nem egyenlő). 

 

Diszkusszió: A két kísérletben arra találtunk bizonyítékot, hogy a mozgás iránya 

önmagában nincs hatással a kísérleti személyek választásaira. A résztvevők válaszait azonban a 

végső opcióktól való távolság befolyásolta. Az eredmények azt a feltételezést támogatják, hogy a 

testi mozgások nem azért vannak hatással a döntésekre, mert megváltoztatják az egyes döntési 

opciók értékelését hanem mert hatással vannak az egyes döntési opciók kiválasztásának a 

költségére. 

  



4. Kutatás 

A döntéstervezés szakirodalmának szisztematikus áttekintése: mikor és miért működnek a 

döntéstervezésen alapuló intervenciók? 

 

Cél: A döntéstervezésen alapuló intervenciók egyik elsődleges célja, hogy segítse az 

embereket olyan döntéseket meghozni, ami az saját és a társadalom hosszútávú céljainak elérése 

segíti őket. Bár ebben a törekvésben számos ígéretes eredményt született az lemúlt évek során, 

több aggály is felmerült azzal kapcsolatban (pl. Michie és mtsai., 2016), hogy módszertani okokból 

a döntéstervezéses intervenciók mögött álló pszichológiai mechanizmusokra vonatkozó tudás 

felhalmozódása túl lassú. Így a negyedik kutatásban azt tűztük ki célul, hogy 1) egy átfogó képet 

nyújtsunk az döntéstervezésen alapuló intervenciók jellemzőiről és az alkalmazott kísérleti 

elrendezésekről 2) feltárjuk a szakterületén a tudás felhalmozódása útjában álló tudomány-

művelés módszertanából fakadó gátakat 3) a szakirodalom áttekintésére és a határtudományok 

tapasztalatára alapozva olyan ajánlásokat fogalmazzunk meg, amelyek segítik a tudás 

felhalmozódását 

Módszer: Szisztematikus szakirodalmi keresést folytattunk három akadémia adatbázisban, 

hogy ezáltal az összes 2008 után megjelent empirikus döntéstervezéses intervenciót alkalmazó 

kutatást azonosítsuk. Az így kapott keresési találatokat egyesével átnéztük, és előre meghatározott 

kritériumok alapján szortíroztuk (4. Táblázat). A kiválasztott tudományos cikkek végső listájából 

a kutatás egyik társszerzője kivonatolta a szükséges információkat. Az így kapott eredményeket 

egy másik társszerző ellenőrizte. 

4. Táblázat  

Beválasztási és kizárási kritériumok 

Beválasztási kritériumok 

(1) Teljes szövegű cikkek. 

(2) Angol nyelven írt cikkek.  

(3) A cikk egy peer-revied folyóiratban jelent meg  

(4) A cikk empirikusan egy vagy több olyan intervenciót vizsgált, amelyet az eredeti szerzők 

döntéstervezéses intervenciónak neveztek vagy ehhez a szakirodalomhoz kapcsolták.  



(5) A cikkben viselkedéses kimeneti változót vizsgáltak (nem a résztvevők preferenciáját 

vagy attitűdjét) 

Kizárási kritériumok 

(1) Összefoglaló cikkek, konferencia absztraktok, konferenciakötetben megjelent cikkek. 

(2) Az alkalmazott intervenciók korlátozták a célpopuláció szabad döntését vagy pénzügyi 

ösztönzőket/oktatást/komplex döntéstámogató rendszert/tanácsadást alkalmaztak. 

 

Eredmények: 2670 keresési találatot azonosítottunk a 3 akadémiai adatbázisban. A szűrés 

után a végső listánk 116 empirikus cikket tartalmazott, amelyben 156 kísérlet volt és 422 tesztelt 

intervenció (6. Ábra). 

 

6. Ábra A szűrési procedúra menete. 

A vizsgált cikkek 74%-ának fő motivációja az volt, hogy egy intervenció hatékonyságát 

leteszteljék egy konkrét kontextusban, miközben összesen 24%-uk elsődleges célja volt a mögöttes 

pszichológiai mechanizmusok feltárása. Eredményeink szerint a vizsgált kísérletek 7%-a 

alkalmazott erőelemzést, egy vizsgálat sem volt preregisztrálva, a használt intervenciók 

nevezéktana egyszerre volt hiányos és tartalmazott egymással átfedő kategóriákat, valamint egy 

cikkben sem használtak a riportálás minőségét segítő iránymutatásokat. 



Diszkusszió: A megfigyeléseinkre, valamint a társterületek tapasztalatára alapozva olyan 

ajánlásokat kerültek megfogalmazásra, amelyek segítik az tudományos eredmények 

felhalmozódását a szakterületen. Ezek a következők voltak: 

- Javasoljuk a döntéstervezéses intervenciók nevezéktanának továbbfejlesztését oly módon, 

hogy az kiterjedjen minden alkategóriára és ne legyenek átfedő kategóriák. Javasoljuk a 

döntéstervezésen alapuló és a viselkedéses intervenciók taxonómiájának egyesítését. 

Javasoljuk az intervenciók kivitelezési-közeg taxonómiájának kifejlesztését. 

- Javasoljuk a riportálás minőségét segítő iránymutatások alkalmazását. Csatlakozva 

sokakhoz (pl. Munafo és mtsai., 2017; Gonzales & Cunningham, 2015) javasoljuk a 

döntéstervezéses intervenciókat alkalmazó kutatások preregisztrációját. 

- Javasoljuk, hogy a döntéstervezéses intervenciókat vizsgáló kutatások nagyobb hangsúlyt 

fektessenek a mögöttes hatásmechanizmusok feltárására. 

 

Általános diszkusszió 

Jelen disszertáció gerincét az emberi döntéshozást befolyásoló faktorok és az mögöttük álló 

pszichológiai mechanizmusok vizsgálata alkotja. Az első két kutatásban azt vizsgáltuk 

kollégáimmal, hogy az emberek miként oldják meg a Kognitív reflektivitás tesztet és a nevező 

figyelmen kívül hagyása feladatot. Kutatásom fókuszában az állt, hogy leteszteljem az intuíció-

intervenció elmélet predikcióit arra vonatkozóan, hogy a személyek első a hibás intuíciója és azt 

azt követő analítikus gondolkodás hiánya miként befolyásolja a döntések kimenetelét. Az 

eredmények mindkét kísérletben az mutatják, hogy intuíció-intervenció elmélet további 

finomításra szorul. A harmadik kutatásban egy új feladatot készítettünk (irányított mozgás feladat) 

annak a vizsgálatára, hogy döntés során a mozgás végrehajtása miként hat a döntések végső 

kimenetelére. Eredményeink szerint mozgás nem azért van hatással a döntésekre, mert 

megváltoztatja az egyes döntési opciók értékelését hanem mert hatással van az egyes döntési 

opciók kiválasztásának a költségére. Az utolsó kutatásban szisztematikusan áttekintettük a 

döntéstervezés szakirodalmát. Kutatásunk eredményein alapul olyan javaslatokat fogalmaztunk 

meg, amelyek segítik a szakterületen a az arra vonatkozó tudás felhalmozódását, hogy a 

döntéstervezésen alapuló intervenciók mikor és miért működnek, és milyen intervenciót kell 

alkalmazni egy adott helyzetben.  
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