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1. BEVEZETÉS 

Doktori kutatásom fő témája a végrehajtó képességek vizsgálata két, a verbális funkciókat kü-

lönböző szinten érintő neurokognitív fejlődési zavarban. Az egyik vizsgálati csoportot a speci-

fikus nyelvfejlődési zavarral (specific language impairment, a szakirodalomban elterjedt rövi-

dítéssel a továbbiakban SLI) küzdő gyermekek alkotják; a másik vizsgálati csoport fejlődési 

diszlexiával (FD) diagnosztizált tanulókból áll. Ebben a két verbális tanulási zavarban jelenleg 

intenzív kutatási terület az atipikus fejlődéshez kapcsolódó, a tüneti képre magyarázatot adó, 

differenciáldiagnosztikai szerepű ún. neurokognitív zavarok (magdeficitek) feltárása, illetve az 

erősségek és gyengeségek alapján felrajzolható neurokognitív profilok leírása. Ezekhez kap-

csolódik jelen kutatás is, amely témaválasztása, kérdésfelvetései és módszertana alapján alap-

vetően a klinikai fejlődés-neuropszichológia körébe tartozik, ugyanakkor gyógypedagógiai 

pszichológiai és pszichodiagnosztikai vonatkozásai is vannak.  

A kutatás specifikus nyelvfejlődési zavarban és fejlődési diszlexiában a végrehajtó ké-

pességként besorolt kontrollfunkciókat vizsgálja. A specifikus nyelvfejlődési zavar és a fejlődési 

diszlexia több tényezős magyarázó modelljeiben, a lingvisztikai deficitek mellett, a lehetséges 

faktorok között gyakran felmerül a végrehajtó képességek szerepe, melyek a mentális erőfeszí-

téssel állnak kapcsolatban és erősen kihatnak az iskolai teljesítményre. 

A végrehajtó funkciók vizsgálatára a kutatásokban és a klinikai gyakorlatban egyaránt 

népszerű verbális (betű-, kategória-, ad hoc, kategóriaváltás- és cselekvésfluencia) és nem ver-

bális (Alakzattervezés-fluencia, Rey Komplex Ábra) eljárásokat alkalmaztunk. A kutatás köz-

ponti kérdése, hogy ezekben a verbális közreműködés szempontjából eltérő eljárásokban mi-

lyen teljesítményprofilokkal jellemezhetők a nyelvi rendszer fejlődését eltérő szinteken érintő 

zavarok, azaz az SLI és az FD.  

Elméleti és gyakorlati, diagnosztikus szempontból sincs egységes álláspont a nyelvfej-

lődési zavar és a fejlődési diszlexia kapcsolatáról. Alapvetően vitatott kérdés, hogy ezek termé-

szetüket tekintve szigorúan elkülöníthető fejlődési zavarok vagy inkább egy dimenzió eltérő 

fokozatait képviselik. Jelen kutatás a két csoport teljesítményeinek közvetett összehasonlításá-

val az SLI- és az FD-profilok közötti különbségek vizsgálatára is kiterjed. 
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2. A KUTATÁS CÉLJA  

 

Alapvető kérdésünk, hogy a specifikus nyelvfejlődési zavarral, illetve a fejlődési diszlexiával 

küzdő iskoláskorú gyerekek mutatnak-e eltérést a végrehajtó funkciókban tipikusan fejlődő 

kontrollcsoporthoz képest. A kérdés vizsgálatához a verbális és nonverbális fluenciatesztek, il-

letve a Rex Komplex Ábrateszt mennyiségi és minőségi elemzését vettük alapul.  A 

neuropszichológiai profil vizsgálatának célja a megkülönböztető szerepű kontrasztok, csoport-

sajátosságok azonosítása. Az eredmények interpretációjára vonatkozó kérdés megválaszolá-

sára a kvantifikált folyamatelemzés eszközeit alkalmaztuk annak érdekében, hogy a válaszadás-

ban szerepet játszó, mögöttes stratégiákat és folyamatokat, azaz a megoldás „hogyan”-ját fel-

tárjuk.  

Kutatásunk exploratív jellegű, alapvetően két okból: 

1) A neurokognitív fejlődési zavarokkal foglalkozó kutatásokban a fluenciatesztek és a 

Rey Komplex Ábra alkalmazása sokkal kevésbé jellemző, mint felnőtt betegcsoportok 

vagy agysérülést elszenvedett gyermekek esetében. Még inkább igaz ez a folyamatori-

entált megközelítésre, amelynek specifikus nyelvfejlődési zavarban vagy fejlődési disz-

lexiában való alkalmazásáról nagyon kevés empirikus tanulmány született.  . 

2) A fókuszban álló kétféle verbális tanulási zavar értelmezésekor számításba kell vennünk 

az adott nyelv jellemzőit, úgy a beszélt, mint az írott nyelvhasználat terén. Az előzetes 

empirikus eredmények szinte kivétel nélkül nem magyar anyanyelvű mintákból szár-

maznak, és ez felveti – különösen a verbális fluenciatesztek esetében – a nyelvi és 

kultúrközi megfeleltethetőség kérdését is.  

 

 

3. MÓDSZEREK 

 

3.1. A vizsgálatsorozat résztvevői 

Első vizsgálat: fejlődési diszlexia (FD) 

A vizsgálati minta összesen 38 gyermekből állt (életkori átlag = 12,30, SD = 1,43), ebből fej-

lődési diszlexiával diagnosztizált magyar anyanyelvű gyermek (6 lány, 13 fiú) volt. Az FD-

csoportba sorolt gyermekek kiválasztását Mohai Katalin végezte. A csoportba kerülés feltétele 

a Wechsler Gyermek Intelligenciatesztben (WISC-IV) (Wechsler, 2003; Nagyné Réz, Lányiné 

Engelmayer, Kuncz, Mészáros és Mlinkó, 2008) elért átlagos vagy a fölötti intelligenciaérték 
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és az ahhoz társuló jelentősen átlag alatti szóolvasási teljesítmény (Dyslexia Differential 

Diagnosis, Maastricht számítógépes vizsgálat magyar változata) volt. Kizáró körülmény a fi-

gyelemhiányos hiperaktivitás-zavar diagnózisa, a Gyermekviselkedési Kérdőív (CBLC) szülői 

változatában (Achenbach, 1991; Rózsa, Kő és Gádoros, 1998) a figyelmi probléma-skála emel-

kedett (70 feletti) értéke, a korrigálatlan látásprobléma, a 3 hónapnál hosszabb iskolai hiányzás, 

az epilepszia vagy viselkedési probléma, illetve a hátrányos helyzet. A kontrollként bevont 19 

fő az FD-csoport tagjaihoz egyénenként a Színes Raven Parallel vagy a Raven Progresszív 

Mátrix Parallel változatával mért nonverbális intelligenciában illesztett tipikusan fejlődő kont-

rollcsoport (TFFD) volt. A Raven-teszt alapján mindkét csoport intelligenciája az átlagos vagy 

a fölötti övezetbe tartozott, az FD-csoportban IQ 86 – 116 (átlag = 97,47, SD = 7,48), az TFFD 

-csoportban pedig IQ 88 – 119 (átlag = 101,32, SD = 7, 48) közötti pontszámmal.  

 

Második vizsgálat: specifikus nyelvfejlődési zavar (SLI) 

A második vizsgálatban összesen 54 gyermek vett részt, amelyből 27 fő (9 lány, 18 fiú) tartozott 

az SLI-csoportba (életkori tartomány 7,33 – 11,66 év, átlag = 9,08, SD = 1,28). A gyerekek a 

Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakértői véleménnyel ren-

delkeznek. A kiválasztás a kutatásokban nemzetközileg elfogadott exkluzív (azaz nonverbális 

tesztben IQ 85 alatt, hallássérülés, neurológiai károsodás, társuló fejlődési zavarok) és inkluzív 

(négy, különböző nyelvi működést vizsgáló tesztből legalább kettőben az életkori normától leg-

alább 1,25 szórásnyira elmaradó teljesítmény) diagnosztikus kritériumok alapján történt. Az 

alkalmazott nyelvi tesztek közül kettő receptív eljárás (Peabody Képes Szókincsteszt (Dunn, 

1959; Csányi, 1974); Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt (TROG) (Bishop, 1983; Lukács, 

Győri és Rózsa, 2011), kettő pedig az expresszív működést méri (Magyar Álszóismétlési Teszt 

(Racsmány, Lukács, Németh és Pléh, 2005) és Magyar Mondatutánmondási Teszt (Kas és Luk-

ács, megjelenés alatt). A tipikusan fejlődő kontrollcsoport (TFSLI) páronkénti illesztéssel az 

életkor és a Raven-teszt megfelelő életkori változatában elért nonverbális IQ-pontszám alapján 

került kiválasztásra. Mindkét csoportban teljesült a minimumként elvárt átlagos IQ-szint (SLI-

csoport: az IQ-tartomány 85– 130, átlag = 103,59, SD = 11,18; TFSLI -csoport IQ-tartomány 88 

– 125, átlag = 104,85, SD = 9,07).  

 

 

 

 

3.2. Módszerek 
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1. A verbális fluencia vizsgálatára többféle (betű-, kategória-, ad hoc, kategóriaváltás és 

cselekvésfluencia) feladatot alkalmaztunk. Ezek mindegyike szóbeli válaszadást igé-

nyel és a vizsgálati személynek feladatonként 60 másodperc alatt kell a megadott hívó-

ingernek megfelelő, lehető legtöbb szót produkálnia. A klinikai, kísérleti és fejlődés-

pszichológiai vizsgálatokban széles körben alkalmazott verbális fluenciafeladatok a 

szavak gyors, rugalmas előhívásán keresztül a szemantikus memória, a lexikai hozzáfé-

rés és a végrehajtó funkciók (úgymint szervezett stratégiai keresés, frissítés, gátlás, vál-

tás és előhívás indítása) együttes működését mérik. 

2. A nonverbális fluenciát a D-KEFS „Design Fluency” (Delis, Kaplan és Kramer, 2001) 

teszt (továbbiakban Alakzattervezés-fluencia, röviden ATF) segítségével vizsgáltuk. Az 

Alakzattervezés-fluencia megoldása bizonyos elemi képességek, készségek (vizuális fi-

gyelem, motoros gyorsaság, vizuális percepció és konstrukció) és a magasabb szintű, 

exekutív műveleteket (problémamegoldás, vizuális mintázatok gördülékeny létreho-

zása, új alakzatok kreatív rajzolása, rajzolás közben a szabályok és megkötések szimul-

tán feldolgozása, korábbi megoldások gátlása) együttes működéséhez kötött. A teszt 

három, egymásra épülő, a végrehajtó funkciók terhelése szempontjából fokozatosan ne-

hezedő feladatból áll (alap, szűrés, váltás), ezáltal a nonverbális fluencia egyik legkomp-

lexebb mérőeszközeként tartják számon.  

3. A Rey-Osterrieth Komplex Ábra (ROCF) másolási, közvetlen és késleltetett emlékezeti 

megoldásait háromféle értékelési rendszer alapján elemeztük: Rey Komplex Ábra Teszt 

és Felismerési Próba (Rey Complex Figure Test and Recognition Trial, RCFT, Meyers 

és Meyers, 1995), Rey-Osterrieth Komplex Ábra Fejlődési Értékelőrendszere 

(Developmental Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure, DSS-ROCF) 

(Bernstein és Waber, 1996) és Boston Kvalitatív Pontozási Rendszer (Boston 

Qualitative Scoring System, BQSS, Stern és mtsai, 1999).  

 

4. A KUTATÁS KÉRDÉSEI ÉS A KAPOTT VÁLASZOK 

 

4.1. A fejlődési diszlexiára irányuló kutatás 

 

1. A fejlődési diszlexiával küzdő csoport mutat-e eltérést a verbális fluenciatesztek mennyiségi 

mutatóiban?  
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A fejlődési diszlexiás csoport kevesebb helyes választ mondott feladatszinten az állat- és a 

szupermarket-próbákban, tesztszinten a kategóriafluenciában és kategóriaváltás-fluenciában, 

mint az életkorban és nonverbális intelligenciaszintben illesztett kontrollcsoport. Az állat-fel-

adatban az elmaradás az összesített (tehát a helyes, hibás és ismételt válaszok beszámításával 

meghatározott) szószámban is megmutatkozott. A kategóriaváltás-fluenciában szintén szignifi-

káns különbséget találtunk az összesített válaszok számában, továbbá a kategóriák közötti he-

lyes váltások számában is, ugyanakkor a váltás pontosságát tükröző mutatókban (kategóriavál-

tási hibák száma, kategóriaváltás százalékos pontossága) nem. A diszlexiás gyerekek tehát itt 

kevesebb szót produkáltak, és ezzel összefüggésben elmaradtak a váltások számában is, de a 

váltás végrehajtása során nem hibáztak többet tipikusan fejlődő társaiknál. A betű- és 

cselekvésfluenciában a két csoportot a válaszszámok alapján nem lehetett elkülöníteni. A ver-

bális fluenciatesztek megoldása során a diszlexiás gyerekek a kontrollcsoporttal megegyező 

számban hibáztak és ismételtek válaszokat, továbbá a korrigált tévesztések számában sem ta-

láltunk különbséget.  

A betűfluencia-tesztben a csoportkülönbség hiánya eltér a korábbi kutatásokban közölt 

eredmények többségétől (pl. Kelly, Best és Kirk, 1989; Menghini és mtsai, 2010; Varvara, 

Varuzza, Sorrentino, Vicari és Menghini, 2014; Reiter, Tucha és Lange, 2005; Csépe, 2005), 

ugyanakkor egybecsengenek Mohai (2014) 8-10 év közötti fejlődési diszlexiás, gyengén olvasó 

és tipikusan fejlődő gyermekcsoportok összevetése során kapott eredményeivel. A megfelelő 

betűfluencia-teljesítmény mellett tapasztalt elmaradás a kategóriafluencia-tesztben éppen ellen-

tétes a Frith, Landerl és Frith (1995) által leírt mintázattal, amely szerint a kezdőhang alapú 

szógenerálás nehéz, míg a jelentés alapú szóelőhívás könnyű lenne a diszlexiás személyek szá-

mára.  

 

2. A fejlődési diszlexiával küzdő csoport mutat-e eltérést a verbális fluenciatesztek minőségi 

mutatóiban?  

A helyes válaszok idői lefutásának összevetése alapján a fejlődési diszlexiás gyermekek a kont-

rollszemélyekhez képest a helyes válaszok számában elmaradtak az első 15 másodpercben a 

betű-, a kategória-, az ad hoc és a kategóriaváltás-fluenciában, a második negyedben (15-30 

mp) a cselekvésfluenciában, a harmadik negyedben (30-45 mp) a kategóriafluenciában. Az 

utolsó idői egységben (45-60 mp) egyik tesztben sem találtunk szignifikáns különbséget. A 

fejlődési diszlexiás gyerekek összesített teljesítményszinten kimutatott elmaradása a 

kategóriafluencia-tesztben az állat-feladat első és harmadik, a gyümölcs-feladat első 15 másod-

percében keletkezik. A tesztek klinikai felhasználása szempontjából is fontos eredmény, hogy 
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a csoportok összehasonlítása során a kétféle ad hoc fluenciafeladat eltérő eredményre vezetett. 

A szupermarket-feladatban a diszlexiás gyermekek szignifikánsan kevesebb helyes választ pro-

dukáltak, amely a feladatidő első negyedére volt visszavezethető. Az utca-feladatban ugyanak-

kor a két csoport sem az egyes idői szakaszok válaszszámaiban, sem a végeredmény szempont-

jából nem különbözött. A verbális fluenciafeladatokra általánosan érvényes volt, hogy az első 

negyedben a diszlexiás gyerekek a kontrollcsoporthoz képest kevesebb szót mondtak. Ez a min-

tázat a verbális válaszok indításának, a gyakori szavak automatikus hozzáférésének és/vagy 

előhívásának a károsodását jelzi, amelyhez az állat-feladatban a verbális válaszadás fenntartá-

sának, a kiterjesztett lexikonból a szavak előhívásának az érintettsége is társul. Egyedül a 

cselekvésfluencia viselkedett ettől eltérően, ahol a második idői szakaszhoz köthető csoportkü-

lönbséget találtunk. 

A stratégiai műveletek szintjén nézve a diszlexiás csoport a tipikusan fejlődő mintához 

viszonyítva az állat-feladatban alacsonyabb váltásszám mellett kevesebb szemantikai csoportot 

hozott létre. A csoportosítás alacsonyabb szintje a teljes kategóriafluencia-teszt szintjén is ki-

mutatható volt. A teljes válaszszámhoz viszonyított műveleti mutatókban a két csoport között 

nem találtunk különbséget, vagyis a stratégiák relatív gyakorisága nem mutatott a klinikai stá-

tusszal összefüggést. Az állat-feladatban a klaszterek mérete abszolút értékben szintén nem kü-

lönbözött, ugyanakkor a teljes válaszszámhoz viszonyítva a fejlődési diszlexiás csoport vála-

szait nagyobb csoportokba szervezte. Kapcsolatvizsgálatok segítségével megvizsgáltuk, hogy 

hogyan járulnak hozzá a stratégiai műveletek a diszlexiás személyekre csoportszinten jellemző 

alacsonyabb válaszszámhoz. A kategóriafluencia-feladatban a válaszszámok egyéni különbsé-

geire a szemantikai csoportképzés és a váltás 71%-ban magyarázatot adott. Az állat-feladat vá-

laszszámából a szigorú szemantikai csoportok és a váltások száma együttesen 63%-ot tudott 

megmagyarázni. A tipikusan fejlődő gyermekeknél az összesített csoportszám önmagában kö-

zepes szinten bejósolja a produktivitást a kategóriafluenciában, míg az állatfeladatban a sze-

mantikai csoportok száma a válaszszámok különbségeinek 39%-ára adott magyarázatot. Lát-

ható tehát, hogy az egyéni produktivitási mutatók alakulásában a váltás csak a fejlődési diszle-

xiás csoportban rendelkezett saját, a csoportosítástól független predikciós értékkel. Kapott ered-

ményeink alapján a fejlődési diszlexiás gyerekek a betű-, az ad hoc és a cselekvésfluencia-

feladatok megoldása közben ugyanúgy használják a stratégiai műveleteket, mint a tipikusan 

fejlődő társaik. A leginkább túltanult, kategórialapú szógenerálási helyzetben ugyanakkor az 

alacsony válaszszám hátterében a szemantikai asszociációkon alapuló klaszterelés és a váltás 

szerepe is kimutatható. A fejlődési diszlexiás csoportban az automatikus, könnyen mozgósít-

ható szavak szótári keresésének és előhívásának az érintettsége – összhangban a mennyiségi 
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mutatók elemzésének eredményeivel (ld. 1. kérdésnél) és a „gyors megnevezési deficit” kon-

cepcióval (Wolf és Bowers, 1999; Mather és Wendling, 2011) – a verbális fluenciatesztekben 

globálisan megjelent, ugyanakkor stratégiákkal kapcsolatos eltérések specifikusan, a 

kategóriafluencia-feladatban mutatkoztak meg. Eredményeink tehát abba az irányba mutatnak, 

hogy az általunk vizsgált 10-14 éves korosztályban a fejlődési diszlexiás és tipikusan fejlődő 

gyerekek verbális fluencia-teljesítménye közötti különbség döntően az automatikus szóelőhí-

vási stratégiák és lexikai-szemantikai hálózatok eltéréseiből fakadnak. A kapott mintázat jelen-

tős átfedést mutat Takács, Kóbor, Tárnok és Csépe (2017) 8-12 éves ADHD-val diagnosztizált 

gyermekekkel kapcsolatban közölt, betű- és kategóriafluencia-feladatok stratégiai és idői elem-

zéséből származó megállapításaival.  

 

3. A fejlődési diszlexiával küzdő csoport mutat-e eltérést a nonverbális fluenciatesztekben az 

egyes alfeladatok és az összesített pontszámok szintjén? 

A nonverbális fluencia vizsgálatára alkalmazott D-KEFS Alakzattervezés-fluencia (ATF) teszt-

jében az alap-feladatban a helyes válaszok számában jelentős csoportkülönbséget találtunk, 

ugyanakkor sem a hibaszámok, sem pedig az ismételt válaszok száma nem különbözött a klini-

kai és a kontrollcsoportban. A mintázat alapján arra következtethetünk, hogy a diszlexiás gye-

rekek alacsonyabb produktivitása itt alapvetően nem a feladat megértésének hiányosságaiból 

fakadt. Az olvasászavarral küzdő gyerekek leginkább a szűrés-feladatban különböztek a tipi-

kusan fejlődő társaiktól, erre utal náluk, hogy az alacsonyabb helyes válaszszámhoz magasabb 

hibaszám is társult. Itt az alap-feladatban megtanult szabályokat a korábbi célingerek figyelmen 

kívül hagyva kell alkalmazni. Ez az interferencia-helyzet egyik csoportban sem járt együtt a 

válaszszámok csökkenésével, ugyanakkor a diszlexiás gyerekek több szabálysértő alakzatot raj-

zoltak, miközben az ismétlések és önkorrekciók számában nem különböztek a kontrollcsoport-

tól. A szabályalkalmazás szempontjából legösszetettebb váltás-feladatban a két csoport között 

csak tendenciaszintű eltérést találtunk. A három alfeladat összevonásával kapott teljes ATF-

tesztben a helyes válaszok száma lényegesen elmaradt a vizsgálati csoportban. A diszlexiás 

gyerekek tesztprofilja lefutásában megegyezett a tipikusan fejlődő gyerekekével, ugyanakkor a 

helyes válaszszámokat kifejező görbe az alap- és szűrés-feladatban szignifikánsan, a váltás-

feladatban pedig tendenciaszinten alacsonyabban futott. A két csoport a feladatonként megraj-

zolt alakzatok számában sem az egyes feladatokban, sem pedig a teljes tesztre nézve nem kü-

lönbözött. Ez alapján arra következtethetünk, hogy az ATF első két feladatában kimutatott cso-

porthatás nem a pszichomotoros tempó vagy a grafomotoros készségek eltéréseivel magyaráz-
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ható, hanem a vizuális figyelem, az új motoros akciók létrehozására és tervezésére való képes-

ségen alapulhat. A szűrés-feladatban a csoportok közötti különbség a fejlődési diszlexiás gye-

rekek gyengébb válaszgátlási képességét jelzi. A váltás-feladatban a két csoport közötti különb-

ség tendenciaszintűre csökkent, amely a százalékos pontossági mutatók alapján a tipikusan fej-

lődő csoport teljesítményszintjében bekövetkezett nagyobb visszaeséssel (a korábbi 91 és 89%-

ról 71%-ra) függ össze. A helyes és hibás válaszok arányát tekintve fejlődési diszlexiás gyere-

keknél a korábbi szinthez képest (78 és 75%) kisebb veszteséggel járt a feladat komplexitásának 

növekedése, azt 67%-os pontossággal kezelték. Ezek fényében a kognitív flexibilitás specifikus 

zavarát fejlődési diszlexiában nem tekinthetjük alátámasztottnak. Az ATF-profilok összevetése 

alapján az a benyomásunk alakult ki, mintha a fejlődési diszlexiás gyerekek számára a feladat-

helyzet által megkövetelt gyors tanulás, a szabályok hajlékony alkalmazása lenne nehezített. Ez 

az óvatos felvetés továbbvisz Nicolson és Fawcett (2007) procedurális deficit hipotézise irá-

nyába, amelynek empirikus igazolása további, célzott vizsgálatot igényel. 

 

4. A fejlődési diszlexiás és a tipikusan fejlődő csoportokon belül milyen kapcsolatban állnak 

egymással a verbális és nonverbális fluenciafeladatok teljesítménymutatói? 

. A klinikai csoportban az ötféle verbális fluenciafeladat összesített helyes válaszszámai között 

nem találtunk kapcsolatot, míg a tipikusan fejlődő kontrollcsoportban három szemantikai alapú 

feladat (a kategória-, a kategóriaváltás- és a cselekvésfluencia) helyes válaszszámai szignifikáns 

együttjárást mutattak. A fejlődési diszlexiára tehát a vizsgált korosztályban a verbális 

fluenciafeladatokon belül heterogén teljesítményprofil jellemző.  

Az Alakzattervezés-fluencia esetében a két csoporton belül az összefüggések mintázata 

hasonló volt. A fejlődési diszlexiás csoportban az alap- és a szűrés-feladat szorosan együtt járt, 

a kontrollcsoportban pedig tendenciaszintű korrelációt mutatott. A váltás-feladat pontszáma 

mindkét csoportban függetlennek bizonyult a másik két ATF-próbától. Suchy, Kraybill és 

Larson (2010) idős felnőttek körében végzett elemzéseivel összhangban ez a mintázat megerő-

síti a váltás-feladat önálló, az alap- és szűrés-feladattól elkülönített értelmezésének fontosságát.  

A verbális és a nonverbális fluenciafeladatokban adott helyes megoldások száma között 

egyik csoportban sem találtunk szignifikáns összefüggést. A kategóriaváltás-fluencia mindkét 

csoportban tendenciaszinten igazolható, közepes erősségű együttjárást mutatott a teljes ATF-

teszt helyes válaszszámával. A fejlődési diszlexiás gyerekek esetében a kategóriaváltás-

fluencia ezenfelül az alap-feladattal, a kontrollcsoportban pedig a váltási feladattal áll tenden-

ciaszintű kapcsolatban. A kontrollcsoportban még a betűfluencia és a váltás-feladat helyes vá-

laszszáma között találtunk tendenciaszintű együttjárást. Eredményeink alapján a verbális és a 
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nonverbális fluenciatesztek nem tekinthetők egymás parallel változatainak. Az általunk alkal-

mazott tesztvariációk közül leginkább a kategóriaváltás-fluencia és a teljes ATF-teszt között 

körvonalazódott összefüggés. A tesztek konstrukciós elvének megfelelő együttjárásokat inkább 

a tipikusan fejlődő gyerekek esetében találtunk (BF és ATF váltás, KVF és ATF váltás), azon-

ban ezek is csak tendenciaszinten igazolódtak.  

 

5. A fejlődési diszlexiával küzdő csoport mutat-e eltérést a Rey Komplex Ábrateszt mennyiségi 

mutatóiban?  

A Rey Komplex Ábra Teszt és Felismerési Próba (RCFT) értékelő rendszere alapján a fejlődési 

diszlexiás gyerekek a kontrollcsoporthoz viszonyítva, az elemek pontosságát és elhelyezését ér-

tékelve, alacsonyabb szinten oldották meg a másolási és közvetlen felidézési feladatot, míg a 

késleltetett reprodukció megoldása a két csoportban azonos szintű volt. A három feladat pont-

számait összefoglaló teljesítménygörbe lefutása a csoporttagságtól független volt: a gyerekek a 

másolásban érték el a legmagasabb pontszámot, ehhez képest a közvetlen felidézéskor a telje-

sítmény szignifikánsan visszaesett, ugyanakkor az idői késleltetés nem járt további számottevő 

információvesztéssel, a teljesítmény egyenletes maradt. A feladatmegoldás idejére, illetve azok 

helyzetek közötti különbségeire a csoporttagságnak nem volt hatása, a kapott csoportkülönbsé-

gek nem magyarázhatóak a kognitív feldolgozás sebességének különbségeivel vagy a rajzok 

elkészítésére szánt rövidebb idővel. Az RCFT- teljesítményprofil alapján a diszlexiás csoport 

hátránya alapvetően az információk kódolási szakaszához (ábra másolása) vezethető vissza, 

amelynek következményei másodlagosan az emlékezeti felidézésében is megmutatkoznak. 

Adataink megerősítik Waber, Bernstein és Merola (1989) és Waber (2003) megállapítását, mely 

szerint a ROCF-megoldásokban megfigyelhető fejlődési váltások, illetve ezek hiánya elsődle-

gesen a kódolási szakasz folyamataihoz köthetőek.  

 

6. A fejlődési diszlexiával küzdő csoport mutat-e eltérést a Rey Komplex Ábrateszt minőségi 

mutatóiban?  

A Rey-Osterrieth Komplex Ábra Fejlődési Értékelőrendszerében (DSS-ROCF) a diszlexiás 

csoport a pontossági mutatók többségében nem különbözött a kontrollcsoporttól, közvetlen fel-

idézéskor azonban kevesebb szerkezeti elemre emlékeztek. A diszlexiás gyerekek a szerkezeti 

elemekből a másolás és közvetlen felidézés között tendenciaszinten többet felejtettek el, mint a 

kontrollcsoport. A százalékos pontossági mutatók alapján látható, hogy mindkét csoport az ele-

mek többségét funkciójuktól függetlenül lemásolta, ugyanakkor a kontrollcsoportban már itt 

megmutatkozott a szerkezeti elemek fölénye a járulékos komponensekhez képest (azaz az ábra 
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szervezésére irányuló törekvés). A diszlexiás csoportban a szerkezeti elemek pontosságára na-

gyobb hatással volt a feladathelyzet: másoláskor lényegesen több strukturális elemet rajzoltak, 

mint az emlékezeti felidézések során. A kontrollcsoportban a szerkezeti elemek száma nem 

csökkent az egyes helyzetek között, mindvégig magas szinten maradt. A kontrollcsoporthoz 

képest a fejlődési diszlexiás gyerekek az ábra másolásakor alacsonyabb szinten ragadták meg 

annak szerkezetét (Szervezési alapszint, Szervezési értékpont), a közvetlen és késleltetett em-

lékezeti rajzokban ez az eltérés már nem jelent meg. Mindezeket egybe véve, az a tény, hogy a 

fejlődési diszlexiás csoport közvetlen felidézéskor kevesebb szerkezeti elemet ábrázolt (szer-

kezeti elemek pontossága), a kódolási szakaszban kimutatott gyengébb organizációs képesség-

gel és/vagy a rövid távú téri-vizuális emlékezeti feldolgozás csökkent kapacitásával magyaráz-

ható. A két csoportban a rajzok elkészítésének módját kifejező stíluskategóriák (részekre irá-

nyuló, átmeneti, szerkezetileg felépített) eloszlása azonos volt. A diszlexiás gyermekek rajzai 

mindhárom helyzetben lényeges több torzítást tartalmaztak, a hibaszámok azonban a két cso-

portban azonos ütemben emelkedtek. Fontos különbség, hogy a tipikusan fejlődő csoport hibát-

lanul oldja meg a másolást, torzítások csak az emlékezeti felidézéskor jelennek meg. A diszle-

xiás gyerekeknél másolás közben tendenciaszinten gyakrabban jelent meg az egységek elfor-

gatása, közvetlen felidézéskor a függőleges tengely mentén való áthelyezés, késleltetett felidé-

zéskor pedig a megtapadás és az összevonás. Ezeket a hibatípusokat lefedi a DSS sztenderdizált 

változata, az olvasászavarra jellemző teljesítményprofil megismerésében a kibővített kategó-

riarendszer használata ezzel megegyező eredményre vezetett. A ROCF-megoldások szervezési, 

pontossági és hibázási mutatóival kapcsolatos eredményeink megfelelnek Waber és Bernstein 

(1995) 7-14 év közötti heterogén tanulási zavarral küzdő gyermekcsoportból származó adatai-

val, ugyanakkor attól eltérően a diszlexiás csoportban stíluskategóriákkal kapcsolatban mi nem 

találtunk csoportkülönbséget.  

A Boston Kvalitatív Pontozási Rendszer (BQSS) szerint a diszlexiás gyerekek pontatla-

nabbul másolták le a klasztereket (azaz a szerkezethez nem tartozó több vonalból álló alakza-

tokat), a konfigurális összetevők esetében az eltérés tendenciaszinten volt kimutatható. Mind-

három feladatban jelentős kapcsolatot találunk az elemek strukturális fontossága és azok raj-

zokban való megjelenése között. Másoláskor a diszlexiás csoport a konfigurális elemeket 

előnyben részesítette az egy-egy vonalelemet jelentő részletekhez képest. A kontrollcsoportban, 

a minden elemtípusra érvényes plafonhatás következtében, ez az eltoldódás nem volt kimutat-

ható. A rövid késleltetési szakaszt követően erősödött az elemek hierarchiájának hatása, a gye-

rekek lényegen több szerkezeti elemet és klasztert tudtak felidézni, mint ahány egy-egy vonalat 

jelentő részletet. A hosszabb távú emlékezeti előhívásban ez a hatás továbbra is érvényesült, a 



11 
 

kontrollcsoportban azonban a rajzokban felismerhető részletek aránya már csak a konfigurális 

elemhez képest volt alacsonyabb. A diszlexiás csoportban egy rajzon belül nem befolyásolta az 

egyes elemek ábrázolásának pontosságát és elhelyezését, hogy azok a szerkezetben milyen 

funkciót töltenek be. A tipikusan fejlődő csoport másoláskor a klasztereket pontosabban raj-

zolta le, mint a konfigurális elemeket, illetve a részletek lokalizációja helyesebb volt a klaszte-

rekhez képest, az emlékezeti feladatokban ezek a különbségek eltűntek. A diszlexiás gyerekek 

a konfigurális elemeket pontosabban másolták le, mint ahogy azokat emlékezetből reprodukálni 

tudták. A klaszterek ábrázolásának pontossága a klinikai csoportban csak a másolás és késlel-

tetett felidézés között, a kontrollcsoportban a másolás és mindkét emlékezeti feladat között 

csökkent. A BQSS exekutív funkciókkal kapcsolatos skáláiban (Széttöredezettség, Tervezés, 

Rendezettség, Megtapadás, Konfabuláció) és a Szervezés összesített pontszámában a két cso-

port nem különbözött szignifikánsan. A diszlexiás gyerekek másoláskor kivitelezés szempont-

jából tendenciaszinten gyengébb rajzokat készítettek, illetve késleltetett felidézéskor több 

perszeverációs hibát követtek el. A térhasználattal összefüggő skálákban (Függőleges kiterjesz-

tés, Vízszintes kiterjesztés, Zsugorítás, Elforgatás, Aszimmetria) a két csoport nem különbö-

zött. Az összesített mutatók közül a Megjelenés és pontosság másoláskor tendenciaszinten, 

közvetlen felidézéskor pedig szignifikánsan alacsonyabb volt a diszlexiás csoportban, a rövid 

és a hosszú távú téri-vizuális emlékezeti mutatóban ugyanakkor csoportjaink megegyeztek.    

 

 

4.2. A specifikus nyelvfejlődési zavarral kapcsolatos kutatás  

 

1. A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő csoport mutat-e eltérést a verbális 

fluenciatesztek mennyiségi mutatóiban?  

A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő gyerekek a tipikusan fejlődő, életkorban és nonver-

bális intelligenciában illesztett kontrollcsoporttól szignifikánsan különböztek a betűfluencia- és 

a cselekvésfluencia-tesztben adott helyes válaszok számában és az összesített válaszok számá-

ban is. Az ad hoc és a kategóriaváltás-fluenciában a csoportok között a produkciós pontszá-

mokban tendenciaszintű különbségeket találtunk, a kontrollcsoport javára. A kategóriafluencia-

helyzetben az elemzés tendenciaszinten sem jelzett a csoportok teljesítményében különbséget. 

A klinikai csoport a „T”-betűvel kezdődő szavak felsorolása közben szignifikánsan több hely-

telen választ mondott, az összesített hibaszám a betűfluenciában tendenciaszinten magasabb 

volt.  
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A korábbi, betű- és kategóriafluencia-feladatokat alkalmazó kutatások többségében úgy 

találták, hogy az SLI-ra a verbális fluenciafeladatok globális deficitje jellemző (Rodríguez, 

Santana és Expósito, 2017; Henry, Messer és Nash 2015; Weckerly, Wulfeck és Reilly, 2001). 

Lukács, Ladányi, Fazekas és Kemény (2015) eredményeitől eltérően, a betű- és 

cselekvésfluencia pontszámokban kimutatott csoportkülönbség nem állt összefüggésben az 

egyszerű számterjedelmi feladattal mért rövid távú verbális memóriakapacitással. Az eredmé-

nyek közötti eltérés magyarázata lehet, hogy Lukács és munkatársai az igefluencia, a szuper-

market-feladat és a „k” feladat összesített pontszámával dolgoztak, és az elemzésben nem ke-

zelték külön az egyes feladatvariációkat.  

A betűfluencia-feladatban kimutatott csoportkülönbség kapcsolatban állhat a fonológiai 

feldolgozás zavarával, ugyanakkor az igegenerálási helyzetben megmutatkozó csoporthatásra 

ez utóbbi nem ad magyarázatot. A redukált összesített válaszszám (azaz az egy perc alatt kiejtett 

szavak száma függetlenül annak helyességétől) kapcsolatban állhat a gyorsított beszédproduk-

ció motoros aspektusával (beszédtempó- és folyamatosság) és/vagy magának az előhívásnak a 

sebességével. A vizsgált csoportban az alacsony összesített válaszszám azonban csak ebben a 

két feladattípusban volt kimutatható, amely alapján valószínűbb, hogy az inkább a betűalapú 

szóelőhívás és az igegenerálási helyzet által mozgósított specifikus faktorokkal magyarázható. 

A szemantikai keresés és előhívás általános zavara ellen szól, hogy a kategóriafluencia-tesztben 

a főnevek produkciójára a specifikus nyelvi zavar nem volt hatással, míg az igék esetében ennek 

szerepe szignifikáns volt. Az igék a grammatika szempontjából kitüntetett szerepű nyelvi ele-

mek. Az SLI-kutatások körében ismertek olyan eredmények, mely szerint az igék elsajátítása, 

illetve morfoszintaktikai és szemantikai használta különösen nehéz az érintett gyermekek szá-

mára az azonos életkorú vagy átlagos mondathossz mutatóban illesztett kontrollcsoporthoz ké-

pest (pl. Conti-Ramsden és Jones, 1997; Kelly és Rice, 1994; Leonard, 1998; Van der Lely, 

1994). A felnőtt szakirodalomban ismeretes az igék és főnevek előhívása közötti neurális disz-

szociáció. Gyermekek körében ezzel kapcsolatos adatok még nem állnak rendelkezésre, a SLI-

csoportban a verbális fluenciatesztekben kirajzolódó profil felveti a „frontális” rendszer disz-

funkciójának kérdését.  

 

2. A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő csoport mutat-e eltérést a verbális 

fluenciatesztek minőségi mutatóiban?  

A helyes válaszok idői lefutásának összehasonlítása alapján a specifikus nyelvi zavarral küzdő 

gyerekek a betűfluencia-tesztben globális, mind a négy idői szakaszra érvényes elmaradást mu-

tattak a kontrollcsoporthoz képest. Az igegenerálási feladat első idői szakaszban a két csoport 
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nem különült el egymástól, míg a második és negyedik szakaszban szignifikáns, a harmadikban 

tendencia szintű eltérést találtunk. Ez alapján a klinikai csoport betűfluenciában mutatott elma-

radása a verbális válaszadás indításának és fenntartásának, illetve az automatikus és erőfeszítést 

igénylő, kontrollált előhívási folyamatok együttes zavarával magyarázható, míg a 

cselekvésfluencia alacsonyabb válaszszáma inkább a kibővített lexikonhoz való hozzáférés, a 

nem automatikus előhívás, a verbális válaszadás fenntartásának problémájával hozható össze-

függésbe. Az idő szerepének vizsgálatakor további szignifikáns csoporthatást nem találtunk, az 

ad hoc fluencia második, a kategóriaváltás-fluencia negyedik szakaszában a válaszszámok ten-

denciaszinten különböztek a csoporttagsággal összefüggésben. A kategóriafluencia-tesztben a 

négy idői szakaszra eső válaszszámok a két csoportban megegyeztek.  

A stratégia műveletek szempontjából elemezve, a klinikai csoport a tipikusan fejlődő 

gyerekekhez képest kevesebb fonológiai klasztert alkotott a betű-, a kategória- és az ad hoc 

fluenciában, míg a szemantikai klaszterek számában egyik feladattípusban sem találtunk kü-

lönbséget. Az összesített (tehát a fonológiai és szemantikai klaszterek összevonásával kialakí-

tott) csoportszám mutatóban az SLI-csoport elmaradt a kontrolltól a betűfluenciában, a 

kategóriafluenciában és az ad hoc fluenciában. Weckerly, Wulfeck és Reilly (2001) eredmé-

nyeitől eltérően, az alacsonyabb klaszterképzés a kategória- és ad hoc fluencián belül akkor is 

megmaradt, ha azt a teljes válaszszámhoz viszonyítva határoztuk meg. Az SLI-csoportban a 

betűfluencia-teszten belül a fonológiai és szemantikai klaszterek száma megegyezett, a kont-

rollcsoportban ettől eltérően a fonológiai csoportok domináltak. A teljes válaszszámhoz viszo-

nyítva az SLI-gyerekek nagyobb csoportokat alkottak az ad hoc fluenciatesztben. A specifikus 

nyelvfejlődési zavarral diagnosztizált gyerekek a kontrollhoz képest elmaradtak a betűfluencia-

tesztben az összesített válaszszám, és a váltásmutatókban. A betűfluencia-teszt és az ad hoc 

fluenciatesztben adott helyes válaszok száma mindkét csoportban szignifikáns kapcsolatot mu-

tatott a klaszterek és a váltások számával. A kategóriafluencia-teszt mennyiségi és stratégiai 

mutatói a specifikus csoportban egymástól függetlenek voltak, a kontrollcsoportban a helyes 

megoldások száma szignifikáns kapcsolatban állt a váltások számával, illetve tendenciaszinten 

együtt járt a csoportok számával. A cselekvésfluenciában a magasabb válaszszám a nyelvi za-

varral küzdő gyermekeknél tendenciaszinten magasabb váltásszámmal párosult, a csoportok 

számával viszont nem állt kapcsolatban. A tipikusan fejlődő gyerekek igegenerálási teljesítmé-

nye mindkét művelettel szignifikánsan korrelált. Az átlagos csoportméret egyedül az SLI-t mu-

tató gyerekek betűfluencia-teljesítményével függött össze.   

A fenti eredmények összegzése alapján a specifikus nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

verbális fluenciaprofiljára elsősorban a betűfluencia-teljesítmény jelentős eltérése jellemző, 
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amely mind az automatikus, mind pedig az exekutív kontrollt igénylő szóaktivizálás, továbbá 

a (fonológiai alapú) csoportképzés és váltási műveletek alacsonyabb hatékonyságával hozható 

összefüggésbe. A szemantikai jellegű feladattípusokban a lexikai hozzáférés és előhívás ké-

sőbbi, kontrollált folyamatainak szerepe körvonalazódott. Az igegenerálási feladatban az ala-

csony produktivitás hátterében az idői elemzés alapján a kiterjesztett lexikonból történő előhí-

vás, az erőfeszítést igénylő keresési folyamatok diszfunkciója valószínűsíthető, továbbá a ki-

merülő alcsoportok közötti váltás nem optimális időzítése. Ez utóbbira utal, hogy a nyelvfejlő-

dési zavarral küzdő gyerekek hajlamosak voltak a tipikusan fejlődő gyerekeknél nagyobb klasz-

terekbe szervezni válaszaikat, miközben a magasabb produktivitás gyakoribb váltással járt 

együtt. Az ad hoc fluenciában emellett a stratégiai műveletekben (fonológiai csoportok száma, 

csoportok száma, átlagos csoportméret, váltások száma) több szignifikáns kontrasztot találtunk. 

A kategóriafluencia-tesztben a válaszszámok tekintetében a két csoport nem különbözött, il-

letve az idői lefutással kapcsolatban sem találtunk különbséget, ugyanakkor a nyelvi zavarral 

küzdő gyerekek a feladat megoldása közben kevesebbszer váltottak és kevesebb csoportot hoz-

tak létre. Tehát miközben teljesítményszinten nem igazolódott csoportkülönbség, a mögöttes 

stratégiákban szignifikáns eltérést találtunk. Ez utóbbi eredmény megerősíti a folyamatelemzés 

szerepét és fontosságát a nyelvi zavarral diagnosztizált gyermekek kognitív profiljának megis-

merésében. Eredményeink alapján a kisiskolás nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekekre nem 

jellemző a szóaktivizáció általános deficitje, hanem az sokkal inkább specifikusan, a fonológiai 

szabályok alapján történő előhíváshoz és az igék szótári aktivizálásához kötötten jelentkezik. 

 

3. A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő csoport mutat-e eltérést a nonverbális 

fluenciatesztekben az egyes alfeladatok és az összesített pontszámok szintjén? 

A D-KEFS Alakzattervezés-fluencia (ATF) tesztjében a két csoport a feladatsorozat alapszabá-

lyainak megértésében és alkalmazásában, azaz az alap-feladathoz tartozó mutatókban nem kü-

lönült el egymástól. A vizuális figyelmet igénylő, interferencia-helyzetet teremtő szűrés-fel-

adatban a specifikus nyelvi zavarral küzdő gyerekek a kontrollcsoporthoz képest pontatlanab-

bul és saját korábbi teljesítményükhöz képest csökkent produktivitással dolgoztak. A kontroll-

csoportban az alap- és a szűrés feladat nehézségi szintje nem különbözött. Klinikai státusztól 

függetlenül a személyek a nonverbális kreativitást és rugalmasságot igénylő váltás-feladatban 

produkálták a legkevesebb helyes alakzatot, az SLI-csoportban azonban a kontrollhoz viszo-

nyítva is alacsonyabb volt a helyes rajzok száma és csökkent azok elkészítésének pontossága is. 

E teljesítménymintázat alapján a specifikus nyelvi zavarral küzdő gyerekek tipikusan fejlődő 

társaiknál nehezebben tudták a korábban elsajátított szabályokat új, változó követelményekhez 
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adaptálva alkalmazni, válaszaikat monitorozni és a szabálysértő megoldásokat legátolni. A tel-

jes ATF-teszt szintjén a klinikai csoport kevesebb helyes megoldást produkált, emellett átlago-

san kétszer annyit hibáztak, ebből adódóan a megoldások százalékos pontossága (65%) elma-

radt a tipikusan fejlődő kontrollcsoporthoz (85%) képest. A két csoport az egy perc alatt befe-

jezett alakzatok számában sem az egyes feladatok, sem pedig a teljes teszt szintjén nem külön-

bözött, így a kapott eltérések nem a pszichomotoros tempóban vagy a grafomotoros készségek-

ben rejlő különbségekkel állhatnak összefüggésben. A teljesítménymintázatok összehasonlítása 

alapján két jelentős eltérést találtunk. Először is a specifikus nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

a három feladat során egyre kevesebb helyes rajzot hoztak létre, addig a kontrollcsoportban a 

válaszszámok csökkenése csak az utolsó feladatban volt számottevő. Másodszor a tipikus fej-

lődési gyerek mindhárom feladatban azonos pontossággal dolgoztak, tehát a kognitív követel-

mények fokozódására alacsonyabb válaszszámmal reagáltak, amely viszont nem járt együtt a 

hibás megoldások emelkedésével. A klinikai csoportban az alap-feladathoz képest a szűrés-

feladatban a helyes válaszok száma alacsonyabb volt, ugyanakkor ez nem járt együtt a hibaszám 

csökkenésével. Eredményeink fényében úgy tűnik, hogy a specifikus nyelvi zavarral küzdő 

gyerekek esetében a komplexitás kezelése a tipikusan fejlődő gyerekekhez képest nehezebb, és 

ez nem korlátozódik a verbális tartományra. Az ATF-teszt teljesítménymintázata Leonard 

(1998) által feltételezett általánosabb, nyelven kívül is érvényes feldolgozási deficit, a növekvő 

komplexitás kezeléséhez szükséges kognitív kapacitás korlátozottságának irányába mutatnak. 

 

4. A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő és a tipikusan fejlődő csoportokon belül milyen 

kapcsolatban állnak egymással a verbális és nonverbális fluenciafeladatok teljesítménymu-

tatói? 

Az ötféle verbális fluenciateszt közötti kapcsolat a két csoportban eltérő mintázatot mutatott. A 

klinikai csoportban a feladatok összesített helyes válaszszámai között lazább összefüggést ta-

láltunk. Egyedül az ad hoc fluencia és a cselekvésfluencia közötti korreláció volt szignifikáns, 

a további szemantikai alapú feladatok között pedig több tendenciaszintű kapcsolatra bukkan-

tunk. A betűfluencia-tesztben nyújtott teljesítmény független volt az összes többi feladattól. A 

kontrollcsoportban a betűfluencia-teszt pontszáma a cselekvés-, kategória- és kategóriaváltás-

fluencia mutatókkal együtt változott, az ad hoc fluenciával való kapcsolata pedig tendencia-

szintű volt. A kategóriaváltás-fluencia és a cselekvésfluencia szintén tendenciaszinten össze-

függött egymással.   

Az Alakzattervezés-fluencián belül az összefüggések mintázata a két csoportban ha-

sonló volt. Az alap- és a szűrés feladat kapcsolata klinikai státusztól függetlenül szignifikáns 
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volt, a váltás-feladat pedig független volt a másik két feladattól. A tipikusan fejlődő kontroll-

csoportban az ATF-teszt összesített helyes válaszszáma szignifikáns kapcsolatban állt mindhá-

rom feladattal, a klinikai csoportban azonban a váltás-feladat pontszámával nem volt igazolható 

az összefüggés.  

A specifikus nyelvi zavarral küzdő csoportban a verbális és nonverbális fluenciatesztek 

helyes megoldásai között nem találtunk szignifikáns együttjárást. A kontrollcsoportban a 

betűfluencia szignifikánsan korrelált a váltás-feladattal, illetve tendenciaszinten kapcsolatban 

állt a teljes ATF-teszttel.  

 

5. A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő csoport mutat-e eltérést a Rey Komplex Ábra-

teszt mennyiségi mutatóiban?  

A Rey Komplex Ábra Teszt és Felismerési Próba (RCFT) alapján a specifikus nyelvfejlődési 

zavarral küzdő és a tipikusan fejlődő kontrollcsoport a másolási pontszámokban szignifikánsan, 

a közvetlen és késleltetett emlékezeti reprodukcióban tendenciaszinten különült el egymástól. 

Az RCFT-teljesítményprofil mintázata a két csoportban nem különbözött, a feladathelyzet és a 

csoporttagság nem állt interakcióban.  

 

6. A specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő csoport mutat-e eltérést a Rey Komplex Ábra-

teszt minőségi mutatóiban?  

A Rey-Osterrieth Komplex Ábra Fejlődési Értékelőrendszere (DSS-ROCF) alapján a nyelvfej-

lődési zavarral küzdő gyerekek másoláskor az ábrából a kontrollcsoporthoz képest kevesebb 

vonalelemet rajzoltak le. A specifikus nyelvi zavarral küzdő csoport esetében a másoláskor 

készült rajzokban a szerkezeti és incidentális elemek aránya azonos volt, azaz az információk 

kódolásakor nem tettek különbséget az elemek között azok szerkezetben betöltött funkciójuk 

(lényeges vs. lényegtelen) alapján. A tipikusan fejlődő gyerekeknél a másolási megoldásokban 

a szerkezeti elemek domináltak. Az emlékezeti rajzokban ez a feldolgozásbeli különbség ki-

egyenlítődött. Az SLI-csoport a másolási feladatot tendenciaszinten alacsonyabb szervezettségi 

szinten (Szervezési alapszint) oldotta meg, és ezzel egyidejűleg szignifikánsan elmaradt a 

komplex ábra szerkezetének visszaadásában (Szervezési értékpont). A két csoport az emléke-

zeti megoldások szervezettsége alapján nem különült el. A stíluskategóriák gyakorisága a két 

csoportban nem különbözött, másoláskor a gyerekek többsége részekre irányuló vagy átmenti 

stílussal dolgozott, az emlékezeti megoldásokban a szerkezetileg felépített megközelítésmód 

volt legjellemzőbb. A DSS négy kategóriát (elforgatás, ismétlés, áthelyezés és összevonás) tar-
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talmazó hibaelemzése alapján a nyelvfejlődési zavar csak a komplex ábra másolásakor, a to-

vábbi 10 hibakategóriával kibővített elemezés szerint pedig mindhárom feladathelyzetben szig-

nifikánsan magasabb hibagyakorisággal járt együtt. A vizsgált életkorban a tipikusan fejlődő 

gyerekek a másolási feladatot jellemzően egy hibával megoldották, addig a specifikus nyelvi 

zavarral küzdő gyerekek ugyanezt négy hibával teljesítették. A hibaszám a három feladat során 

a klinikai csoportban nem változott, a tipikusan fejlődő gyerekeknél a másoláshoz viszonyítva 

magasabb volt az emlékezeti reprodukciókban. Saját eredményeink alapján, a nyelvi zavarral 

küzdő gyermeknél a hibaelemzés során érdemes másoláskor a vonalvezetésben megfigyelhető 

túlfutásokat, az emlékezeti reprodukciókban pedig a konfabulációkat is számításba venni. A 

többi, a klinikai csoport megoldásaiban gyakrabban megfigyelhető hibatípust (vízszintes és füg-

gőleges áthelyezés, elforgatás, megkettőzés) a DSS nagyobb alapkategóriái magukba foglalják.   

A Boston Kvalitatív Pontozási Rendszer (BQSS) alapján a szerkezeti elemekkel kapcso-

latos skálákban a két csoportot még tendenciaszinten sem lehetett elkülöníteni. A rajzokban 

megjelenő elemek száma mindhárom helyzetben, csoporttagságtól függetlenül szignifikáns 

kapcsolatban állt azok szerkezetben betöltött szerepével: a konfigurális elemek és klaszterek 

nagyobb arányban jelentek meg, mint a részletek. A nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek 

a Megjelenés, Pontosság és Elhelyezés skálák tükrében a tipikusan fejlődő gyerekekkel meg-

egyező módon dolgozták fel a komplex ábrát. A két csoport nem különbözött a BQSS exekutív 

funkciókkal kapcsolatos skáláiban (Széttöredezettség, Tervezés, Rendezettség, Megtapadás és 

Konfabuláció) és a másoláshoz tartozó Szervezés összesítet mutatóban. A késleltetett emléke-

zeti felidézés során a nyelvfejlődési zavarral küzdő gyerekek tendenciaszinten vonalminőség 

és külalak szempontjából rendezetlenebb rajzokat készítettek, illetve hajlamosak voltak az ele-

mek perszeverációjára. A nyelvfejlődési zavarral küzdő gyerekek a komplex ábra másolása és 

emlékezeti reprodukciója során a kontrollcsoporttal megegyező pontszámokat értek el a Füg-

gőleges kiterjesztés, a Vízszintes kiterjesztés, a Zsugorítás és az Elforgatás és az Aszimmetria 

skálákon. A Megjelenés és pontosság összesített pontszám a nyelvi zavarral küzdő csoportban 

másoláskor és a közvetlen felidézéskor szignifikánsan, a késleltetett felidézéskor pedig tenden-

ciaszinten alacsonyabb volt. A két gyermekcsoport a Közvetlen emlékezet és a Késleltetett em-

lékezet mutatókban nem különbözött.  

Az ábra másolási szakaszával kapcsolatban a DSS-ROCF (vonalelemek számában mért 

pontosság) és a BQSS Megjelenés és pontosság mutatókban megragadható eltérések 

Akshoomoff, Stiles és Wulfeck (2006) eredményeivel összhangban általánosabb feldolgozási 

deficit irányába mutatnak. 
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5. A KUTATÁS GYAKORLATI RELEVANCIÁJA 

 

Kutatásunkban olyan viselkedéses szintű neuropszichológiai vizsgálóeljárásokat alkalmaztunk, 

amelyek jól beilleszthetőek a neurokognitív fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek egyéni ál-

lapotfeltárásának eszközrendszerébe. Eredményeink alátámasztották, hogy a verbális és non-

verbális fluenciatesztek és a Rey Komplex Ábrateszt hasznos a specifikus és tipikusan fejlődő 

gyerekek megkülönböztetésében, ezáltal komplex vizsgálati keretben segítheti a diagnózis fel-

állítását. Az általunk vizsgált fejlődési diszlexiás és tipikusan fejlődő gyerekeket az Alakzatter-

vezés-fluencia szűrés-feladatában elkészített helyes mintázatok száma és a kategóriafluencia-

teszt első 15 másodpercében produkált helyes válaszok száma ismeretében közel 90%-ban he-

lyesen tudtuk osztályozni. A verbális és nonverbális fluenciatesztek kombinált mutatóiból álló 

modell szenzitivitása magas szintű volt (94,7%), specifikussága pedig megfelelő (78,9%). A 

specifikus nyelvi zavarral kapcsolatos vizsgálatban szintén ezeknek a fluenciateszteknek az 

együttes alkalmazásával lehetett a legjobb, az előzetes klinikai besorolással megegyező csopor-

tosítást elvégezni. A betűfluencia-teszt helyes válaszszámát és az Alakzattervezés-fluencia ösz-

szesített pontosságát figyelembe véve a helyes osztályozások aránya 87% volt. A modell szen-

zitivitása magas szintű volt (96,3%), specifikussága ehhez képes alacsonyabb (77,8%).  

A tesztek gyakorlati felhasználása szempontjából lényeges, hogy specifikus csoportja-

inkban a verbális és nonverbális fluenciatesztek között gyenge kapcsolatot találtunk, azok nem 

tekinthetők egymás parallel változatainak. A klinikai felhasználás során a verbális 

fluenciafeladatok között jelentős disszociációk jelentkezhetnek, a teljesítmény értelmezésekor 

nem hagyható figyelmen kívül, hogy az eredmények melyik feladatvariációból származnak. A 

diagnosztikus munka során leginkább az az eljárás tűnik hasznosnak, amelyben a verbális 

fluenciafeladatnak egyidejűleg többféle típusát is alkalmazzák. 

Az általunk bemutatott kvantifikált folyamatelemezés segítségével a teljesítménydefici-

tek hátterében álló faktorokról is pontosabb képet kaphatunk. A mennyiségi és minőségi meg-

közelítés együttes alkalmazása nemcsak a zavarok természetének jobb megértését segíti, hanem 

egyben kiindulópontot jelenthet a hatékonyabb, egyénre szabott intervenciós stratégiák meg-

tervezéséhez is. Véleményünk szerint, a korszerű neuropszichológiai diagnosztikai trendekhez 

kapcsolódva, a hazai klinikai gyakorlat számára is elérhetővé kell tenni ezeket az eljárásokat, 

legális és sztenderdizált formában, és ezzel párhuzamosan módszertani továbbképzések kereté-

ben serkenteni kellene a folyamatorientált diagnosztikus megközelítés elsajátítását és alkalma-

zását.  



19 
 

 

 

6. A KUTATÁS TÁVLATAI ÉS KORLÁTAI 

 

A kutatás során kapott eredményeink általánosíthatóságát több tényező korlátozza. Mindkét 

vizsgálatban kis elemszámú mintákkal dolgoztunk. A specifikus csoportok kialakítása során 

elsődleges szempontnak tekintettük, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő szelekciós 

kritériumokat érvényesítsünk. Ennek betartása következtében jelentősen leszűkült az általunk 

elérhető és bevonható gyermekek köre, mivel a szakértői bizottságok által felállított diagnózi-

sokat csak kiindulásként használhattuk. Kifogásolható továbbá, hogy a kiugró adatokkal jelle-

mezhető személyeket nem vettük ki az elemzések során. Ezt egyrészt az eleve kis elemszámú 

minták miatt szerettük volna elkerülni, de ennél nyomósabb érvként számított, hogy a vizsgá-

latok fókuszában álló fejlődési zavarokra a tüneti kép heterogenitása jellemző, így jobban biz-

tosítottnak láttuk eredményeink ökológiai érvényességét. A mintanagyság mellett, a választható 

statisztikai elemzéseket és az eredmények értelmezését is korlátozta, hogy a változóink több-

sége nem normál eloszlást követett. Ebből adódóan a kapcsolatvizsgálatok döntő részében csak 

a mutatók közötti korrelációkat tudtuk elemezni, ok-okozati összefüggések feltárására, tovább 

többváltozós komplex statisztikai modellek használatára csak néhány esetben volt lehetőség.  

Az SLI- és FD-profilok között jelen kutatásban kirajzolódó eltérések körét befolyásol-

hatta, hogy az olvasászavarral küzdő mintából csak 8 főnél volt arra lehetőség, hogy előszűrés-

sel kizárjuk a nyelvfejlődési zavar egyidejű jelenlétét. Amennyiben a fejlődési diszlexiával di-

agnosztizált csoportban előfordultak olyan esetek, akiknél a hosszmetszeti vagy keresztmetszeti 

képben a specifikus nyelvfejlődési zavar kritériumai teljesültek, akkor ez csökkenthette az SLI 

és FD közötti különbségeket.  

Kérdésként merülhet fel, hogy az SLI és a FD- csoport miért nem azonos korosztályból 

került kiválogatásra. Ennek alapvető magyarázata, hogy az olvasás zavarának megállapítása 

csak legalább két év olvasástanulás után lehetséges (tehát többnyire 8-9 éves kortól), miközben 

a nyelvfejlődési zavar diagnosztizálására rendelkezésre álló módszerek leginkább óvodáskor-

ban érzékenyek a lingvisztikai képességek zavarára. Jogos kritikaként megfogalmazódhat, hogy 

a két vizsgálatban alkalmazott eljárások csak részleges átfedést mutatnak, így korlátozzák – az 

életkorból adódó különbségeken túl – a fejlődési diszlexiával és a specifikus nyelvi zavarral 

kapcsolatos eredmények összehasonlításának lehetőségét. A most bemutatásra került két vizs-

gálat időben egymást követte, a fejlődési diszlexiás minta tapasztalatai fényében igyekeztünk a 

nyelvi zavarral kapcsolatos vizsgálat eszközrendszerét finomítani.  
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Hiányosságként megfogalmazódhat, hogy miért nem alkalmaztunk nyelvi korban illesz-

tett kontrollcsoportokat. Legfontosabb magyarázat erre, hogy kutatásunk fókuszában elsődle-

gesen a végrehajtó képességek vizsgálata állt. A nyelvi kontrollcsoportban – akik a specifikus 

mintánál fiatalabb, óvodáskorú gyerekeket jelent – kutatásunk alapmódszereit csak részlegesen 

lehet alkalmazni, és ugyan ez vonatkozik a kiegészítő eljárásaink többségére is. További di-

lemma, hogy milyen nyelvi mutató mentén kellene a csoportokat illesztenünk. Hazánkban je-

lenleg nincs átfogó, sztenderdizált nyelvi teszt, amelyet e célból bevethetnénk. Ennek a kikü-

szöbölésére megoldásként a receptív szókincs, vagy a WISC-IV Verbális megértés Index jöhet 

számításba. Egy további vizsgálatban fontosnak tartjuk ezzel az összehasonlítási szemponttal 

kiegészíteni eddigi eredményeinket.  

 Jelen kutatás keretében nem vállalkoztunk annak a kérdésnek a tisztázására, hogy a spe-

cifikus csoportjainkban talált eltérések hogyan függnek össze a nyelvi diszfunkciókkal. Kezdeti 

eredményeink azt jelzik, hogy érdemes lenne egy további vizsgálatban az oki összefüggéseket 

is tisztázni. 

 Az általunk alkalmazott neuropszichológiai módszerek kapcsán még nem tisztázott, 

hogy az ezekkel mért teljesítményekben pontosan milyen kognitív háttértényezők hozzájárulása 

a meghatározó. A legtöbb, e kérdést érintő empirikus tanulmány eddig felnőtt populációk kö-

rében igyekezett ezt tisztázni. Fontosnak tartanánk ezt a jövőben fejlődési megközelítésből, ti-

pikus és az atipikus gyermekcsoportok bevonásával is körbejárni.  

 

 

 

 

 

7. KÖVETKEZTETÉSEK  

 

A verbális és nonverbális fluenciatesztek és a Rey Komplex Ábra mennyiségi és minőségi 

elemzése alapján több olyan eltérést azonosítottunk, amelyek a specifikus nyelvi zavarral 

küzdő, illetve a fejlődési diszlexiás csoportokat megkülönböztették a tipikusan fejlődő, életkor-

ban és nonverbális intelligenciaszintben illesztett kontrollcsoportoktól. A folyamatanalízis 

módszertanát felhasználva pontosítani tudtuk ezeknek a felszínen megjelenő eltéréseknek a hát-

terét és természetét. A mögöttes folyamatok és műveletek jobb megértése, a csoportok elhatá-

rolásán túl, támpontként szolgálhat az egyénre szabott intervenciós stratégiák kidolgozásához 

is.  
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Specifikus csoportjaink közvetett összevetése alapján a fluenciatesztekkel kapcsolatos 

eredményeink azt az elképzelést támogatják, amely szerint a specifikus nyelvi zavar és a fejlő-

dési diszlexia különböző szindrómák. A Rey Komplex Ábrateszt alapján felrajzolható profilok-

ban ezzel szemben, néhány, finomabb különbséget leszámítva, a két klinikai csoport nagyrészt 

megegyezett. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy kutatásunkban a specifikus nyelvi zavarral 

küzdő gyerekek jellemzően fiatalabbak voltak (alsó életkori határ 7,33 év, átlagéletkor 9,08 év) 

a fejlődési diszlexiás gyermekeknél (alsó életkori határ 10,25 év, átlagéletkor 12,30 év). Az 

exekutív funkciók ebben az életkori tartományban jelentős változáson mennek keresztül, így a 

kapott kontrasztokban a fejlődési váltások is szerepet játszhattak. A specifikus csoportjainkra 

jellemző eltéréseket a tipikus fejlődés viszonylatában határoztuk meg, ugyanakkor elképzel-

hető, hogy ezek a neurokognitív fejlődési zavarok, az életkori szakaszokon felül, további mo-

duláló faktort jelentenek a fejlődés dinamikájában.  

 A verbális fluenciatesztekben a specifikus nyelvfejlődési zavarral küzdő gyerekeknél a 

betűfluencia- és a cselekvésfluencia produktivitásmutatóinak megkülönböztető szerepe igazo-

lódott. A válaszok idői lefutásának elemzése ennek hátterében döntően a verbális válaszadás 

folyamatosságát fenntartó, későbbi, kontrollált szólehívási szakaszok szerepét igazolta. Ezek-

nek a folyamatoknak a markáns eltéréséről azonban csak a betű- és a cselekvésfluencia-helyze-

tekben beszélhetünk, a többi feladatban csak tendenciaszintű eltéréseket kaptunk. Stratégiai 

műveletek szempontból a specifikus nyelvi zavarra alacsony szintű fonológiai alapú klaszter-

képzés és csökkent csoportszám a jellemző, amely a mennyiségi teljesítménytől függetlenül is 

kimutatható a kategória- és ad hoc fluenciafeladatokban. Az alacsonyabb produktivitás hátte-

rében a váltás szerepe is igazolódott, azonban a válaszszámhoz viszonyítva nem igazolható a 

váltási művelet deficitje. A fejlődési diszlexiás csoportban az állat- és a szupermarket-feladat, 

illetve a kategóriafluencia és a kategóriaváltás-fluencia alacsonyabb produktivitási mutatói bír-

tak megkülönböztető szereppel. Az idői mintázat elemzése során a verbális válaszok indításá-

nak problémája, a korai, automatikus lexikai előhívási folyamatok deficitje körvonalazódott, 

általános, minden feladattípust érintő jelleggel. A stratégiahasználattal kapcsolatos eltérések 

ugyanakkor csak izoláltan, a kategóriafluencia-feladatban jelentkeztek, vagyis a fejlődési disz-

lexiás gyerekek általában a csoportosítás és a váltás műveletet a tipikusan fejlődő társaikkal 

megegyező módon alkalmazták.  

Az SLI- és FD- csoportokat a mennyiségi mutatók szintjén, a tendenciaszintű eltéréseket 

is figyelembe véve, a betű-, a kategória- és a cselekvésfluencia-tesztek helyes és összesített vá-

laszszámai különítik el. Az idői elemzés tükrében SLI-ban feladatfüggő és a későbbi szakaszok-

hoz kötődő eltéréseket találtunk, FD-ben pedig az előhívás korai szakaszaihoz kapcsolódó és 
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általános érvényű eltéréseket. A stratégiai mutatók szempontjából SLI-ban a válaszszámokban 

mérhető deficitektől függetlenül is kimutatható a (főként a fonológiai alapú) csoportosítási mű-

velet gyengesége, míg FD-ben a műveletek alacsonyabb effektivitása csak feladathelyzethez 

(állat-feladat) kötötten igazolódott.  

A nonverbális D-KEFS Alakzattervezés-fluenciatesztben mindkét csoport összteljesít-

ménye alacsony volt, ugyanakkor ennek hátterében eltérő teljesítménymintázatot találtunk. A 

specifikus nyelvi zavarral küzdő gyerekek az alapfeladat megoldásában nem különböztek a ti-

pikusan fejlődő társaiktól, azonban a szűrés- és váltás-helyzetekben nemcsak produktivitásban, 

hanem pontosságban is elmaradtak. A feladat komplexitásával összefüggésben egyre többet 

hibáztak, így leginkább a helyes és hibás válaszok arányát tükröző pontosságmutató használata 

bizonyult esetükben informatívnak. A fejlődési diszlexiás gyerekek az alap-feladatban keve-

sebb helyes választ adtak, a szűrésben emellett magasabb hibaszámmal dolgoztak, azonban a 

legkomplexebb váltás-feladatban csak tendenciaszinten maradtak el a kontrollcsoporttól. A fej-

lődési diszlexiás gyerekek esetében tehát a szűrés-feladat megkülönböztető szerepe igazolódott, 

a hibaarány figyelembe vétele ehhez képest nem hordoz többletinformációt. A specifikus nyelvi 

zavar és a fejlődési diszlexia esetében is megerősítést nyert, hogy az alap- és a szűrés-feladatok 

elkülönülnek a váltási helyezettől. 

A Rey Komplex Ábrateszt mennyiségi szempontú elemzése alapján a két csoport profilja 

nagyon hasonló volt. A Rey Komplex Ábra Teszt és Felismerési Próba (RCFT) alapján, az 

egységek pontossága és helyzete szempontjából mindkét csoport alacsony szinten oldotta meg 

a másolási feladatot, a késleltetett emlékezeti megőrzés színvonala pedig a tipikusan fejlődő 

gyerekekével megegyezett. A gyengébb közvetlen, rövid távú előhívás specifikus nyelvi zavar-

ban csak tendenciaszinten, míg a diszlexiás gyerekek körében szignifikánsan igazolódott. Elem-

zéseink alapján a másolási feladat kiemelt szereppel bír a specifikus csoportok és a tipikusan 

fejlődő gyerekek elkülönítésében, ugyanakkor az SLI és az FD között inkább az emlékezeti meg-

oldások tesznek különbséget. A felszínen megjelenő másolási deficit hátterében a folyamatana-

lízis eszközeivel a két csoportban hasonló, a szervezési képességgel és a hibázásokkal kapcso-

latos okokat azonosítottunk. A klinikai csoportok az ábra kódolásakor nem tettek különbséget 

az elemek között azok szerkezetben betöltött funkciója (lényeges vs. lényegtelen) alapján, il-

letve az alapszerkezetet kortársaiknál alacsonyabb szinten tudták megragadni. A fejlődési disz-

lexiás gyerekek esetében ez a szervezési alapszint szignifikáns elmaradásával is társult, ami a 

specifikus nyelvi zavarban csak tendenciaszinten volt jelen. Waber és Bernstein (1995) tanulási 

problémákkal küzdő gyermekek esetében azt találta, hogy a DSS-ROCF szervezés pontszáma 
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8 éves kortól kezdődően jelez elmaradást a normatív csoporttól. Ezt figyelembe véve, elképzel-

hető, hogy valójában az SLI-os csoportban az életkori összetételnek köszönhető, hogy enyhébb 

eltéréseket találtunk az organizációs képességben, mint az idősebb, FD-csoportban. A másolási 

feladat megoldásában a két klinikai csoport között egyetlen eltérést azonosítottunk: a specifikus 

nyelvi zavarral küzdő gyerekek ábrarajzai nemcsak pontatlanok voltak (hasonlóan a diszlexiás 

csoporthoz), hanem azokban az ábrázolt elemek száma is kevesebb volt (DSS pontosságmutatói 

és a BQSS Megjelenés és pontosság pontszáma alapján).  

Az emlékezeti, konszolidáció folyamatokban a két specifikus csoport között eltéréseket 

találtunk. SLI-ban a felejtés inkább az incidentális elemeket érintette, a szerkezeti elemek sta-

bilizálódása mellett. FD-ban ez a szelektivitás nem jelent meg, az idő előrehaladtával a másod-

lagos összetevők és a strukturális elemek felidézési aránya egyaránt csökkent. Waber és Bern-

stein (1995) eredményeivel összhangban, vizsgálatunk alátámasztotta a hibaelemzés kiemelt 

szerepét. Mindkét specifikus csoport már másolás közben is hibázott, amely a tipikusan fejlődő 

gyermeknél nagyon ritkán fordul elő.  

A BQSS exekutív funkciókkal kapcsolatos skáláiban a vizsgált gyerekcsoportok nem 

különültek el. A korábbi fejlődési irányultságú tanulmányok adatai alapján (Akshoomoff és 

Stiles, 1995; Ogino és mtsai, 2009) és a DSS-ROCF mutatókban kapott csoportkülönbségek 

ismeretében elképzelhető, hogy ennek magyarázata az, hogy ebben az életkori tartományban 

ezek a mutatók nem érzékenyek kellőképpen a fejlődési váltásokra és az egyéni különbségekre. 

Eredményeink alapján a vizsgált specifikus csoportokban leginkább a DSS-ROCF használta a 

legelőnyösebb, amely könnyen kiegészíthető, akár szűrő jelleggel a hagyományos mennyiségi 

megközelítéssel is.  

A kétféle verbális tanulási zavar között leírt kontrasztok összefoglalásaként megállapít-

hatjuk, hogy a fluenciatesztekben a specifikus nyelvi zavarra az eltérések szélesebb köre jel-

lemző, mint a fejlődési diszlexiára. Empirikus eredményeink alátámasztják, hogy mindkét kli-

nikai csoportban indokolt a többfaktoros modellek használata és e zavarjelenségek szindróma-

ként való értelmezése. Ezekben a verbális tanulási zavarokban a lingvisztikai deficitek szerepe 

kiemelkedő, azonban ezek önmagukban nem képesek megmagyarázni a tüneti kép teljes egé-

szét és annak variabilitását. Jelen kutatásban nem vizsgáltuk, hogy az általunk leírt 

neurokognitív diszfunkciók hogyan járulnak hozzá a beszélt vagy írott nyelvhasználatban meg-

jelenő tünetekhez. Ugyanakkor az látható, hogy ezek a specifikus fejlődési zavarok, a szigorú 

beválogatási kritériumok ellenére, nem korlátozónak kizárólag a nyelvi tartományra.  
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