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Áthuzalozás – a szokások megváltoztatásának 
modellezése szekvenciatanulással

Bálint Anna, Hompoth Emőke, Kerepes Leila, Tasi Lia,
Vékony Teodóra, Hallgató Emese

Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

E-mail: tasi.lia91@gmail.com

Absztrakt

Azt a jelenséget, amikor egy régi szokás helyett egy részben vagy egészben új cse-
lekvést tanulunk meg, áthuzalozásnak hívjuk. E folyamat explicit és implicit módon 
is végbemehet. Kutatásunkban ASRT paradigmában vizsgáltuk az áthuzalozást két-
féle kísérleti kondícióban: az egyik feltételben az impliciten megtanult szekvenciát 
expliciten huzalozták át a vizsgálati személyek, míg a másikban az impliciten el-
sajátított szabály implicit áthuzalozására került sor. Eredményeink szerint random 
ingerek esetén sikeres az áthuzalozás. A két kísérleti kondíció között nem találtunk 
jelentős különbséget, habár a leíró statisztikában megfigyelhető a mintázat, misze-
rint az implicit-explicit kondícióban sikeresebb az áthuzalozás.

Kulcsszavak: implicit, explicit, tanulás, áthuzalozás, ASRT

Napjainkban sokan szeretnének valamilyen idegesítő vagy éppen káros szokástól 
megszabadulni, ezért is fontos olyan technikák felfedezése, amelyek megkönnyí-
tenék a leszokás folyamatát, az addigi rutin átírását. Ez adja a fontosságát kutatá-
sunknak, amelyben motoros szekvenciatanulással kíséreljük meg feltárni e jelenség 
alapjait. 

Squire (1992) kétféle emlékezeti rendszert határozott meg, az explicit, azaz dek-
laratív emlékezetet (a szándékos előhívás számára hozzáférhető emlékeket tárolja, 
pl. évszámok felidézése), valamint az implicit, azaz nondeklaratív emlékezetet (a 
nem tudatos emlékezeti képességek). Ezen rendszerek tartalmának bővítését tanu-
lásnak nevezzük. Explicit tanuláskor tisztában vagyunk az elsajátítani szándékozott 
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anyaggal, az implicit tanulás azonban automatikusan, szándékainktól függetlenül 
történik (Reber, 1996).

Amikor egy régi szokás helyett részben vagy egészben egy új cselekvést tanulunk 
meg, azt a jelenséget nevezzük áthuzalozásnak - ez végbemehet explicit vagy impli-
cit módon. Az explicit áthuzalozáskor tudjuk, hogy mit kellene elsajátítanunk, példá-
ul sportolás során edzőnk elmondja, melyik mozdulatot nem csináljuk jól, és hogyan 
kellene azt végeznünk. Ellenben implicit áthuzalozáskor nem tudjuk, hogy új kész-
séget tanulunk. Például amikor egy tájnyelvet beszélő illető átkerül az ország másik 
régiójába, ahol más nyelvi változatot beszélnek, és anélkül, hogy észrevenné, ő is 
hasonló módon kezd beszélni. Az áthuzalozás nem mindig egyszerű feladat, ennek 
oka lehet az új információ elsajátítása során fellépő interferencia. Az interferencia az 
a jelenség, amikor a memóriából a célinformáció előhívását zavarja valamilyen más, 
a kívánt ismeret előtt vagy után elsajátított információ (Lustig & Hasher, 2001a).

Az explicit áthuzalozás vizsgálatának egyik módszere az AB-AC paradigma 
(szóasszociációs teszt). Ebert és Anderson (2009) fiatal felnőttek, idősek és enyhe 
amnéziában szenvedők teljesítményét hasonlították össze. A proaktív interferen-
cia (PI) a fiatalok esetén volt a legkisebb, és az enyhe amnéziában szenvedőknél a 
legnagyobb. Retroaktív interferencia tekintetében az idősek és amnéziások hasonló 
szinten voltak.

Számos korábbi kutatás úgy találta, hogy az interferencia csak az explicit me-
móriában érhető tetten, az implicit immunis rá (Lustig & Hasher, 2001a; Graf & 
Schacter, 1987). Azonban új vizsgálatok ennek ellentmondanak. Ratcliff és McKoon 
(1997) szófelismeréses teszten, Nelson, Keelean és Negrao (1989) pedig szótöre-
dék-kiegészítésnél talált bizonyítékot az implicit memóriában bekövetkező retroak-
tív interferenciára. Lustig és Hasher (2001b) a proaktív interferenciára talált bizo-
nyítékot. Graf és Schacter (1987) úgy találta, hogy a páros asszociációs feladatban 
bekövetkező interferencia nagyobb mértékben hat az implicit, mint az explicit me-
móriára.

Ezen eredmények alapján tehát úgy tűnik, az interferencia implicit tanulási hely-
zetekben is felléphet. A fent említett kutatásokban azonban többnyire szótanulással 
vizsgálták a jelenséget. Felmerül a kérdés, hogy motoros tanulási helyzetekben is 
megnyilvánul-e.
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Az implicit tanulás vizsgálata: az SRT és az ASRT

A motoros készségelsajátítás vizsgálatára gyakran alkalmazzák az SRT (Serial Reac-
tion Time) feladatot, mely Nissen és Bullemer (1987) nevéhez köthető. E feladatban 
a képernyőn négy (vagy több) kör van egymás mellett, melyekhez 1-1 válaszgomb 
tartozik. A körök közül mindig felvillan egy, ekkor a kísérleti személynek meg kell 
nyomnia a megfelelő gombot minél gyorsabban és pontosabban, melynek következ-
tében egy másik kör villan fel. Látszólag a körök felvillanásának sorrendje véletlen-
szerű, azonban ez egy rejtett mintázat szerint történik. E szekvenciának köszönhető-
en a személyek egyre gyorsabban és pontosabban válaszolnak (ami implicit tanulást 
jelez), de teljesítményük visszaesik, ha azt egy új vagy random mintázat váltja fel. 
Az SRT kritikája, hogy a személyek gyakran észreveszik a rejtett szekvenciát, így 
elképzelhető, hogy a továbbiakban explicit stratégiát alkalmaznak, emiatt már nem 
beszélhetünk implicit tanulásról (Curran, 1995). 

Ezért vezették be az alternáló SRT, avagy ASRT (Alternating Serial Reaction 
Time) feladatot (Howard & Howard, 1997), amely az SRT-től szerkezetében né-
mileg eltér. E feladatban minden második inger szekvencia-elem (pattern inger), 
amelyek közé random ingerek ékelődnek be (például 1-R-2-R-3-R-4-R, ahol az 
R a random-, a számok pedig a szekvencia elemeket jelölik). A random elemek 
miatt a sorozat probabilisztikus, a személyek nem számolnak be explicit tudás-
ról, ezért valóban az implicit tanulást méri. Az ASRT feladat elemzésénél bevett 
módszer a random és a pattern inger szétválasztása mellett a triplet, azaz inger-
hármasonkénti elemzés is, ugyanis bizonyos tripletek gyakrabban fordulnak elő 
a többinél, így a személy az első két inger alapján bejósolhatja a harmadikat. 
Mivel a gyakoribb tripletekre felkészültebb, azokra gyorsabban és pontosabban 
válaszol.

Interferencia a mindennapokban: a szokás, a leszokás és az átszokás

A tanulás során fellépő interferencia-jelenségeket a mindennapi életben a szokások 
kialakulásakor, illetve a róluk való leszokási illetve átszokási kísérletek során ta-
pasztalhatjuk. Az ismétlés mindennapjaink központi vonása, az emberek viselkedé-
sük 45%-át majdnem minden nap megismétlik, gyakran ugyanabban a kontextus-
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ban. A viselkedés és a kontextus összekapcsolódik, így szokások alakulnak ki (Wood 
& Neal, 2009).

Ha a szokás önmagában jutalmazó, gyakrabban ismételjük meg. Ha már kiala-
kult, a memória-nyomvonala lassan változik, kognitív és motivációs erőfeszítés va-
lamint ismételt tapasztalatok kellenek ahhoz, hogy alternatív módon cselekedjünk 
(Wood & Neal, 2009). 

A hagyományos elméletek szerint az új emlékek labilisak és érzékenyek az in-
terferenciára, mielőtt hosszú távú, védett státuszba kerülnek; újabb elméletek szerint 
azonban az emlékek tudnak váltani aktív és inaktív állapotok között (Nader, Schafe, 
& LeDoux, 2000). Az inaktív állapotba váltás megvédheti az emléket attól, hogy 
az elsajátítás korai fázisában felülírja egy másik versengő emlék. Stephan, Meier, 
Orosz, Cattapan-Ludewig és Kaelin-Lang (2009) szerint legalább két hasonló mo-
toros szekvenciát meg lehet impliciten tanulni rövid időn belül ugyanolyan jól; a 
második szekvencia tanulásának csupán az elején tapasztalható egy enyhe, rövid 
ideig tartó interferencia. Ez valószínűleg a megzavart munkamemória következmé-
nye (Miall, Jenkinson, & Kulkarni, 2004).

Az áthuzalozással kapcsolatban eddig kevés vizsgálatot folytattak, pedig komoly 
gyakorlati haszna van, hiszen mindannyiunknak vannak olyan szokásai, melyeket 
szívesen elhagynánk. Mi a vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az imp-
licit interferencia a perceptuo-motoros, szekvenciális feladatokban is megnyilvá-
nul-e. Ezért ASRT segítségével modelleztük az áthuzalozást, amikor az csak implicit 
(például egy attitűd nem tudatos változása), illetve ha van explicit segítség (például 
edzőnk elmondja, hogy csináljuk helyesen a mozdulatot).

Első hipotézisünk (H1) szerint a gyakorlás során az általános motoros tanulás 
miatt epochonként csökken a reakcióidők mediánja. Emellett az első napon erőtel-
jesebben csökken a gyakori tripletek reakcióideje, mint a ritka tripleteké a szekven-
cia-specifikus tanulás miatt (második hipotézis - H2). Harmadik hipotézisünk (H3) 
alapján a második napon nő az első nap gyakori, de második nap ritka tripletek 
reakcióideje, viszont csökken az első nap ritka, de második nap gyakori ingereké, 
azaz megtörténik az áthuzalozás. Negyedik hipotézisünk (H4) szerint a szekvencia 
explicit tudatosulása erőteljesebb elvárásokat fogalmaz meg, így az explicit kondíci-
óban jobb lesz a tanulási és áthuzalozási teljesítmény, mint az implicitben.
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Módszerek

Résztvevők 

Az implicit-implicit kísérleti kondícióban huszonegy 18-30 év közötti személlyel 
(átlagéletkor=20,33, SD=1,71), az implicit-explicit kondícióban huszonhárom 20-27 
év közötti személlyel (átlagéletkor=21,83, SD=1,88) vettük fel az adatokat.

A kísérlet résztvevőit hozzáférés alapú mintavétellel választottunk ki, egészséges 
fiatal felnőttek voltak. A kísérlet előtt szóbeli és írásbeli tájékoztatást kaptak.

Eszközök

A kísérletben explicit és implicit ASRT-t használtunk, kétféle kísérleti kondíciót lét-
rehozva. Az egyik esetében a személyektől mindhárom nap során implicit ASRT 
feladat végrehajtását kértük. A másik kísérleti kondíció esetében a személyeknek az 
első nap ugyanúgy implicit ASRT végzése volt a teendőjük, második nap azonban 
már mindez expliciten történt.

Kísérleti eljárás

Az adatfelvétel mindig három egymást követő napon, nagyjából 24 óránként történt. 
A résztvevők első nap 45 blokknyi ASRT feladatot teljesítettek. Mindkét csoport 
ugyanazt az instrukciót kapta. A 15. illetve a 30. blokk után szünetet iktattunk be a 
személyek túlterhelésének megelőzése érdekében.

A második nap újabb 45 blokknyi, az első napitól eltérő szekvenciát tartalmazó 
ASRT feladatot teljesítettek a résztvevők. Az implicit-implicit feltételben továbbra 
sem volt jelölve a szekvencia, az instrukció is ugyanaz volt. Az implicit-explicit 
kondíció esetében azonban megváltozott az utasítás: ezúttal az ő feladatuk az volt, 
hogy megfigyeljék és lejegyezzék a tapasztalt (és immár különböző színnel jelölt) 
szekvenciaelemek sorrendjét. Minden blokk után egy nyomtatványon kellett jelölni-
ük, hogy milyen sorrendet figyeltek meg.

A harmadik napon mindkét feltételben kétszer 5 blokknyi ASRT-t teljesítettek a 
résztvevők. Ezekben a szekvencia megfelelt az első illetve a második napon szere-
peltetett mintázatnak. Szisztematikusan variáltuk, hogy az első vagy a második napi 
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mintázattal kezdtek a kísérleti személyek. Ezzel mértük, hogy mennyire emlékeznek 
a tanult szekvenciákra, illetve, hogy felülíródik-e az első napi szekvencia. A harma-
dik nap vettük fel a memóriateszteket is.

Adatok elemzése

Elemzéseinket Howard és Howard (1997) nyomán végeztük el. Minden esetben 
reakcióidő mediánokat hasonlítottunk össze. Nem elemeztük azokat a blokkokat, 
melyek az explicit kondícióban jelöletlenül tartalmazták a szekvencia elemeket. A 
fennmaradt első napi (Session1) és a második napi (Session2) blokkokat 8-8 epoch-
há vontuk össze. A gyakori tripleteket (várt ingerhármasok) H (High), míg a ritkákat 
(nem várt ingerhármasok) L (Low) betűkkel jelöltük. Az áthuzalozás vizsgálatához a 
második nap megváltoztattuk a gyakori és ritka tripleteket, így egyes ingerhármasok 
az első és a második nap is gyakoriak voltak, ezeket HH betűkkel jelöltük. E logika 
alapján az első nap gyakori, második nap ritka tripleteket HL-nak, az első nap ritka, 
második nap gyakori tripleteket LH-nak, a mindkét nap ritka ingerhármasokat pedig 
LL-nak jelöltük. A random ingerek egyaránt lehetnek ritka és gyakori tripletek utol-
só elemei, de a pattern ingerek csak gyakori tripletek utolsó elemei lehetnek.

Eredmények

Random ingerek elemzése

A random ingerek segítségével megvizsgáltuk, milyen mértékű szekvencia-specifi-
kus tanulást és áthuzalozást sajátítottak el a kísérleti személyek az első (Session1) 
és a második (Session2) napon. Ismételt méréses ANOVA-t futtatunk, EPOCH (Ses-
sion1,1-8 és Session2,1-8), PATTERNTYPE (HH,HL,LH,LL) within subjects és 
KONDÍCIÓ (Implicit-implicit vagy Implicit-explicit) between subjectsfaktorokkal. 
Szignifikáns EPOCH főhatást találtunk (F(4,178) = 25,129, MSE = 0,006, p<0,001). 
Ebből következik, hogy az általános motoros tanulásnak köszönhetően az alanyok 
a gyakorlással egyre gyorsabban reagálnak az ingerekre. Emellett szignifikáns in-
terakciót tudtunk kimutatni a KONDÍCIÓ-val (F(4,178) = 12,310, MSE = 0,006, 
p<0,001), ami azt jelenti, hogy az általunk vizsgált két kondícióban különbözött az 
általános motoros tanulásnak a mértéke.
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További szignifikáns PATTERNTYPE főhatást tudtunk kimutatni (F(1,79) = 
56,910, MSE = 0,002, p<0,001), ami azt jelenti, hogy a 4 különböző triplettípusra 
adott reakcióidők mediánjai jelentősen elkülönülnek egymástól. A PATTERNTYPE 
faktor a KONDÍCIÓVAL csak tendenciaszintű (p=0,082), míg az EPOCH-hal szig-
nifikáns interakciót mutatott (F(13,554) = 6,711, MSE = 0,001, p<0,001) (1. ábra). 
Ebből arra következtetünk, hogy a 4 triplettípusra adott reakcióidők epochról-epoch-
ra különböznek. Az első napon a várt ingerhármasok reakcióidői a gyakorisági hatás 
miatt nagyobb mértékben csökkentek, mint a nem várt ingerhármasok reakcióidői, 
így a görbék közötti távolság az epochok előrehaladtával növekedett. A második 
napon a reakcióidők megváltoztak az áthuzalozásnak köszönhetően. Az első napon 
ritka ingerhármasok egy része gyakori lett, a hozzájuk tartozó válaszok felgyorsul-
tak, míg az első napon gyakori ingerhármasok egy része ritka lett és a hozzájuk tar-
tozó válaszok lelassultak. Nem volt szignifikáns hármas interakció az EPOCH, PAT-
TERNTYPE és KONDÍCIÓ faktorokkal, amiből arra tudunk következtetni, hogy a 
tanulás vagy az áthuzalozás mértéke nem tért el jelentősen a két kísérleti kondíció 
között (1. ábra).

Ezt követően elemeztük, hogy az első napon milyen mértékű szekvencia-specifi-
kus tanulást sajátítottak el a személyek. Ismételt méréses ANOVA-t használtunk, 
ahol EPOCH (1-8), S1_HIGH_LOW (Az első napon az adott ingerhármas Gyako-
ri vagy Ritka), S2_HIGH_LOW (A második napon az adott ingerhármas Gyakori 
vagy Ritka) within subjects és KONDÍCIÓ (Implicit-implicit vagy Implicit-explicit) 
between subjectsfaktorokkal dolgoztunk. A variancianalízis szignifikáns EPOCH 
főhatást mutatott (F(3,154) = 52,279, MSE = 0,002, p<0,001), vagyis a reakcióidők 
mediánjai epochról-epochra  csökkentek a tanulásnak köszönhetően. Emellett szig-
nifikáns S1_HIGH_LOW főhatást tudtunk kimutatni (F(1,42) = 52,279, MSE = 
0,001, p<0,001), ami azt jelenti, hogy az első napon a gyakori ingerhármasok reak-
cióidő-mediánja jelentősen kisebb, mint a ritka ingerhármasoké. Az EPOCH és S1_
HIGH_LOW faktoroknak interakcióját is megfigyelhetjük (F(5,218) = 5,555, MSE 
= 0,000,  p<0,001), vagyis a gyakori és ritka ingerhármasok reakcióidő különbségei 
epochról epochra növekedtek. Legnagyobb különbség az első nap 8. epochjában 
volt, vagyis a tanulás ekkor érte el a legnagyobb mértéket. Várakozásainknak meg-
felelően a KONDÍCIÓ faktornak nem volt más faktorral szignifikáns kereszthatása 
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(minden p>0,281), mert az első napon még mindkét kísérleti kondícióban implicit 
módon történt a szekvenciatanulás. Ezen felül nem volt semmilyen szignifikáns fő-
hatás vagy interakció EPOCH, S1_HIGH_LOW, S2_HIGH_LOW vagy KONDÍ-
CIÓ faktorokkal (minden p>0,217). Mindez azt mutatja, hogy a leírtakon kívül a 
felsorolt faktorok nem hatottak ki az első napi tanulás mértékére.

1. ábra: A tanulás és áthuzalozás mértéke a 4 triplettípus között random ingerek esetében. A 
válaszok reakcióidői másodpercben vannak kifejezve. Az első napi teljesítmény a Session1, 
a második napi teljesítmény a Session2 jelzés felett látható. Kék görbék jelölik a HH, piros 
görbék a HL, a zöld görbék a LH és a lila színű görbék a LL ingerhármasok reakcióidő-medi-
ánjait. A görbéken a hibasávok az átlagok standard hibáját mutatják (SEM). Fent: A tanulás és 
áthuzalozás a mintánk egészén. Lent, balra: A tanulás és áthuzalozás az implicit-implicit kon-
díció esetében. Lent, jobbra: A tanulás és áthuzalozás az implicit-explicit kondíció esetében.

A továbbiakban megvizsgáltuk a második napi áthuzalozás mértékét. Összevetet-
tük az első napi utolsó epochban mért teljesítményt, a második napi első és a második 
napi utolsó epoch áthuzalozási mutatóival. A HH és HL, illetve LL és LH ingerhár-
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masok reakcióidő-mediánjaival új változókat készítettünk. Ezek megmutatják, hogy 
a gyakorivá váló ingerhármasok esetében milyen reakcióidő csökkenés (gyakorivá 
váló áthuzalozás), illetve a ritkává váló ingerhármasok esetében milyen reakcióidő 
növekedés (ritkává váló áthuzalozás) mérhető az áthuzalozásnak köszönhetően a 
fent említett 3 epochban (2. ábra). Az áthuzalozás kezdőpontjának az első napi utolsó 
epochban mért áthuzalozási mutatót tekintjük. Egymintás t-próbával igazoltuk, hogy 
a két kísérleti kondícióban az ingerhármasok közötti különbségek statisztikailag nem 
térnek el 0-tól. Implicit-implicit kondícióban a HL és HH (t(20)=1,535; p=0,141), 
valamint a LL és LH (t(20)=-0,600; p=0,555) ingerhármasok közötti különbségek, 
illetve implicit-explicit kondícióban a HL és HH (t(22)=-0,709; p=0,486), valamint 
a LL és LH (t(22)=-0,990; p=0,333) ingerhármasok közötti különbségek nem kü-
lönböznek szignifikánsan 0-tól. Ismételt méréses ANOVA-t futtatunk EPOCH (Ses-
sion1Epoch8, Session2Epoch1, Session2Epoch8), DIF_TYPE (Gyakorivá váló 
vagy Ritkává váló) within subjects és KONDÍCIÓ (Implicit-implicit vagy Impli-
cit-explicit) between subjects faktorokkal. EPOCH (F(2,84) = 14,882, MSE = 0,001,  
p<0,001) főhatást találtunk, vagyis a személyek a tanulás mennyiségének megfele-
lően áthuzaloztak: a gyakorivá váló ingereket „megtanulták”, míg a ritkulókat „elfe-
lejtették”. Egymintás t-próbát futtatunk, hogy megállapítsuk: a második napi utolsó 
epochban az áthuzalozás mértéke jelentős volt-e, azaz az áthuzalozási mutatók el-
térnek-e 0-tól. Implicit-implicit kondícióban a HL és HH (t(20)=4,052; p=0,001), 
valamint a LL és LH (t(20)=3,646; p=0,002) ingerhármasok közötti különbségek, 
illetve implicit-explicit kondícióban a HL és HH (t(22)=4,263; p<0,001), valamint 
a LL és LH (t(22)=4,121; p<0,001) ingerhármasok közötti különbségek statisztika-
ilag jelentősen különböznek 0-tól. Továbbá sem DIF_TYPE főhatás sem interakció 
EPOCH faktorral nem volt szignifikáns (minden p>0,212), vagyis a gyakorivá és a 
ritkává váló áthuzalozás statisztikailag nem tért el egymástól. A KONDÍCIÓ faktor-
nak sem volt statisztikailag jelentős hatása (minden p>0,168). Bár az interakció nem 
volt szignifikáns, a leíró statisztikában megfigyelhető a mintázat, miszerint az imp-
licit-explicit kondícióban sikeresebb az áthuzalozás (2. ábra). A jelenlegi elemszám-
mal a próba ereje kicsi (1-β = 0,106), ezért azt feltételezzük, hogy további személyek 
bevonásával statisztikailag is megmutatkozik az ábrán látható mintázat.
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2. ábra: Áthuzalozási mutatók a második napon random ingerek esetében. A reakcióidő kü-
lönbségek másodpercben vannak kifejezve. A piros görbe jelöli a HL és HH  ingerhármasok 
közötti reakcióidő különbséget, míg a kék görbe jelöli a LL és LH ingerhármasok közötti 
reakcióidő különbséget. A görbéken a hibasávok az átlagok standard hibáját mutatják (SEM). 
Fent: Áthuzalozási mutatók a második napon a mintánk egészén. Lent, balra: Áthuzalozási 
mutatók a második napon implicit-implicit kondíció esetében. Lent, jobbra: Áthuzalozási 
mutatók a második napon implicit-explicit kondíció esetében.

Megvitatás

Kutatásunkban arra kerestünk választ, hogy a motoros tanulást befolyásolja-e az 
implicit interferencia, és az áthuzalozás könnyebb-e, ha van hozzá explicit segítség. 
Eredményeink szerint a gyakorlás hatására általános motoros szekvenciatanulás van 
mindkét kísérleti kondícióban - melyet az epochonkénti csökkenő reakcióidő medi-
ánok mutatnak -, azaz az első hipotézisünk (H1) teljesült. A szekvencia-specifikus 
tanulás miatt az első napon a gyakori ingerhármasokhoz tartozó reakcióidők lénye-
gesen lecsökkennek a ritka ingerhármasokéhoz képest, vagyis a második hipotézi-
sünk (H2) is teljesült. A várakozásainknak megfelelően a két kondíció között nem 
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találtunk különbséget, mivel mindkét esetben impliciten történt a tanulás. A második 
napon random ingerek esetében az áthuzalozás sikeres volt. A gyakorivá váló in-
gerhármasok jelentős reakcióidő csökkenést, míg a ritkuló ingerhármasok jelentős 
reakcióidő növekedést mutattak, vagyis az új gyakori tripleteket „megtanuljuk”, a 
ritkulókat „elfelejtjük”, így a harmadik hipotézisünk (H3) teljesült. Az áthuzalozás-
ban kondíciónként nem tudtunk különbséget kimutatni, habár a leíró statisztikában 
megfigyelhető a mintázat szerint az implicit-explicit kondícióban sikeresebb az át-
huzalozás. A negyedik hipotézist (explicit feltételben jobb a tanulási és áthuzalozási 
teljesítmény) nem sikerült kimutatni, ennek oka lehet a kis elemszám, ami miatt a 
próba ereje kicsi; az elemszám növelésével az elvárás valószínűleg teljesülne.
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Absztrakt

Kísérletünkben a flicker-illúziót teszteltük a szignáldetekciós elmélet alapján. Ku-
tatási hipotézisként feltételeztük, hogy az illúziót az érzékenység (d’), nem pedig a 
kritériumszint (ß) változása okozza. Vizsgálatunkban 11 fő, 5 férfi és 6 nő vett részt, 
átlag életkoruk 21 év. Az Eredményeink alapján elmondható, hogy az illúzió a vizs-
gálati alanyok érzékenységi szintjének csökkenése következtében váltódott ki, habár 
a kritériumszintben is bekövetkezett egy enyhe csökkenés. Az illuzórikus villanások 
természetéről feltételezzük, hogy részben valós perceptuális hatások hozzák létre, 
nem pedig műtermékhatásról van szó. Eredményeinket a későbbiekben az alak-hát-
tér elkülönítés vizsgálatára szeretnénk felhasználni.

Kulcsszavak: flicker-illúzió, szignáldetekció, érzékenységi szint

A látás modalitásának fejlődése kifejezetten jelentős húzóerővel bírt az ember 
fejlődésére. Mindezt jól tükrözi Dennett megfogalmazása, amely szerint minél mesz-
szebb látunk el a térben, annál messzebb látunk az időben is, mivel a fotonok gyors 
szembe érkezése következtében megbízható információkat nyerhetünk távoli esemé-
nyekről (Dennett, 1996). Talán ezen okokból kifolyólag is a látáskutatás mára egy 
alaposan feltérképezett terület.

A tárgy észlelés első lépése az alak háttértől való elkülönítése, melynek prob-
lémájával és felismerésével két, egymáshoz jól illeszkedő elmélet foglalkozik. Az 
egyik teória Pylyshyn vizuális index (vagy másnéven FINST) elmélete (Pylyshyn, 
2001), a másik pedig a Kahneman és munkatársai által kidolgozott tárgyfájl elmélet 
(Kahneman, Treisman, & Gibbs, 1992).
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Pylyshyn (Pylyshyn, 2001) vizuális index elmélete szerint a FINST (“FINgers of 
INSTantiation”) mechanizmus biztosítja a korai vizuális feldolgozás során a tárgyak 
kiválasztását a vizuális mezőből anélkül, hogy azok tulajdonságait  kódolná. Ezt a 
folyamatot individuációnak nevezzük. A FINST mechanizmus, mint egy ujj, mutat 
rá a tárgyakra (innen ered az elnevezés). Ezen individuációs feladatát az elmélet sze-
rint a  rendszer komputáció nélkül is képes ellátni, egy jól előhuzalozott automatikus 
rendszerként működve. Az így kijelölt tárgyakat a rendszer képes nyomon követni 
még akkor is, amikor a tárgyak megváltoztatják tulajdonságaikat vagy elhelyezkedé-
süket. Ezzel megkönnyíti a későbbi komputációs mechanizmusok működését, mivel 
a vonásokat már egy jól strukturált rendszerben proto-objektumokként szolgáltatja a 
további feldolgozás számára (Eysenck & Keane, 2003). 

Az előző elmélettel szemben Kahneman, Treisman és Gibbs (1992) tárgyfájl-el-
mélete – többek között – már a tárgyak identitásának feldolgozásával foglalkozik, 
amely szerint a vizuális mezőben előzőleg kijelölt tárgyak számára a kognitív rend-
szer úgynevezett tárgyfájlokat nyit meg. Egy objektum identitásának meghatározá-
sához a tárgyfájlnak tartalmaznia kell az eseményekből származó információkat, 
amelyek alatt a téri sajátságokat és azok egymáshoz való viszonyát (ez független a 
pillanatnyi szemszögtől), a színeket, a formát, és a mozgás irányát értjük. A memóri-
ánkban tárolt ismereteket, amelyeket a tárgyakkal kapcsolatos szándékainknak meg-
felelően kognitív rendszerünk alkalmazni tud, és az eseményekből származó infor-
mációkat integrálnunk kell ahhoz, hogy létrejöhessen a tárgy azonosítása (Czigler, 
2001). Például, mikor egy számunkra idegen ember közeledik felénk, létrehozunk 
egy tárgyfájlt erről az eseményről, de amint az idegen helyett ismerősünk arcát vél-
jük felismerni a közeledő emberben, a régi tárgyfájlt töröljük, és újat hozunk létre 
helyette. A tárggyal kapcsolatos változás detektálásával az új információ folyama-
tosan beépítésre kerül. Ha a változás túl nagy, akkor új tárgyfájl nyílik, a régi pedig 
elveszik (Kahneman, Treisman, & Gibbs, 1992).

Az előző két folyamat és az alak-háttér elkülönítés problémájának későbbi vizs-
gálatához kutatásunkban egy specifikus körülményt teremtettünk, amelyben létre-
hoztuk a flicker-illúziónak nevezett vizuális jelenséget. A flicker-illúzió egy kont-
extuális hatáson alapuló jelenség, mely során a „célinger” észlelt felvillanásainak 
számát befolyásolja egy másik, „elterelő inger” felvillanásainak száma. Lényegében 
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arról van szó, hogy az észlelő a „célinger” egyszeri felvillanását az „elterelő inger” 
villanásainak függvényében több villanásnak látja. A flicker-illúzió esetében egy 
vizuális unimodális jelenségről beszélünk, mivel mind a „cél-”, mind az „elterelő 
inger” jelzései ugyanazon egy modalitáson keresztül érkeznek (Chatterjee, Wu, & 
Sheth, 2011). 

Bruner (1975) kiemeli, hogy a látási, hallási vagy más modalitású ingerek fel-
ismerési küszöbe nem csupán az ingerbemenet idejétől, intenzitásától és „illeszke-
désétől” függ, hanem nagymértékben változik azon alternatívák számának függvé-
nyében, amelyre a személy beállítódik. Vizsgálatunkban a vizsgálati alanyok látási 
ingerekre adott felismerési küszöbét mértük egy sajátos ingerelrendezésben. Ahhoz, 
hogy meg tudjuk állapítani a vizsgálati alanyok által produkált válaszok mögött va-
lós perceptuális hatások állhatnak-e, egy olyan elméletet kellett választanunk ered-
ményeink értelmezéséhez, amely jól el tudja különíteni a válaszadást befolyásoló 
szinteket. A szignáldetekciós elmélet vagy más néven szenzoros döntési elmélet 
megoldást nyújthat erre a problémára.  Sekuler és Blake (2004) leírása alapján a 
szignáldetekció egy pszichofizikai elmélet és eljárás is egyben, amely azért hasz-
nos módszer, mert a szignáldetekció képes külön mérést biztosítani a szenzoros 
és a nem szenzoros hatásoknak az által, hogy különválasztja a  vizsgálati személy 
kritériumszintjét (az aktivitásnak egy szintje, amely alatt a jel hiányára, fölötte pedig 
a jel jelenlétére következtet; jele: ß), illetve szenzoros érzékenységét (a szenzoros 
képességeket tükrözi; jele: d’). 

Az indexek kiosztására és tárgyfájlok felépítésére vonatkozó kutatásaink csak a 
jövőben esedékesek. Kutatási célunk az volt, hogy egy olyan könnyen használha-
tó és jól operacionalizálható eszközt találjunk, amelynek segítségével hatékonyan 
tudjuk a későbbiekben vizsgálni az indexek kiosztását és a tárgyfájlok felépítésének 
mechanizmusát. Ehhez első lépésként a flicker-illúzió természetének megismerését 
tűztük ki célul, így jelen vizsgálatunk hipotézise, hogy a szignáldetekciós elmélet 
értelmében az illúzió a vizsgálati személyek érzékenységi szintjének csökkenése 
következtében alakul ki, nem csak kritériumszintjük csökkenése okozza az illuzóri-
kus villanások észlelését. Az alak-háttér elkülönítés folyamatára csak eredményeink 
függvényében lehet majd hipotetikus következtéseket levonni. 
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Kutatásunk azért jelentős, mert egyrészt a flicker-illúzió maga is egy újonnan 
felfedezett vizuális jelenség, másrészt eddig még egyetlen kutatás sem vizsgálta az 
alak-háttér elkülönítés folyamatát ezen illúzió felhasználásával. Kutatásunk új mód-
szertani keretet jelenthet az észlelés vizsgálatában, mivel mostanáig az alak-háttér 
elkülönítésének idői vonatkozása egy elhanyagolt szempont volt, viszont a flicker-il-
lúzió segítségével e szempont is vizsgálhatóvá válik.

Módszerek

Résztvevők

Vizsgálatunkban önkéntesen 11 személy vett részt (6 nő, 5 férfi) normál- vagy a nor-
málhoz korrigált látással. Vizsgálati alanyaink átlagos életkora 21 év. Az alanyoknak 
a vizsgálat során nem volt tudomásuk az aktuális ingerelrendezés jelentéséről, sem a 
vizsgálat céljáról. A kísérlet etikai bírálat alapján is elfogadást nyert, a kísérleti ala-
nyokat tájékoztattuk a vizsgálat körülményeiről, adataikat anonim módon kezeltük. 
Minden vizsgálati személy szóbeli beleegyezést adott a vizsgálatban való részvéte-
léhez, a vizsgálatért semmiféle anyagi ellenszolgáltatás nem járt. 

A vizsgálat leírása és vizsgálati eszközök

Kísérletünk során a vizsgálati személyek sötét szobában ültek. A vizsgálat alatt nem 
volt mesterséges megvilágítás, csak a számítógép monitorának fénye világított. A 
17” 60 Hz képfrissítési frekvenciával 800 x 600 felbontáson működő monitortól 
(Sony Brilliance 17A (4CM6282/20T)) a vizsgálati személyek 57 cm-re ültek. Ezzel 
a monitoron megjelenő 1cm-es inger retinájukra 1 fokban vetült. A vizsgálat szoft-
verének programozásához és bemutatásához a MATLAB Psychophysics Toolbox 
(Brainard, 1997; Pelli, 1997) szoftvercsomagot használtuk.

Maga a vizsgálat két részből állt. Először egy előzetes próbát végeztettünk el a 
vizsgálati személyekkel, amelynek célja az alanyok kontrasztküszöb-érzékenységé-
nek megállapítása volt. A kísérlet második felében történt az illúzió tesztelése. 

A mérés során a fehér korong alakú ingereket fekete háttéren prezentáltuk, a „cé-
lingerek” a fixációs ponttól 4 fokra alul és felül, az „elterelő inger” pedig 9 fokra 
helyezkedett el a fixációs ponttól jobbra. Az ingerek átmérője 1 fok volt. 
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Az első mérés során először egy villanás erejéig jelent meg mindkét, magas kont-
rasztú korong 1 frame (16 ms) erejéig a két „célinger” lokációban. Ezután az intersti-
mulus intervallum (két inger bemutatása közti szakasz) 4 frame (64 ms) frissítésének 
idejéig, végül pedig az alacsony kontrasztú korong bemutatása következett a két 
„célinger” lokáció egyikében 1 frame frissítésének erejéig. Az alacsony kontrasztú 
korongok megjelenésének helye random módon változott. Az egyik korong meg-
jelenésével egy időben a másik „célinger” lokáció a háttérnek megfelelően fekete 
maradt. A „célinger” lokációkon felvillanó két koronggal egy időben az „elterelő 
inger” egyszer villant fel szintén 1 frame erejéig.

A vizsgálati alanyok feladata az volt, hogy megállapítsák az alacsony kontrasztú 
korong villanásának helyét, amelyet a felfelé vagy lefelé mutató gomb megnyomá-
sával kellett jelezniük az „elterelő ingert” figyelmen kívül hagyva. Így a mérés során 
mindenkinek a saját kontrasztküszöbének megfelelően 75%-os sikeres diszkriminá-
ciós szintet állítottunk be, hogy a találgatási szintet túllépő, de még a plafonhatást 
elkerülő szintet állítsunk be minden személy számára. A program önmagát kalibrál-
ta, és miután elérte a stabil 75%-os találati arányt alanyunk, automatikusan leállt. 
A kontraszt a sötét és világos sávok közötti intenzitáskülönbséget jelenti. Alacsony 
kontraszt esetén kicsi az intenzitáskülönbség, magas kontraszt esetében pedig nagy 
intenzitáskülönbségről beszélünk.

A kísérlet második felében következett a flicker-illúzió tesztelése. A kísérleti 
elrendezés hasonlóképpen nézett ki, mint az első mérésben. Minden első felvillanás 
(tehát a „célingerek” és az „elterelő inger” esetében is) magas kontrasztú villa-
nás volt. Ez esetben azonban az „elterelő inger” 1-4 felvillanást produkált, aho-
gyan a „célinger” mindkét lokációban szintén 1-4 alkalommal villant fel. Az előző 
kontrasztküszöb mérés alapján egyénileg beállított 75 %-os diszkriminációs szin-
tet alkalmaztuk minden többszöri (második, harmadik vagy negyedik) felvillanás 
esetén. A vizsgálati személyek feladata ez esetben a „célingerek” felvillanásainak 
számlálása volt (mindkét „célinger” egyszerre villant minden esetben), miközben 
az „elterelő ingert” figyelmen kívül kellett hagyniuk. Jelezniük a billentyűzet 1-4 
számgombjának lenyomásával kellett az általuk észlelt villanások számának meg-
felelően.
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Szignáldetekció

A flicker-illúzió használata során felmerült a kérdés, hogy a valódi észleletben tény-
legesen létrejön-e az illúzió, vagy más okok állnak az eredmények hátterében? A 
szignáldetekciós elméletet (más néven szenzoros döntési elmélet) alkalmazva a per-
cepciós mérések során a résztvevőknek az inger megjelenésére kell reagálniuk, tehát 
a „célinger” megjelenésének számát kellett meghatározniuk.

A zaj (idegrendszer belső elemeinek spontán működése) és a zaj + jel eloszlási 
görbéjét, jól lehet ábrázolni az ingerintenzitás (abszcissza) és eloszlási valószínű-
ség (premissza) tengelyén. A jel szórása megegyezik a zajeloszlás szórásával, ezért 
a zaj szórásával való osztás nem befolyásolja a két görbe viszonyát, középértéke 
pedig annyival tér el, amennyi a jel által kiváltott aktivitásváltozás. Mivel a zajgör-
be átlagától függetlenül a két eloszlás középértékének távolsága azonos lesz (d’), a 
görbéket az „aktivitás” (abszcissza = x) tengelyen elcsúsztathatjuk oly módon, hogy 
a zajgörbe átlaga a 0 értékhez kerüljön. Az eltolás és az osztás után a zaj esetében 0 
átlagú és egységnyi szórású, azaz standard normális eloszlású görbét kapunk. 

Tehát a két normális eloszlású görbénk esetén (zaj és ‘inger’ plusz ‘zaj’) a két gör-
be középértékének távolsága adja meg az érzékenység fokát (d’), a kritériumszint (ß) 
pedig az ingerintenzitás tengelyére merőleges egyenesként ábrázolható. A ß és a d’ 
változása határozza meg a találatok (valós jel megjelenésekor a résztvevő jelzése) és 
a téves riasztások (a vizsgálati személy reagál az ingerre, holott nem jelent meg va-
lójában stimulus) arányát. Lazább kritériumszint esetén nő a találati arány, de a téves 
riasztások aránya is, szigorúbb kritériumszintnél pedig ennek az ellentéte figyelhető 
meg. Az érzékenység növekedésével fordítottan arányosan nő a találati arány, és 
csökken a téves riasztások aránya, ellentétes esetben pedig csökken a találatok, és nő 
a téves riasztások száma. A találatok és a téves riasztások száma alapján ROC-görbét 
rajzolhatunk fel (Receiver Operating Characteristic), ahol a görbe alatti terület mu-
tatja a d’ mértékét, a ß pedig a görbén helyezkedik el (Czigler, 2001). 

Statisztikai eljárás

Vizsgálatunk során az észlelt felvillanások száma és az „elterelő inger” felvillaná-
sainak száma közti összefüggéseket vizsgáltuk. Többszempontú varianciaanalízissel 
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(Univariate ANOVA) számoltuk ki, hogy az „elterelő inger” felvillanásai esetén a 
„célinger” észlelt felvillanásainak száma közti különbség szignifikáns-e. Az „elte-
relő inger” 1, 2, 3, illetve 4 felvillanása alapján meghatározott független változók 
hatását vizsgáltuk az észlelt felvillanások száma alapján meghatározott faktorra post 
hoc teszttel. 

Az illuzórikus felvillanások pontos meghatározásához a szignáldetekciós elmélet 
alapján kiszámított téves riasztási arányokat használtuk. Ebben az értelemben a flic-
ker-illúzió esetében az illúzió létrejöttére a téves riasztásokból tudunk következtetni 
(mivel a vizsgálati személyek olyan villanásokról adnak jelentést, amelyet a „célin-
ger” valójában nem produkált). 

Adatainkat az „elterelő inger” egy, illetve több felvillanása során megjelenő téves ri-
asztások aránya alapján két csoportba osztottuk. Az FA1 csoportba az „elterelő inger” egy 
felvillanásakor megjelenő téves riasztási adatok kerültek. Ez a kondíció az alapvonal vagy 
zaj-szint, mivel az illúzió létrejöttének kritériuma az „elterelő inger” többszöri felvillanása. 

A másik kondíció azokat az eredményeket tartalmazza, amelyekben az „elterelő 
inger” többszöri felvillanást produkált. A második csoportot 3 alcsoportra bontottuk 
szét: FA2-vel jelöltük a kettő, FA3-al a három és FA4-gyel a négy felvillanást 
tartalmazó csoportot. Az illúzió mértékét a második kondíció egy alcsoportjának 
(FA2, FA3, FA4) és az első kondíció (FA1) különbségének alapján határoztuk meg 
(például FA2-FA1=Δ). Az egyes csoportok közt lévő különbségek szignifikancia 
szintjének kiszámításához Khi-négyzet próbát használtunk. 

A szignáldetekciós elmélet két, a feladat végrehajtását befolyásoló tényezőjének 
elkülönítéséhez a kritériumszint és érzékenység számarányait kellett meghatáro-
zunk. Az érzékenységet a szignáldetekció alapján a zaj és a zaj+jel eloszlási görbék 
középértékének távolsága alapján számítottuk ki, mivel az érzékenység mutatója az 
mérték, amennyivel az aktivációs szint hozzáadódik a zajhoz.  A kritériumszintet a 
találati és téves riasztási arányok alapján határoztuk meg. 

Eredmények

Minden kísérlet két részből állt: a kontrasztküszöb érzékenység 75 %-os beállítását 
követően az illúzió tesztelése következett. Az ANOVA és Tukey post hoc teszt által 
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kapott eredményeink alapján az illúzióra vonatkozóan az „elterelő inger” egy és két 
felvillanása esetén még nem mutatható ki jelentős eltérés az észlelt felvillanások 
számában, azonban az „elterelő inger” harmadik felvillanásától már szignifikáns 
emelkedés mutatkozik (F(4,7)=64,91;  p<0,001). Az illúzió tehát a harmadik fel-
villanást követően jelent meg, mértéke pedig a többszöri felvillanások számának 
emelkedésével nőtt. 

A téves riasztási arányok alapján meghatározott illuzórikus felvillanások alap-
ján három kondíciót alakítottunk ki (FA1, FA2, FA3), amelyek különbségét Δ-val 
jelöltük. FA2-FA1 különbsége esetében 0,033 volt. A nem paraméteres Khi-négyzet 
statisztika nem mutatott ki szignifikáns különbséget a FA1 és FA2 csoport között 
(Z=1,64 p=0,098), így ebben az esetben nem történhetett illuzórikus felvillanás. Az 
FA3 és FA1 csoportok különbsége viszont 0,637-re nőtt, így a két csoport között 
szignifikáns különbséget sikerült kimutatni (Z=3,614; p=0,0003).

Az első és a második táblázat a szignáldetekciós elmélet alapján kiszámított β és 
a d’ értékeit két kondíció mentén ábrázolja: az elsőben a „célinger” többszöri (1_2 
esetében kétszer, 1_3 esetében háromszor) és az „elterelő inger” egyszeri (I.), a má-
sodikban pedig az „elterelő inger” többszöri (szintén 1_2 kondícióban kétszer és az 
1_3 kondícióban háromszor) és a „célinger” egyszeri (II.) felvillanása mentén. 

Az „elterelő inger” 1, 2, 3, illetve 4 felvillanásakor kialakult érzékenységi-és kri-
tériumszint szemléletesebb ábrázolásához az eredményeket ROC-görbén is feltün-
tettük. A koordináta x tengelye a téves riasztások arányát, míg az y tengely a találati 
arányt jelzi.

I.

d’ ß
1_2 0,89 0,61
1_3 0,96 0,5

1. táblázat: Célinger többszöri felvillanása    2. táblázat: Elterelő inger többszöri felvillanása

Az első táblázatban láthatjuk, hogy azokban az esetekben, amikor csak egyszer 
villant fel az „elterelő inger”, magas volt a d’ és viszonylag alacsony a β értéke. Az 

II.
d’ ß

1_2 -0,03 0
1_3 -1,55 -3,18
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első ROC-görbén (1. ábra) a kritériumszint és az érzékenység magas értékeit a görbe 
alatti terület nagysága és a kritériumszint görbén való elhelyezkedése mutatja. A 
táblázat és a ROC-görbe alapján jól látható, hogy az „elterelő inger” egyszeri felvil-
lanása még nem hoz létre az illúzió kiváltásához alkalmas kontextust. Mindez arra 
enged következtetni, hogy a vizsgálati személyek ebben a kondícióban viszonylag 
jól el tudták különíteni az ingereket egymástól. Ezt a kondíciót használtuk tehát alap-
vonalnak, a „zaj” meghatározásának érdekében.  

    

1. ábra: Zaj-szint                    2. ábra: 2 felvillanás                3. ábra: 3 felvillanás

Abban az esetben azonban, amikor megjelent még egy plusz „elterelő” inger fel-
villanása (2. táblázat, II., 1_2 kondíció), az érzékenység lecsökkent -0,03 értékre, és 
a kritériumszint értékével együtt 0 érték közelébe került. A második ROC görbéből 
is látható, hogy ebben az esetben a kísérleti személy nem tudta megmondani, hogy 
pontosan hány felvillanást látott (2. ábra). Ennek tudatában és az alapján, hogy a té-
ves riasztások arányai alapján meghatározott FA2-FA1=0,033 különbsége nem mu-
tatott szignifikáns eltérést, arra következtethetünk, hogy az „elterelő inger” kétszeri 
felvillanása erős zavaró kontextuális ingerként jelent meg, de még nem idézett elő 
stabil illuzórikus hatást. Más szóval, ebben az esetben csak találgatás történt, ahogy 
azt már más, kontextuális hatást vizsgáló tanulmányokban is láthattuk.  

A II. 1_3 kondíció értékeit vizsgálva azonban az „elterelő inger” háromszoros 
felvillanása már erős illuzórikus aktivitást váltott ki, amely a harmadik ROC-görbén 
is jól látható (3. ábra). A d’ és a β értékek egyaránt mínuszba kerültek (d’=-1,55; β=-
3,18), a téves riasztások arányai alapján kiszámított FA3-FA1=0,637 alapján megha-
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tározott erős szignifikáns eredményekből megállapítva pedig ebben az esetben a már 
stabil illuzórikus felvillanások a valós felvillanásokhoz hasonló választ váltottak ki.

Megvitatás

Kísérleti eredményeink alapján elmondható, hogy a flicker-illúzió legalább részben 
valós perceptuális hatás eredménye, nem pedig egy műtermékről van szó (Shams, 
Kamitani, & Shimojo, 2002).  Mindezt az bizonyítja, hogy az érzékenység az „el-
terelő inger” többszöri felvillanása során folyamatos csökkenést mutat.  Meg kell 
azonban jegyeznünk, a vizsgálati alanyok kritériumszintje az „elterelő inger” 
többszöri felvillanása esetén egyre liberálisabbá válik. Azt mondhatjuk, a többszöri 
felvillanás hatására a vizsgálati alanyok nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy 
több villanásról is számoljanak be. 

A flicker-illúzió esetében a kontextuális hatások azok, amelyek befolyással bír-
nak a „célinger” percepciójának minőségére. Ennek függvényében figyelembe kell 
vennünk a multiszenzoros idői integrációs ablak tulajdonságát, azt a megközelítőleg 
100 ms-os idői keretet, amelyen belül a szenzoros ingereket az idegrendszer egy 
forrásból származó ingereknek tekint (Shams et al., 2000). A „célinger” gyors termé-
szete miatt észlelésére hatást gyakorol az erős kontextuális interakció, hiszen a „cé-
lingerhez” hozzáadódó elterelő villanások azután jelennek meg, miután a „célinger” 
felvillant. Az interakciót így poszt-szenzoros interakcióként jellemezhetjük abban az 
esetben, ha feltételezzük, hogy a „célinger” által kiváltott vizuális jelek fennmarad-
nak az ingerbemutatást követően is, és kapcsolatba lépnek az „elterelő inger” által 
kiváltott vizuális jelekkel. Poszt-szenzorosnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az 
inger valamely tulajdonságáról azután születik döntés, miután az inger nincs jelen a 
fizikai világban, és az afferens jelek, amelyek az inger jelenlétét közvetítik, gyorsan 
lecsengnek vagy már megszűntek (Chatterjee et al., 2011).

A multiszenzoros idői integrációs keret függvényében flicker-illúzió esetén va-
lószínűsíthető a szummációs hatás, vagyis egy jel-tranziens mechanizmus meglé-
te. Azt mondhatjuk, a „célinger” valós fizikai villanásának megszűnésével az idegi 
jelek egy rövid idői ablakban az ingerlési küszöbérték mentén ingadoznak, amely 
idő elegendő az „elterelő ingerek” modulációján keresztül érkező jelek téri és idői 
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szummációjához (Chatterjee et al., 2011). Az elkövetkező vizsgálatainkban szeret-
nénk tanulmányozni, milyen idő keretek között váltható ki az illúzió. Feltételezzük, 
hogy a 100 ms-os integrációs ablakon kívül az illúzió nagymértékben gyengül vagy 
csökken (Shams et al., 2000). 

A továbbiakban ezen túlmenően azt is szeretnénk megvizsgálni, hogy flicker-il-
lúzió során kognitív rendszerünk a „célinger” és „elterelő inger” esetében kioszt-e 
külön indexeket, vagy egy index alá tartozó tárgyakként kezeli a két ingert. A flic-
ker-illúzió által nem csak a kontextuális ingerek hatását tudjuk vizsgálni, hanem az 
alak-háttér elkülönítésének idői vonatkozása is vizsgálhatóvá válik, amely szempon-
tot mostanáig még nem vettek figyelembe.
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Absztrakt

Kutatásunk célja Garrod és Pickering (2004) eredményei alapján megvizsgálni az in-
teraktív összehangolódás jelenlétét dialógusok során és annak életkori különbségeit. 
A vizsgálatban 142 vizsgálati személy vett részt, 7 életkori csoportból: 5-6 évesek, 
7-10 évesek, 11-14 évesek, 15-18 évesek, 20-23 évesek, 24-37 és 60-77 évesek. A 
vizsgálat során egy, a kutatócsoportunk által összeállított tesztbattériát használtunk, 
amely önálló képleírásból, lexikai és nyelvtani feladatokból áll. Az eredmények 
alapján megfigyelhető mind a lexikai, mind a szintaktikai összehangolódás dialógus 
helyzetben. Az életkori csoportokat figyelembe véve továbbá az is megállapítható, 
hogy fiatalabb korban közel azonos, bizonyos feladatok során nagyobb összehango-
lódást mutatnak a vizsgálati személyek, mint a felnőttek, míg idős korban egyfajta 
visszaesés figyelhető meg az összehangolódás mértékében. 

Kulcsszavak: interaktív összehangolódás, dialógus, automatikus folyamatok, előfeszítés

Az emberi kommunikáció alapvető megnyilvánulási formái társas interakciók so-
rán jelennek meg, ezek a dialógusok. Ha az ember interakciós térben van, természet-
szerűen jelentkezik az a pszichológiai szükséglete, késztetése, hogy kommunikáljon. 
A kommunikáció szükségszerűen többcsatornás és többszintű, továbbá legfontosabb 
része a dialógus, amelyben két vagy több személy beszélgetésben vitat meg külön-
böző kérdéseket (Berei et al., 1960), és a résztvevő felek egymás közléseit kódol-
ják-dekódolják (Buda, 1986). 
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A korai elméleteknél közös jellemző, hogy a dialógusok lefolyását két egymással 
párhuzamosan zajló folyamatként értelmezték, amelyben a beszélő közli az infor-
mációt, a hallgató befogadja, értelmezi, majd megfogalmazza üzenetét, amit ezután 
közöl a másik féllel. Ez a folyamat azonban túl lassú és valójában nem magyarázza 
a mindennapi párbeszédeink gyors lezajlását (Pickering és Garrod, 2004). Garrod 
és Pickering (2004) vizsgálataikban igazolták, hogy a gyorsabb információcsere ér-
dekében a beszélő felek hajlamosak azonos kifejezéseket használni, azaz összehan-
golni lexikai reprezentációikat a félreérthetőség elkerülésének érdekében. Elméle-
tük szerint a dialógus a különböző nyelvi szinteken automatikus összehangolódási 
csatornákat nyit meg, és az egyik szinten való összehangolódás a többi szinten is 
összehangolódást hoz létre. Ez az elmélet kiindulópontja, vagyis a különböző nyel-
vi reprezentációk összehangolódása minden nyelvi szinten – fonetika, grammatika, 
szintaktika, pragmatika –  automatikus folyamat, ami ezáltal leegyszerűsíti mind a 
produkciót, mind a megértést. 

Az összehangolódás bizonyítékául szolgál, ha a beszédpartner átveszi egy-egy 
szó vagy szintaktikai struktúra használatát. Az azonos kifejezések használata továb-
bá egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a kommunikációt (Branigan, Pickering, McLean 
és Cleland, 2007). Például  A és B a konyhaművészetről társalognak. A ugyanarra a 
dologra többféleképpen is utalhat – például az ételt készítő személyre szakács vagy 
séf szavakkal –, ezek közül egyet kiválaszt – legyen a séf szó –, és azt használja a 
beszélgetés során. B ezt felismeri – persze nem tudatosan –, és a következő megnyil-
vánulásánál ő is a séf szót használja majd (Garrod és Pickering, 2007). Ennek a fo-
lyamatnak a lexikai illetve szintaktikai priming vagy előfeszítés az alapja (Garrod és 
Pickering, 2004). Amikor az egyik beszélő egy megnyilatkozást követően megszó-
lal, a reprezentációk aktívak maradnak, ezért ugyanazt a kifejezést fogja használni, 
ami a megértés során aktiválódott. Ez a folyamat a résztvevők konkrét megállapodá-
sa nélkül következik be, valamint a beszélő és hallgató számára is hasznos: hallgató 
könnyebben megérti a beszélő mondanivalóját, a beszélőnek pedig nem szükséges 
újra és újra megneveznie, amiről beszél. Az összehangolódás eredményeképpen nem 
tudatosan megismétlődnek egyes szavak és nyelvtani struktúrák a dialógus során, 
azaz konzisztencia jön létre a beszélők között (Branigan et al., 2000).
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Hipotézisek

Kutatásunk célja az interaktív összehangolódás elméletének vizsgálata dialógus-
helyzet során. Garrod és Pickering eredményei alapján arra kerestük a választ, hogy 
megfigyelhető-e lexikai és szintaktikai előfeszítés dialógusokban a különböző élet-
kori csoportoknál, óvodáskortól időskorig. Feltételezésünk szerint a lexikai és szin-
taktikai előfeszítés jelen van a dialógusokban, a másik fél megnyilatkozásaiban. A 
korábbi vizsgálatokhoz képest kutatásunk előnye a magas elemszám a különböző 
életkori csoportokban, amely lehetővé teszi, hogy az összehangolódás képességének 
fejlődését, ezáltal a dialógushelyzetek fejlődését megfigyeljük. A dialógus életkori 
változásait vizsgáló kutatást ez idáig nem találtunk.

Módszerek

Résztvevők

A vizsgálatban összesen 142-en vettek részt, 72 nő és 70 férfi. A résztvevők hét 
csoportot alkottak életkoruk szerint: az óvodás (5-6 éves), alsó- (7-10 éves) illetve 
felső tagozatos (11-14 éves) általános iskolás, középiskolás (15-18 éves), fiatal fel-
nőtt (20-23 éves), felnőtt (24-37 éves) és idős (60-77 éves). Ezek létszámát, nemi 
arányát, az életkor átlagát és szórását az 1. táblázat mutatja.

A résztvevőket a vizsgálat előtt tájékoztattuk a vizsgálat céljáról. A felnőttek egy tájé-
koztató és beleegyező nyilatkozat aláírásával hozzájárultak a kísérletekben való részvétel-
hez. A gyerekek esetében az intézmények igazgatói, illetve a szülők írták alá a beleegyező 
nyilatkozatot a tájékoztatás után, a gyerekektől pedig szóbeli beleegyezést kértünk.

Korcsoport Nemi arány Életkor (átlag) Életkor (szórás)
Óvodás (N=37) 17 fiú/20 lány 5,54 0,51
Alsó tagozatos (N=22) 9 fiú/13 lány 8 1,11
Felső tagozatos (N=21) 14 fiú/7 lány 12,86 1,06
Középiskolás (N=20) 13 fiú/7 lány 16,95 1,23
Fiatal felnőtt (N=13) 4 férfi/9 nő 21,46 1,2
Felnőtt (N=15) 6 férfi/9 nő 28,13 3,67
Idős (N=14) 7 férfi/7 nő 68,43 5,63

1. táblázat: A korcsoportok mutatói
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Eszközök

A vizsgálat során a kutatócsoportunk által kidolgozott tesztanyagot használtuk, 
amely a dialógusteszttel kapcsolatos feladatokat tartalmaz. A dialógustesztek során 
lexikai és szintaktikai összehangolódást mérő feladatokat használtunk. A lexikai fel-
adatban a vizsgálati személy tárgyak képeit látta, amelyek alapján meg kellett ne-
veznie azokat. Ezt követően eldöntendő kérdéseket tettünk fel, amelyekben az általa 
megnevezett tárgyak neveire eltérő kifejezést használtunk, pl. pulóver-pulcsi. Ha a 
kísérleti személy a látott tárgyat pulóvernek nevezte, akkor az általunk feltett kérdés 
a következő volt: „Most, hogy nemsokára itt a tél, a pulcsi vagy a rövidnadrág az 
alkalmasabb ruhadarab?”. A válaszok alapján a szavak átvételét jelöltük. 

A nyelvtani feladatokhoz kutatócsoportunk által készített színes képeket használtunk, 
amelyek különböző helyszíneket tartalmaznak, és eltérő cselekvéseket ábrázolnak, va-
lamint számos tárgy látható rajtuk. A képekhez névszói/igei állítmányú, jelzős/vonat-
kozói szerkezetű mondatok tartoztak. A vizsgálati személyekkel felváltva mondtuk a 
mondatokat a képek alapján, összesen 15-15 mondat hangzott el minden feladatban. 
Például: a névszói/igei állítmányú feladatnál „A horgász vidám.” vs. „A kislány gombát 
szed.”, jelzős/vonatkozói szerkezetnél „A horgász egy rózsaszín halat fogott ki.” vs. „A 
kocsi, amelyik kék, a város felé megy.” Tehát ezek a nyelvtani feladatok lehetővé tették, 
hogy külön megvizsgáljuk a névszói és igei állítmányok, a jelzős és vonatkozói szer-
kezetek átvételét, ezáltal egy egészen részletes képet kapva a szintaktikai primingról.

A vizsgálat során a jelen-, illetve múlt idő használatát is rögzítettük, amelyhez 
egy olyan képsorozatot alkalmaztunk, amiről egy összefüggő történet mesélhető el. 
A vizsgálati személy először mondott a két képről egy vagy akár több mondatot, 
majd felváltva haladtunk tovább. Ha a vizsgálati személy a történet elmesélését je-
len időben kezdte, akkor mi múlt időben folytattuk, ha múlt időben kezdte, akkor 
mi jelen időt alkalmaztunk. Ebben az esetben tehát azt tudtuk megvizsgálni, hogy 
az általunk használt igeidőt hány mondat esetében vették át a vizsgálati személyek.

Kísérleti eljárás

A nyelvtani feladatok előtt a vizsgálati személy azt az utasítást kapta, hogy mesél-
jen az egyik képről önállóan. 15 mondat után megállítottuk a személyeket. Ezzel a 



35

Mitől olyan gördülékeny az eMberi koMMunikáció?

feladattal általános állapotfelmérést végeztünk, amely során rögzítettük, hogy hány 
névszói vagy igei állítmányú, jelzős vagy vonatkozói szerkezetű mondatot, illetve 
azt, hogy jelen, vagy múlt időt használ. Az állapotfelmérést követték a nyelvtani fel-
adatok. A nyelvtani feladatok során a vizsgálati személlyel felváltva beszélgettünk 
a képekről, az első mondatot mi mondtuk. A képekhez előre megírt mondatok közül 
válogattunk és a jegyzőkönyvben jelöltük az elhangzott mondatokat. 

Eredmények

Az adatokat az SPSS 15.0 for Windows statisztikai elemző program segítségével 
dolgoztuk fel, és minden próbánál 0,05-ös szignifikanciaszintet alkalmaztuk döntési 
kritériumként.

A dialógusteszteken nyújtott teljesítmény életkori változásai

Először létrehoztunk egy különbségi mutatót az önálló helyzet és a dialógushelyzet-
ben kapott pontszámok különbségéből, ahol a dialógushelyzetben elért eredményből 
vontuk ki az önálló helyzetben produkált pontszámot. Minél nagyobb volt ez a pont-
szám, annál több nyelvtani elemet produkált az adott személy a dialógushelyzetben 
az önálló képleíráshoz képest. Ezután a hét korcsoport – az óvodás (5-6 éves), alsós 
(7-10 éves) illetve felsős (11-14 éves) általános iskolás, középiskolás (15-18 éves), 
fiatal felnőtt (20-23 éves), felnőtt (24-37 éves) és idős (60-77 éves) – segítségé-
vel a különböző dialógusteszteken mutatott összehangolódás mértékének életkori 
változásait egyszempontos ANOVA segítségével vizsgáltuk, ahol a függő változó a 
különbségi mutató, és a független változó az életkori csoport volt. 

A névszói feladat esetében a csoport főhatás szignifikáns lett (F(6, 136)=11,251, 
p<0,001), tehát a különböző életkori csoportok eltérő mértékű összehangolódást mu-
tattak ezen a feladaton (lásd 1A ábra). Az utólagosan elvégzett LSD post hoc teszt 
alapján megállapítható, hogy a névszói feladaton az 5-6 évesek összehangolódása 
szignifikánsan eltér a 7-10 évesektől (p=0,021), a 15-18 évesektől (p=0,009) és a 
60-77 évesektől (p<0,001). A 7-10 évesek összehangolódása továbbá a 24-37 éves 
(p=0,008) és a 60-77 éves (p<0,001) csoportoktól tér el szignifikánsan. A 11-14 éve-
sek és a 24-37 évesek (p=0,050), valamint a 60-77 évesek (p<0,001) összehangoló-
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dása között is szignifikáns különbséget találtunk. A 15-18 évesek szignifikánsan az 
5-6 éveseken kívül a 24-37 (p=0,004) és a 60-77 (p<0,001) évesektől térnek el. A 
20-23 évesek összehangolódása szignifikánsan eltér a 24-37 évesek (p=0,050) és a 
60-77 évesekétől (p<0,001).

Az igei feladatok esetében is a csoport főhatás szignifikáns lett (F(6, 84)=46,021, 
p<0,001), tehát a különböző életkori csoportok eltérő módon hangolódtak össze ezen 
a feladaton is (lásd 1B ábra). Az utólagosan elvégzett LSD post hoc teszt alapján 
megállapítható, hogy az igei feladaton az 5-6 évesek összehangolódása szignifikán-
san eltér a 7-10 évesektől (p<0,001), a 11-14 évesektől (p<0,001), a 15-18 évesek-
től (p<0,001), a 20-23 évesektől (p<0,001) és a 24-37 évesektől (p<0,001). A 7-10 
évesek összehangolódása továbbá a 24-37 éves (p=0,007) és a 60-77 éves (p<0,001) 
csoportoktól tér el szignifikánsan. A 11-14 évesek összehangolódása és a 24-37 
évesek (p=0,038), valamint a 60-77 évesek (p<0,001) összehangolódása között is 
szignifikáns különbséget találtunk. A 15-18 évesek szignifikánsan az 5-6 éveseken 
kívül a 24-37 (p=0,020) és a 60-77 (p<0,001) évesektől térnek el. A 20-23 évesek 
összehangolódása szignifikánsan eltér a 24-37 évesek (p=0,023) és a 60-77 évesek 
(p<0,001) összehangolódásától. A 24-37 évesek összehangolódása (p<0,001) is szig-
nifikánsan eltér a 60-77 évesekétől.
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1. ábra: A névszói (A) és igei (B) feladatok különbségátlagai korcsoportok szerinti bontásban. 
Az ábrán a szóródási mutató az átlag standard hibája.
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A vonatkozói feladat esetében a csoport főhatás szintén szignifikáns lett (F(6, 
136)=9,568, p<0,001), tehát a különböző életkori csoportok eltérő módon hangolód-
tak össze ezen a feladaton is (lásd 2A ábra). Az utólagosan elvégzett LSD post hoc 
teszt alapján megállapítható, hogy a vonatkozói feladaton az 5-6 évesek összehango-
lódása szignifikánsan eltér a 7-10 évesektől (p<0,001), a 11-14 évesektől (p<0,001), 
a 24-37 évesektől (p=0,026) és a 60-77 évesektől (p=0,010). A 7-10 évesek össze-
hangolódása továbbá a 15-18 évesektől (p=0,004), a 20-23 éves (p=0,007) és a 60-77 
éves (p=0,000) csoportoktól tér el szignifikánsan. A 11-14 évesek és a 15-18 évesek 
(p=0,014), 20-23 évesek (p=0,021), valamint a 60-77 évesek (p<0,001) összehango-
lódása között is szignifikáns különbséget találtam. A 15-18 évesek szignifikánsan a 
7-10 és 11-14 éveseken kívül a 60-77 (p<0,001) évesektől térnek el. A 20-23 évesek 
összehangolódásának mértéke szignifikánsan eltér a 60-77 évesekétől (p=0,003). A 
24-37 évesek és a 60-77 évesek (p<0,001) összehangolódása között is szignifikáns 
a különbség. A vonatkozói feladatban ismét a 60-77 évesek hangolódnak össze a 
legkevésbé (p<0,05). A 7-10 évesek viszont a 11-14 évesek kivételével mindenkinél 
jobban átvették a vonatkozói szerkezetet (p<0,05, 24-37 éveseknél tendencia: p = 
0,061). A 11-14 évesek a 7-10 évesekhez hasonlóan, míg a 15-18 évesek a 20-23 
évesekkel egy szinten helyezkednek el, de az általános iskolásoknál gyengébb ösz-
szehangolódással rendelkeznek (p<0,05). 

A jelzős szerkezetek esetében is szignifikáns csoport főhatás mutatkozott (F(6, 
136)=5,471, p<0,001), tehát az életkori csoportok itt is eltérően hangolódtak ösz-
sze (lásd 2B ábra). Az utólagosan elvégzett LSD post hoc teszt alapján a jelzős 
feladaton az alábbi szignifikáns eltéréseket kaptam: 5-6 évesek és 60-77 éve-
sek (p<0,001) között; 7-10 évesek és 24-37 (p=0,018) évesek és 60-77 évesek 
(p<0,001) között; 11-14 évesek és 24-37 évesek (p=0,020), valamint 60-77 éve-
sek (p<0,001) között; 15-18 évesek és 60-77 évesek (p<0,001) között; 20-23 éve-
sek és 60-77 évesek között (p<0,001); valamint a 24-37 évesek és a 60-77 évesek 
(p=0,016) között.
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2. ábra: A vonatkozói (A ) és jelzős (B) feladat különbségátlagai a korcsoportok tükrében. 
Az ábrán a szóródási mutató az átlag standard hibája.

A múlt idős feladat esetében is szignifikáns a csoport főhatás (F(6, 136)=3,856, 
p<0,001), tehát a különböző életkori csoportok ezen a feladaton is eltérő módon 
hangolódtak össze (lásd 3. ábra). Az utólagosan elvégzett LSD post hoc teszt alap-
ján megállapítható, hogy a múlt idős feladaton az 5-6 évesek összehangolódása 
szignifikánsan eltér a 7-10 évesektől (p=0,008), a 11-14 évesektől (p=0,030) és a 
20-23 évesektől (p=0,020). A 7-10 évesek összehangolódása továbbá a 15-18 éves 
(p=0,001), a 24-37 éves (p=0,020) és a 60-77 éves (p=0,008) csoportoktól tér el 
szignifikánsan. A 11-14 évesek összehangolódása és a 15-18 évesek (p=0,005), 24-
37 évesek (p=0,051), valamint a 60-77 évesek (p=0,022) között is szignifikáns kü-
lönbséget találtam. A 15-18 évesek szignifikánsan a 7-10 és 11-14 éveseken kívül 
a 20-23 évesektől (p=0,003) térnek el. A 20-23 évesek összehangolódása szignifi-
kánsan eltér a 24-37 évesek (p=0,032) és a 60-77 évesekétől (p=0,014). Az ábra 
első része hasonlóan alakul, mint a vonatkozói feladat görbéje. Előbbinél azonban 
a 20-23 évesek a 24-37 évesekhez és a 60-77 évesekhez viszonyítva jobb átlagot 
értek el (p<0,05). 
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3. ábra: A múlt idő feladat különbségátlagai a korcsoportok tükrében. Az ábrán a szóródási 
mutató az átlag standard hibája.

Megvitatás

Az összehangolódást vizsgáló eredményeink összhangban vannak Garrod és Picke-
ring (2004) interaktív összehangolódási elméletével, azaz megfigyelhető volt, hogy a 
vizsgálati személyek átvették és használták az általunk alkalmazott kifejezéseket és 
nyelvtani szerkezeteket. Az életkori csoportokat figyelembe véve az 7-10 éveseknél 
összességében azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb feladat esetében a többi életkori cso-
porthoz képest közel azonos vagy még nagyobb összehangolódást mutattak. Feltéte-
lezzük, hogy a 7-10 éves korcsoport nagy mértékű összehangolódásának hátterében 
a kommunikatív viselkedés alaposabb megfigyelése és utánzása áll. Mint tudjuk, a 
modellkövetés az emberek mindennapi tanulásában uralkodó szerepet játszik (Ban-
dura, 1963), ugyanakkor feltételezzük, hogy a modellkövetési igény és a környezet-
nek való megfelelés erősebben van jelen az egyén fiatalkori szociális fejlődése során. 
Az eredmények hátterében továbbá az automatikus, szociális és kognitív készségek 
fejlődése is állhat, melyek folyamatosan jelen vannak dialógushelyzetben. Több ta-
nulmány is kimutatta, hogy gyerekkorban jobb a készségtanulás, mint felnőttkorban 
(pl. Janacsek, Fiser, Németh, 2012). Lehetséges, hogy az interaktív összehangolódás 
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és az automatikus készségek részben közös rendszerekhez köthetőek és ezért mutat 
párhuzamot a fejlődési görbéjük.

A dialógusok fejlődésére vonatkozóan arra jutottunk, hogy bizonyos életkorig 
(kb. 10 éves korig) a vizsgálati személyek nagyobb mértékű összehangolódást mu-
tatnak, mivel feltételezhetően érzékenyebbek a szociális környezet jelzéseire és 
megfelelési igényük is nagyobb, így tudatosan (vagy nem tudatosan) leutánozzák a 
vizsgálatvezető által használt szerkezeteket, és így további mondatok produkálására 
lesznek képesek. Az egész mintához képest kisebb mértékű összehangolódás jelle-
mezte az időseket. Ez az eredmény megerősítheti Cummings és Henry (1961) társas 
kilépés elméletét, amely szerint időskorban kölcsönös visszavonulás figyelhető meg 
mind az idősek részéről, akik a közösségtől, társadalomtól vonulnak vissza, mind a 
társadalom részéről az idősek irányába. Ennek hátterében főként a nyugdíjazás, a 
barátok, esetleg a partner elvesztése, a gyerekek teljes önállósodása, függetlenedése 
áll. Ez a visszavonulás pszichológiai értelemben is megfigyelhető; az idő nagy ré-
szében saját életükön, a múltbeli eseményeken töprengenek, visszaemlékeznek. A 
megnövekedett egyéni fókusz miatt a szociális normák, szabályok, elvárások és a 
megfelelés igénye háttérbe szorulnak. Így elképzelhető, hogy vizsgálatunk során ez 
a jelenség az összehangolódás mértékében is megnyilvánult.
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Az összetett szavak feldolgozásának kapcsolata az 
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Absztrakt

Jelen empirikus kutatás célja azon faktorok feltárása, melyek szerepet játszanak 
az összetett szavak feldolgozásában. Szemantikailag az összetett alakok lehetnek 
transzparens és nem transzparens szavak. Az előbbinél az összetételek jelentéstani-
lag kapcsolódnak egymáshoz, például: tehéntej, az utóbbinál viszont látszólag nincs 
összefüggés az alakok között, például: madártej. A kutatásban arra keresek választ, 
hogy a különböző kognitív mechanizmusok, a munkamemória és a végrehajtó funk-
ciók hogyan befolyásolják a transzparens és a nem transzparens alakok észlelését. Az 
eredmények azt mutatják, hogy az összetett alakok nyelvi feldolgozását az egyszerű 
tárolási kapacitás nem befolyásolja sem serdülőknél, sem felnőtteknél. A komple-
xebb munkamemória és végrehajtó funkciók – amelynél a tárolás és a feldolgozás 
egyaránt releváns – viszont modulálják az összetett szavak feldolgozását. A vizs-
gálat fontossága abban rejlik, hogy rámutat a komplex munkamemória szerepére, 
amelyhez mind a fonológiai hurok mind a végrehajtó funkciók együttes működése 
szükséges, és egyúttal arra is, hogy nem feltétlenül az egyszerű rövid távú tárolási 
kapacitás bír elsődleges szereppel a nyelvi feldolgozás tekintetében. 

Kulcsszavak: összetett szavak, munkamemória, végrehajtó funkciók, számterjede-
lem teszt, számlálási terjedelem teszt, fluencia teszt, fejlődés

Az emberi nyelvi készség mögött bonyolult mentális folyamatok és rendszerek 
állnak. A gyermekben szinte spontán és különösebb erőfeszítés, formális oktatás nél-
kül fejlődik ki ez az összetett és speciális képesség. Működése annyira természetes, 
hogy a mögötte rejlő logika nem is tudatosul. Egyre több pszicholingvisztikai kutatás 
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bizonyítja, hogy a nyelvi működések hátterében nemcsak nyelv-specifikus rendsze-
rek állnak, hanem más kognitív rendszerek, folyamatok is, így például az emlékezet. 

Nyelv, emlékezet és fejlődés 

A nyelv és az emlékezet kapcsolatát vizsgáló kutatások a nyelvfeldolgozási folyama-
tok hátterében az emlékezeten belül leginkább a munkamemória és annak különböző 
aspektusainak a szerepét hangsúlyozzák. Miyake, Just & Carpenter (1994) szerint a 
nyelvfeldolgozási folyamatokban a verbális rövidtávú tárolási kapacitásnak fontos 
szerepe van, míg Service & Tujulin (2001) Turi, Janacsek & Németh (2010) a komp-
lex munkamemóriát, vagyis a fonológiai hurok és a központi végrehajtó együttes 
működését hangsúlyozzák. Mason & Just (2007) pedig a végrehajtó funkciók és 
komponensek aspektusait tárják fel a nyelvi feldolgozásban, azon belül is leginkább 
a flexibilis gátlást emelik ki. 

Fontos megjegyezni azt, hogy arra a kérdésre, hogy pontosan milyen szerepet 
tölt be a munkamemória és aspektusai a nyelvi megismerő folyamatokban, nem le-
het egységesen elfogadott választ adni. Egyes kutatók úgy tartják, hogy a felnőtt 
neuropszichológiai adatok nem nyújtanak kellő bizonyítékot a kognitív folyamato-
kat tekintve, mindezek bizonyításához ugyanis szükség van olyan adatokra, amelyek 
a korábbi életkorból származnak (Racsmány, 2004). Pont ezért a nyelv és a munka-
memória kapcsolatának feltárásában a fejlődési aspektusokat is figyelembe vettük.

A fent említett empirikus vizsgálatokból látható, hogy a nyelvi működést néz-
ve nemcsak a tárkapacitásnak, illetve a fonológiai huroknak van szerepe, hanem a 
komputációért, a gátlási és a monitorozási folyamatokért felelős végrehajtó funkci-
óknak is, vagyis a nyelvi feldolgozásnál nemcsak az egyszerű tárolás bír relevan-
ciával, hanem a komplex munkamemória funkciók is, amelynek fejlődési vonala 
kulcsfontosságú lehet a nyelvi működésben és a teljesítményben.  Ezt jól bizonyítja 
az a vizsgálat, amelyben kisiskoláskorú gyermekek lexikai feldolgozását vizsgál-
ták morfológiailag összetett szavak esetében. A kutatási eredmények alapján azok a 
gyermekek, akik jobban hozzáfértek a morfológiailag komplex elemekhez, később 
jobbnak bizonyultak az olyan összetett kognitív művelet elvégzésében, mint az értő 
olvasás (Carlisle & Fleming, 2003; Németh, 2006).  Egy másik hasonló vizsgálat-
ban is alátámasztották, hogy a morfológiailag összetett szavak feldolgozása függ a 
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komplex munkamemória feladaton nyújtott teljesítménytől. Azok, akik gyorsabban 
hozzáfértek a morfológiailag összetettebb alakokhoz, jobb eredményt mutattak a 
komplex munkamemória feladatokon is (Service & Tujulin, 2001). Látható, hogy 
gyermekeknél, amíg a nyelvi mechanizmusok nem készségszinten működnek, addig 
az egyéni különbségek – vagyis a gyermekek eltérő teljesítményének – hátterében a 
komplex munkaemlékezeti funkciók állnak.

A kutatás célja

Vizsgálatunkban a lexikális hozzáférés, azon belül is az összetett szavak feldolgo-
zását befolyásoló kognitív faktorok szerepét tártuk fel. Eddig egyetlen kutatás sem 
tesztelte a transzparens és nem transzparens szavak feldolgozását egy olyan vizsgá-
lati helyzetben, amely figyelembe veszi mind az egyszerű tárolási kapacitást, mind 
a komplexebb munkamemória funkciókat, mind pedig a különböző életkori öveze-
teket. Így tehát arra kerestük a választ, hogy vajon a szemantikailag összetett alakok 
tárolásában mi az a tényező, amely releváns szereppel bír a fejlődés különböző sza-
kaszaiban? Van-e eltérés a különböző korosztályokat tekintve abban, hogy milyen 
mechanizmus befolyásolja a nyelvi feldolgozást? 

Módszerek

Résztvevők

A vizsgálatban összesen 61 fő vett részt, 24 férfi és 37 nő. A középiskolás csoportban 
30 fő volt, 15 fiú és 15 lány, az átlagéletkor 16,43 (szórás=0,5). A felnőtt korosztály-
ba 31 fő került, 9 férfi és 22 lány, az átlagéletkor: 19,72, (szórás=4,05). A személyek 
iskolai végzettségét tekintve, mindannyian rendelkeznek érettségivel, és első vagy 
második diplomájukat szerzik az egyetemen. Kényelmi mintavételre került sor, majd 
az informált beleegyezést követően vettük fel a teszteket. A kísérlet során az etikai 
szabályokat betartottuk, és a feladatok elvégzése előtt minden esetben megkérdez-
tük a személyektől, hogy van-e esetlegesen bármilyen egészségügyi problémájuk 
(legfőképp a pszichiátriai betegségeket, valamint a szív- és érrendszeri betegségeket 
érintve). A válaszok alapján 1 személy kivételével mindenki egészségesnek bizo-
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nyult. Egy személy számolt be epilepsziás betegségről, de az ő adatainak kizuárásá-
val  is hasonló eredményeket kaptunk.

Vizsgálati eszközök

Munkamemória tesztek

A kísérlet során a személyekkel munkamemóriát és végrehajtó funkciókat vizs-
gáló teszteket használtunk. A tárolási kapacitás vizsgálatára a verbális munkamemó-
riát mérő eljárások közül a számterjedelem tesztet alkalmaztuk (Jacobson, 1888; a 
sztenderdizált magyar változatot lásd: Racsmány et al, 2005). A komplex munkame-
mória tesztelésére a számlálási terjedelem (Counting Span) tesztet használtuk (Case, 
Kurland & Goldberg, 1982; a sztenderdizált magyar változatot lásd Janacsek et al, 
előkészületben). A végrehajtó funkciókat a betű- és szemantikus fluencia tesztekkel 
mértük (Troyer, 2000). 

Az összetett szavak vizsgálata

A pszicholingvisztikai kísérletet az E-prime program segítségével végeztük el. 
Lexikális döntési helyzetben a vizsgálati személyeknek a vizuálisan bemutatott in-
gerekről kellett eldönteni azt, hogy értelmes magyar szó-e amit látnak, vagy sem. A 
személyek random módon 150 ingert kaptak (valódi és álszavakkal együtt) 1 má-
sodperces szünetekkel. Az összetett alakok vizsgálatánál a valódi szavak között sze-
repelt: 25 transzparens összetett szó (például: vízcsap, tehéntej, díszpárna), 25 nem 
transzparens összetett szó (például tűzcsap, madártej, zsírpárna), és 25 kontroll szó 
(például barack, esernyő, spagetti). 

A szavak átlagos szótagszáma (transzparens: 3,12; nem transzparens: 3,08 kont-
roll: 3,08 (F(2,72)=0,03, p=0,97) és logaritmus alapú felszíni gyakorisága (transz-
parens: 2,25, nem transzparens: 2,10 kontroll: 2,30 (F(2,72)=0,8 minden p=0,45) 
kiegyenlített volt. A szavak gyakoriságának megállapításához a Váradi (2002) ál-
tal készített gyakorisági szótárt használtuk. Az összetett szavak esetében egy rövid 
elővizsgálat keretében két további szempontot is figyelembe vettünk: 1-5-ig terjedő 
skálával ellenőriztük, hogy mennyire tartják azokat ismerősnek, illetve mennyire 
tudnak képet társítani hozzájuk a személyek (képkiváltó érték). Az összetett sza-
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vak sem az ismerősség (transzparens szavak átlagpontszáma 4,34, nem transzparens 
szavaké pedig 4,43, t(48)=-0,62 p=0,52), sem pedig a képkiváltó érték tekintetében 
nem különböztek egymástól (transzparens szavak átlagpontszáma 4,32, nem transz-
parens szavaké pedig 4,26 t(48)=0,41 p=0,68). A 75 valódi szó mellett 75 álszó is 
bemutatásra került a lexikális döntés igen-nem válaszainak kiegyenlítése érdekében, 
utóbbiakat azonban az elemzés során nem használtuk fel. 

A vizsgálat leírása

A középiskolásokkal folytatott kísérlet minden alkalommal a szekszárdi Garay János 
Gimnázium könyvtárában zajlott, ahová egyesével jöttek a tanulók. A felnőtt korcso-
porttal történő vizsgálat pedig a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézeté-
ben, az ún. „kis Kardos” laborban történt. A tesztek felvétele személyenként kb. 40 
percet vett igénybe. Minden feladat előtt pontos instrukciót adtunk, így a számterje-
delem tesztnél arra kértük a személyeket, hogy a hallott sorrendben mondják vissza 
a számokat, a számlálási terjedelem tesztnél számolják meg egyesével a sötétkék 
köröket a végeredményt ismételjék meg, majd a szett végén idézzék fel azokat a 
megfelelő sorrendben, a fluencia feladatoknál pedig arra kértük a vizsgálati szemé-
lyeket, hogy mondjanak minél több olyan szót, amely az adott utasításnak megfelel. 

Eredmények

A minta tehát egy fiatalabb és egy idősebb korcsoportból állt. A korcsoportoknál a 
számterjedelem, a számlálási terjedelem, és a végrehajtó funkciókat mérő tesztek-
nél egyaránt meghatároztuk az átlageredményt, és ez alapján további két alcsoport 
képezte a mintánkat. Így mind a három tesztnél voltak, akik az átlageredményhez 
képest alacsonyabban, és voltak, akik magasabban teljesítettek. 

Az összetett szavak elemzésére összetartozó mintás varianciaanalízist alkalmaz-
tunk, ahol a transzparens, nem transzparens és kontroll szavak képezték az összetar-
tozó mintás TÍPUS faktort, a munkamemória és a végrehajtó funkciókat mérő tesz-
tek adatai, valamint az életkor alapján kialakítottuk a független mintás CSOPORT 
(serdülő és felnőtt) SZÁMTERJEDELEM (alacsony és magas), SZÁMLÁLÁSI 
(alacsony és magas), BETŰFLUENCIA (alacsony és magas), és SZEMANTIKUS-
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FLUENCIA (alacsony és magas) változókat. Az utóbbi négy változót külön varian-
ciaanalízisben vizsgáltuk. A továbbiakban csak a reakcióidő eredmények kerülnek 
bemutatásra, ugyanis a pontosságnál plafonhatás jelentkezett.

A számterjedelem teszt eredményeinél a TÍPUS faktor nem mutatott szignifikáns 
főhatást (F(2,114)=1,874, p=0,158) vagyis a személyeknél nincs reakcióidőbeli el-
térés a különböző szavakra adott válaszokban. A különböző típusú szavakra adott 
reakcióidőt nem befolyásolta sem az életkori csoport, sem a számterjedelem teszten 
nyújtott teljesítmény (minden p>0,524) (1. A és 1. B ábra).
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1. ábra: A kontroll, a transzparens és a nem transzparens szavak felismerési ideje a szám-
terjedelem függvényében serdülőknél (A) és felnőtteknél (B). A szóródási mutató az átlag 

standard hibája.

A számlálási terjedelem teszt eredményeit vizsgálva a TÍPUS faktor nem mutat 
szignifikáns főhatást (F(2,114)=2,273 p=0,108), vagyis az összetétel típusát tekint-
ve a vizsgálati személyek összességében ugyanolyan gyorsan reagáltak mindegyik 
szóra. A TÍPUS * CSOPORT (F(2,114)=0,201 p=0,818) tekintetében nincs szignifi-
káns interakció, vagyis a két életkori övezetben ugyanúgy válaszoltak az összetett 
szavakra. Azonban a TÍPUS * SZÁMLÁLÁSI (F(2,114)=2,509 p=0,086) valamint a 
TÍPUS * CSOPORT * SZÁMLÁLÁSI terjedelem teszt tekintetében tendenciaszintű 
eredmény született (F(2,114)=2,637 p=0,076).
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Az LSD Post Hoc teszt alapján megállapítható, hogy a fiatalabb korcsoportban 
az alacsonyabb munkamemóriával rendelkezők eltérően válaszolnak a háromfé-
le ingertípusra (F(2,56)=4,511 p=0,015). A transzparens szavak felismerési ideje 
szignifikánsan lassabb a kontroll szavakénál (p=0,004) (1086 vs. 969 ms) és a nem 
transzparens szavak felismerési idejénél is (p=0,034) (1086 vs. 1019 ms). A kont-
roll és a nem transzparens alakok tekintetében viszont nincs szignifikáns különb-
ség (p=0,11). Ugyancsak ebben a korcsoportban a magas munkamemóriával ren-
delkező személyeknél viszont nincs szignifikáns különbség a kísérleti feltételekben 
(F(2,569=0,215 p=0,807) (lásd: 2. A ábra).

A felnőtt korosztályt vizsgálva a részletes Post Hoc elemzés azt mutatja, hogy 
az alacsony munkamemóriával rendelkező személyeknél tendenciaszintű változás 
figyelhető meg a transzparens és a nem transzparens szavak felismerési ideje között 
(p=0, 079). A személyek lassabban ismerik fel a transzparens szavakat (pl. tehéntej) 
a nem transzparens (pl. madártej) alakokhoz képest (1143 vs. 1088 ms). A transzpa-
rens és a kontroll (p=0,49) valamint a nem transzparens és kontroll szavak (p=0,35) 
tekintetében viszont nincs szignifikáns különbség. Ugyancsak a felnőtt csoportbanl 
a magas munkamemóriájú személyeknél nincs szignifikáns különbség (minden 
p>0,185) egyik feltételben sem (lásd: 2.B ábra).
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2. ábra: A kontroll, a transzparens és a nem transzparens szavak felismerési ideje a számlálási 
terjedelem függvényében serdülőknél (A) és felnőtteknél (B). A szóródási mutató az átlag 
standard hibája.
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A betű fluencia teszt eredményeit nézve a TÍPUS faktor nem mutat szignifikáns fő-
hatást (F(2,112)=1,632, p=0,303), vagyis az összetétel típusában nincs jelentős eltérés 
a vizsgálati személyek reakcióideje között. A TÍPUS * CSOPORT (F(2,112)=0,164, 
p=0,858), valamint a TÍPUS * BETŰFLUENCIA (F(2,112)=1,689, p=0,112) tekin-
tetében sincs szignifikáns különbség, azaz önmagában sem az életkor, sem a fluencia 
teszt eredménye nem mutat jelentős eltérést. A TÍPUS * CSOPORT * BETŰFLU-
ENCIA (F(2,98)=3,752, p=0,026) hármas interakció szignifikáns különbséget mutat. 

Az LSD Post Hoc teszt alapján megállapítható, hogy a gyenge végrehajtó funkci-
ókkal rendelkező serdülők eltérően válaszolnak a különböző feltételekre. A vizsgálati 
személyek szignifikánsan (p=0,001) lassabban ismerik fel a transzparens szavakat (pl. 
gyümölcstorta) a nem transzparens (pl. dobostorta) alakokhoz képest (1130 vs. 1031 
ms). Ugyancsak szignifikánsan (p=0,01) lassabb a transzparens szavakra adott reakci-
óidő a kontroll alakokhoz képest (1130 vs. 1029 ms.). A nem transzparens és a kont-
roll alakok felismerési ideje között azonban nincs szignifikáns különbség (p=0,939). 
Ezzel szemben a jó végrehajtó funkciókkal rendelkező serdülőknél nincs szignifikáns 
eltérés a szavak felismerési ideje között (minden p>0,085) (lásd: 3. A ábra). 

A felnőtt csoport tekintetében viszont nincs szignifikáns eltérés az ingerekre adott 
válaszokban sem gyenge (p=0,978), sem jó végrehajtó funkcióban (p=0,507), vagyis 
a felnőttek megegyezően válaszoltak a transzparens, a nem transzparens és a kontroll 
szavakra (lásd: 3. B ábra).

A.   Az összetett szavak feldolgozása a  
betű fluencia függvényében serdülőknél

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

kontroll transzparens nemtranszparens

re
ak

ci
ói

dő
 (m

s)

alac s ony
magas

B.   Az összetett szavak feldolgozása a  
betű fluencia függvényében felnőtteknél

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

kontroll transzparens nemtranszparens

3. ábra: A kontroll, a transzparens és a nem transzparens szavak felismerési ideje a betű fluencia 
függvényében serdülőknél (A) és felnőtteknél (B). A szóródási mutató az átlag standard hibája.
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A szemantikus fluenciában a TÍPUS faktor tekintetében nincs szignifikáns főhatás 
(F(2,112)=1,169 p=0,315), vagyis a válaszokban nincs jelentős eltérés az összeté-
tel típusát nézve. A TÍPUS * CSOPORT tekintetében nem figyelhető meg szignifi-
káns interakció (F(2,112)=0,006, p=0,994), vagyis a különböző életkori övezetek-
ben ugyanúgy válaszoltak a személyek. A TÍPUS * SZEMANTIKUSFLUENCIA 
tekintetében tendencia szintű eredmény figyelhető meg (F(2,112)=2,512, p=0,086), 
valamint a TÍPUS * CSOPORT * SZEMANTIKUSFLUENCIA hármas interakció 
szignifikáns különbséget mutat (F(2,112)=4,503, p=0,013).

Az LSD Post Hoc alapján a serdülőknél gyengébb végrehajtó funkció esetében 
szignifikáns különbség figyelhető meg a szavak reakcióideje között. A vizsgálati 
személyek szignifikánsan (p=0,005) lassabban reagálnak a transzparens szavakra 
(pl. marhahús) a nem transzparens alakokhoz (pl. gyümölcshús) képest (1109 vs. 
1027 ms), továbbá ugyancsak szignifikáns különbség (p=0,002) figyelhető meg a 
transzparens és kontroll szavak felismerési ideje között. A vizsgálati személyek szig-
nifikánsan lassabban reagáltak a transzparens alakokra a kontroll szavakhoz képest 
(1109 vs. 995 ms.). A kontroll és a nem transzparens elemek feldolgozási ideje kö-
zött viszont nincs szignifikáns különbség (p=0, 266). Szintén serdülőknél a jó vég-
rehajtó funkciókkal rendelkező csoportban nincs szignifikáns különbség a szavak 
felismerési idejében (minden p>0,260) (lásd: 4. A ábra).
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4. ábra: A kontroll, a transzparens és a nem transzparens szavak felismerési ideje a szemantikus flu-
encia függvényében serdülőknél (A) és felnőtteknél (B). A szóródási mutató az átlag standard hibája.
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A felnőtt korosztályban viszont nincs szignifikáns eltérés a három kísérleti felté-
telben sem gyenge (p=0,371), sem jó végrehajtó funkció esetén (p=0,425), vagyis 
megegyező sebességgel ismerték fel a vizsgálati személyek a transzparens, a nem 
transzparens és a kontroll szavakat egyaránt (lásd: 4. B ábra). 

Megvitatás

Az összetett szavak feldolgozását tekintve kiemelendő a komplex munkamemória 
szerepe a fiatalabb korcsoportban, amelyhez mind a fonológiai hurok, mind a vég-
rehajtó funkciók együttes működése szükséges. Látható ugyanis, hogy serdülők-
nél a különböző emlékezeti és végrehajtó funkciók befolyásolják a nyelvi feldol-
gozást. A rövidtávú tárolási kapacitás mellett a rendelkezésre álló komputációs 
erőforrások és az információmanipulálás egyaránt modulálja az összetett szavak 
időbeli feldolgozását, ugyanis akiknek nincs elegendő komputációs erőforrásuk, 
azoknál lelassul a transzparens szavak feldolgozási ideje a nem transzparens és 
a kontroll alakokhoz képest. Ezzel szemben felnőttkora már nem érhető tetten 
sem a tárolási kapacitás, sem pedig a munkamemória és a végrehajtó funkciók 
szerepe az összetett szavak tekintetében. Ez összhangban van azon kutatási ered-
ményekkel, amelyek a komplex munkamemória szerepét hangsúlyozzák a nyelvi 
produkció tekintetében. A kutatás rávilágít arra is, hogy a nyelvi zavarokban a te-
rápiás utak kidolgozásánál a végrehajtó funkciók fejlesztésének kulcsfontosságú 
szerepe lehet. 
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Absztrakt

A pszichoszomatikus betegségek és szomatizációs zavarok megértéséhez a családte-
rápiás tapasztalatok alapján elengedhetetlen az érintett személy pszichoszociális kör-
nyezetének, családi dinamikájának rendszerszemléleti keretbe ágyazott megismeré-
se. Kutatásomban olyan kétféle, egymással komorbiditást mutató zavarban érintett 
fiatalok családreprezentációit tártam fel, mint az asztma és a pánikzavar. A két zavar 
hátterében fennálló pszichoszociális környezeti tényezők összefüggéseinek feltá-
rására Gehring (2010) Családstruktúra Tesztjét (Family System Test, FAST) alkal-
maztam. Az adatok kvantitatív elemzése pánikbetegeknél, a család szintjén, ideális 
helyzetben erősebb hierarchiát adott, valamint az asztmás személyeknél, a testvéri 
alrendszer szintjén, szorosabb kapcsolat igényét mutatta. A család és alrendszereinek 
kapcsolati struktúrája tendenciózus eloszlásbeli különbséggel bírt. Az asztmás fia-
talok hajlamosabbak voltak kiegyensúlyozott kapcsolati szerkezetet megjeleníteni, 
míg pánikbetegeknél labilis-kiegyensúlyozott kapcsolati struktúrák is ábrázolásra 
kerültek. A kvalitatív elemzés újabb adalékokkal szolgált a feltárt reprezentációk 
értelmezéséhez. Az eredmények nyomán tehát elmondható, hogy a családi háttér, 
illetve annak percepciója a pszichoszomatikus tünetképzéssel és a szomatizációval 
összefüggést láttat, melynek további, szélesebb kontextusban történő vizsgálata a 
hatékonyabb intervenció tervezéséhez nyújthat hasznos támpontokat.

Kulcsszavak: dinamikus rendszerszemlélet, családreprezentáció, családstruktúra, 
pszichoszomatikus tünetképződés, szomatizációs zavarok
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A tudomány hosszú időn keresztül lineáris folyamatmodellekkel próbálta ér-
telmezni az emberi működéséket, ám a napjainkra mind szélesebb körben ismert-
té vált dinamikus rendszerszemléletű modellek, amelyek az organizmus és annak 
környezete által alkotott rendszere mellett foglalnak állást, úgy tűnik, számos jelen-
ség megértéséhez korszerűbb keretet jelentenek. A rendszerszemléletű gondolkodás 
a családban zajló rövidtávú- (pl. diádikus interakciók) és hosszú távú folyamatok 
(pl. interakciós mintázatok több éven áthidaló változásai) terén is jól alkalmazha-
tó (Geert & Lichtwarck-Aschoff, 2005), továbbá terápiás vonatkozásai is vannak 
(Minuchin, Rosman, & Baker, 1995; Bárdos, 2003). Hiszen miként a rész változása 
kihat az egészre, s így sajátos belső dinamika valósul meg a szülők és gyermekek vi-
szonylatában (Dallos & Procter, 2001; Bárdos, 2003), magának az élőlénynek a bel-
ső állapotai is a szituáció dinamikájából eredeztethetőek (Szokolszky, 1998). Tehát 
a család rendszerszemléletű perspektívából történő megközelítése, egészlegessége, 
annak biztos kereteivel és homeosztatikus megtartó erejével, a tagok mentális álla-
potának mélyebb szintű megismerésére biztosít számunkra lehetőséget (Watzlawick, 
Beavin, & Jackson, 2009).

A nyitott rendszereknek sajátja a fejlődés és a változás. Az egyensúlyából ki-
billent szisztéma mielőbb törekszik az újraszerveződésre, illetve olyan korszerűbb 
mintázatok kialakítására, melyek a megváltozott környezethez való alkalmazkodást 
segítik (Minuchin, 1985). Az egyéni életciklusok és a család fejlődésének szakaszai 
azonban igen összetett módon keresztezik egymás útját, s míg a jól működő családok 
élettörténetük során bizonyos változásokon mennek keresztül, addig a diszfunkcio-
nális családokra a dinamikus átalakulásra való képesség deficitje, a konfliktuskeze-
lés problematikája, az alrendszerek közti határok bizonytalansága és a gyermek(ek) 
túlvédelmezése a jellemző (Minuchin, 1985). Gehring és Marti (1993) klinikai- és 
pszichiátriai járóbetegek, valamint egészséges státuszú egyének családreprezentá-
cióit FAST-teszttel összehasonlítva a klinikai válaszadóknál kisebb koherenciát és 
nagyobb mértékű hierarchiát találtak.

Az intra- és interperszonális folyamatok egyaránt manifesztálódhatnak a szim-
bolikus- vagy metaforikus jelentésre szert tett, csupán a test révén kifejezhető „sza-
vak”, vagyis tünetek révén (Onnis, 2008; Csabai & Molnár, 2009). Hiszen – miként 
Buda (1994) írja – a személyek között megvalósuló kommunikáció az ember számá-
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ra nem nélkülözhető. „A tünet.. beszél, közöl: kifejez egyfajta szimbolikus értelmet.. 
magába egyesíti, összeszedi, összefoglalja kommunikációs és kapcsolati környezete, 
jellemzői és szabályai kommunikációs értelmét” (Onnis, 1993, 10. oldal). A szimp-
tómák/ szindróma kialakulásának hátterében – főként gyermekkorban – a család sze-
repe jelentős (Bárdos, 2003).

A „klasszikus hetes” néven ismertté vált pszichoszomatikus betegségek között is 
már szereplő – kutatásom fókuszába állított - asztma (asthma bronchiale), napjainkra 
népbetegségnek számít. Nem egységes kórkép van szó, a zavart eltérő pszichikus- és 
szomatikus tényezők végstádiumaként is emlegetik (Magyar, Pálfy, & Bártfai, 2006). 
A pánikbetegséggel közös tünete: a nehézlégzés. Asztmások körében a pánikzavar a 
leggyakoribb pszichiátriai betegség, mely 6,5-24%-os prevalenciával bír (Peski-Oos-
terbaan, Spinhoven, Van der Does, Willems, & Sterk, 1996; Szendi, 2009). 

Bárdos (2003) az egyén coping stratégiájának komoly jelentőséget tulajdonít a 
betegség-képződésben. Az asztma és pánikzavar esetén is jelentős tényezőként áll a 
stressz, ám míg előbbi – Bárdos (2003) négy-dimenziós megküzdés modelljében (is) 
– tisztán pszichoszomatikus betegség, úgy utóbbi „a pszichoszomatikus és szoma-
tizációs betegségek határán” foglal helyet (Bárdos, 2003, 257. oldal). Tehát míg az 
asztma inkább befelé irányuló, elfojtás bázisú kórkép, addig pánikzavarban a kifelé 
irányultság és tudatosság is megjelennek.

De vajon az egyén családstruktúrája, illetve arra vonatkozó észlelése eltérést 
mutat-e annak függvényében, hogy a pszichoszomatikus- (asztma), avagy szoma-
tizációs zavarban (pánikbetegség) szenved az adott fiatal? Vajon milyen, egymás-
sal nyilvánvalóan interakcióban álló tényezők befolyásolják, hogy az asztma idővel 
pánikzavarba fordul-e? Tanulmányomban a családszerkezet és azon belül megnyil-
vánuló dinamikai folyamatok, arról alkotott mentális reprezentációk összehasonlító 
vizsgálatával az említett zavarok kapcsolatának új aspektusait szeretném feltárni és 
a már meglévő ismereteinket bővíteni.

Hipotézisek

Feltételeztem, hogy a betegcsoportok tagjai, a diszfunkcionális családok ismérvei 
és a korábbi, hasonló jellegű vizsgálatok értelmében, inkább érzik családjukat inko-
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herensnek és hierarchikusnak, mint az egészségesek, továbbá – a kontrollcsoporthoz 
viszonyítva – rugalmatlanabb és kevésbé kiegyensúlyozott kapcsolati struktúra jel-
lemzi azokat.

Módszerek

Résztvevők

A kísérleti csoportokba 12 – a zavarra nézve családi halmozódást nem mutató - aszt-
mával- (életkor: 19,5-28 év között, átlag: 21,625 SD: 2,2475; 1 férfi/ 11 nő) és 12 
pánikzavarral – és asztmatikus előzménnyel - diagnosztizált fiatal került (életkor: 
19,5-26 év között, átlag: 21,917 SD: 1,9521; 12 nő), akik jelenleg felsőoktatási in-
tézmények hallgatói. A vizsgálatban történő beválogatás kritériumaként az orvosi 
diagnózis állt. A kontrollcsoportba 57 egészséges fiatal került (életkor: 17,5-29 év 
között, átlag: 21,474 SD: 1,6351; 3 férfi/ 54 nő). A vizsgálatba történő beválogatás-
nál szempontként az egészséges státusz állt.

Eszközök

Kutatásomban Gehring (2010) Családstruktúra Tesztjét (Family System Test, FAST) 
használtam, mely a családi dinamika olyan kulcsfogalmainak kvalitatív- és kvanti-
tatív feltárását teszi lehetővé, mint a vizsgált mikrokörnyezetben tapasztalható ko-
hézió és hierarchikus viszonyok. A rendelkezésre álló tesztanyag a vizsgálatvezető 
számára vizsgálati űrlapokat (négy részből álló), valamint kiegészítő lapokat tar-
talmaz. A válaszadó egyszínű, 9X9-es koordináta rendszerrel jelölt, négyszögletes 
táblán, tipikus-, ideális- és konfliktusos helyzetre vonatkozóan, először natúr színű 
fababúkkal (6 férfi- és 6 női figura) képviselve jeleníti meg családtagjait, s a közöt-
tük levő kapcsolat erősségét, a kohéziót. Ezt követően, a családtagok hatalmának, 
befolyásának kifejezésére, a már táblára helyezett figurákat opcionálisan, 1-2-3-as 
szintű magasító korongokra állítva, a családon belüli hierarchia kerül ábrázolásra. 
Végül  szubtesztként a családtagok adott helyzetben megnyilvánuló személyes tulaj-
donságait a natúr színű figurák színesre cserélésével (egy férfi- és egy női-, színes, 
mégpedig narancssárga, rózsaszín és kék figurák) érzékeltetheti a vizsgálati személy 
(1. ábra).
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Jelen kutatás során a FAST teszt egyéni formában került alkalmazásra a vizs-
gálati személyeknél, mintegy 5-15 perc időtartamban, amelyet követően – a teszt 
kézikönyvében megadott kérdések mentén - félig strukturált interjú felvételére ke-
rült még sor (kb. 40-60 percben) az ábrázolt konfigurációk alanyi értelmezésének 
jobb megismerése érdekében. A kérdések kiegészítésére csak akkor került sor, ha 
a vizsgálati személytől azokra kapott válasz Gehring (2010) kategóriarendszerébe 
nem volt egyértelműen beilleszthető, vagyis további információra volt szükség a 
válaszok értékeléséhez.
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X  sz-gyermek egyéb                                                               
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1. ábra: A FAST teszt mezőrendszere és a rendelkezésre álló fabábuk, henger alakú magasító 
korongok (hierarchia kifejezésére) és személyes tulajdonságokat reprezentáló színes figurák 
(narancssárga, rózsaszín, kék), valamint példák egy-egy lehetséges kirakásra, illetve annak 

dokumentálására

Kísérleti eljárás

A kohézió erősségének megállapítása (erős, közepes, gyenge) egy 3-szor 3-as négy-
zet családreprezentációra vetítésével történt. Amennyiben az elképzelt négyzet min-
den figurát lefedett, úgy a kohézió erősnek volt mondható, illetve ha csak szomszé-
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dos mezőn álltak a figurák, úgy közepes mértékűnek kellett tekintenem. A figurák 
elgondolt négyzeten kívül állása esetén gyenge kohézióról beszélhettünk.

A családi hierarchia szintén háromféle típusba volt sorolható: erős, közepes vagy 
gyenge. Erős hierarchia akkor állt fenn, ha a kisebb hatalommal bíró (tehát a hierar-
chia vizsgálati személy részéről történő kifejezésére felkínált fakorongokkal kevés-
bé, avagy nem megemelt) szülő és a legmagasabb dominanciával bíró (fakoronggal 
legmagasabbra emelt) gyerek között legalább 3 korongnyi volt a magasság különb-
sége. Közepes hierarchia esetén ezen szintbeli eltérés 2, míg gyenge hierarchia ese-
tén 1 korong lehetett.

A családi kohézió és –hierarchia dimenziók mentén pedig szintén három struk-
túra határozható meg: (1) kiegyensúlyozott (közepes vagy magas kohézió és kö-
zepes hierarchia esetén) (2) labilis-kiegyensúlyozott (alacsony kohézió és közepes 
hierarchia vagy közepes kohézió és legalább közepes hierarchia fennállásakor) (3) 
kiegyensúlyozatlan (ha a kohézió és hierarchia is alacsony vagy magas) (2. ábra).

Kiegyensúlyozott                  Labilis- Kiegyensúlyozatlan

kiegyensúlyozott

Magas

Közepes

Alacsony

Alacsony        Közepes        Magas

2. ábra: A családi kohézió és hierarchia szerkezet típusai (Gehring, 2010, 37. oldal)

A tesztfelvételt követő kiegészítő kérdésekkel további információkat gyűjtöttem 
a vizsgálati személy családjának észlelésére vonatkozóan. Eszerint a tipikus helyzet 
stabilitása alacsony vagy magas, a korábbi és aktuálisan megjelenített családszer-
kezet különbsége pedig kicsi vagy nagy lehet. Stabilnak akkor ítélhetjük a vizsgált 
családstruktúrát, amennyiben a megjelenített viszonyok legalább fél éve fennállnak, 
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illetve kicsi a különbség, ha legfeljebb egy családtag pozíciója lett más a megelőző 
helyzethez viszonyítva (Gehring, 2010).

Az ideális helyzet családi reprezentációja szituatív értelemben rutin vagy speci-
ális, létrejöttének gyakorisága pedig ritka (évente kevesebb, mint hatszor fordulnak 
elő) vagy gyakori (évente legalább hatszor van ilyen alkalom) lehet. Amennyiben 
ilyen ideális helyzet még nem jött létre a válaszadó beszámolója alapján, úgy ezt a 
vizsgálati űrlapon külön tüntetjük fel, a megjegyzések résznél (Gehring, 2010).

A konfliktusos helyzet az abban résztvevő családtagok szerint tipizálható: (1) szü-
lői (2) szülő-gyermek (3) testvéri (4) egyéb. A szituáció továbbá lehet rutin (kisebb 
félreértésekből adódó) vagy speciális (nagyobb problémák pl. lopás, drogfogyasztás 
esetén), továbbá itt is értelmezett a konfliktus gyakorisága, azonban itt ritka eset alatt 
azt értjük, ami havonta legfeljebb egyszer fordul elő, míg gyakorinak a magasabb 
arányban előforduló esetek számítanak (Gehring, 2010).

Eredmények

Kvantitatív elemzés

A kohézió erősségének családi- és alrendszerek szintjén, tipikus-ideális-konfliktusos 
helyzetben ábrázolt reprezentációinak eloszlása terén szignifikáns eltérés az egyes 
almintákon bár nem mutatkozott, a család szintjén, tipikus helyzetben (χ²=9,062, 
df=4, p=0,060) és a testvéri alrendszer szintjén, ideális helyzetben (χ²=12,541, df=6, 
p=0,051) mégis nagyobb eloszlásbeli különbségeket találtam Ennek során az egész-
séges személyeknél a családi kohézió erősebb szintje volt észlelhető tipikus helyzet-
ben, míg az asztmás fiatalok ugyanezt testvérükkel való kapcsolatra vonatkozóan, az 
ideális helyzetben jelenítették meg nagyobb arányban. A generációk közti koalíció 
megjelenése is hasonló eloszlású volt az almintákon.

A hierarchia erőssége szignifikáns eltérést a család szintjén, ideális helyzetben (χ²= 
12,678, df=6, p=0,048) adott (3. ábra). Eszerint erősebb/ „ideális(abb)” hierarchiát a 
pánikbetegek jelenítettek meg ábrázolásaikban. A hierarchia megfordulása terén a 
Khí-négyzet próba szignifikáns eloszlásbeli különbséget nem tárt fel a csoportok között.

A kohézió és a hierarchia flexibilitásának átlagértékeit variancia-analízissel 
hasonlítottam össze, amelynek eredményeképpen szignifikáns eltérést csupán a 
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testvéri kohézió tipikus- és ideális helyzetben tekintett relációja kapcsán találtam 
(F(2)=3,482, 3,523, p=0,037) (4. ábra). Ennek értelmében az asztmás fiatalok testvé-
rükkel szorosabb kapcsolatot „idealizáltak”, mint az egészségesek. A pánikbetegek 
személyek pedig mérsékeltebb testvérhez fűződő kohéziót észleltek, mint egészsé-
ges- vagy asztmás kortársaik.
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3. ábra: 4. ábra:
A családi hierarchia alakulása A testvéri kohézió rugalmassága
ideális helyzetben a tipikus- és az ideális helyzet relációjában

Nem szignifikáns, de abszolút értékben számottevő eltérést mutatott a tipikus- és 
az ideális helyzetben nyert pontszámok átlagértékeinek összehasonlítása során a csa-
ládi- (F(2)=3,114, 2,662, p=0,050) és a szülők között megnyilvánuló kohézió rugal-
massága (F(2)=2,842, 3,212, p=0,066). Eszerint az asztmások nagyobb mértékű csa-
ládi kohéziót jelenítettek meg az ideális helyzetre vonatkozó ábrázolásaikban, mint 
az egészséges- és a pánikbeteg fiatalok. A szülők kohézióját pedig az egészséges-, 
majd az asztmás- és pánikbeteg személyek ítélték – ideális helyzetben – erősebbnek, 
mint ahogy az a tipikus szituációban megjelenítésre került.

A családi struktúrákban – a Khí-négyzet próbával történt összehasonlító elemzés 
során – az alminták között markánsabb eloszlásbeli eltérés bár nem mutatkozott, 
tendenciaszintű változások mégis megragadhatóak az ábrák alapján. Az egészséges 
populáció kapcsolati mintázatait a következő tortadiagramokon láthatjuk, a vizsgá-
lati személyek által megjelenített egyes struktúrák adott helyzetre és rendszerszintre 
vonatkozó reprezentációinak százalékos arányával kiegészítve (5. ábra).
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5. ábra: Kapcsolati szerkezetek a család- és alrendszerei szintjén, egészségeseknél

Az asztmás- és pánikzavarban szenvedő fiatalok kapcsolati mintázatait a megje-
lenített egyes struktúrák adott helyzetre és rendszerszintre vonatkozó reprezentáció-
inak százalékos arányával a következő ábrák teszik érzékletessé (6-7. ábra)
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6. ábra: 7. ábra:
Kapcsolati szerkezetek asztmásoknál Kapcsolati szerkezetek pánikbetegeknél

A család szintjén tehát tipikus-, ideális- és konfliktusos helyzetben is az asztmás 
fiatalok észlelték a leginkább kiegyensúlyozottnak a jelenlevő kapcsolati struktúrát, 
majd az egészséges és végül a pánikbeteg fiatalok következtek. A szülők szintjén, 
tipikus helyzetben, az almintákon közel azonos arányban fordult elő a kiegyensú-
lyozott kapcsolati szerkezet, míg ideális helyzetben a pánikbeteg, konfliktusos hely-
zetben pedig az asztmás személyek jelenítették meg ugyanezt. A testvérek szintjén a 
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tipikus helyzet ismét hasonló arányú előfordulását adta a kiegyensúlyozott kapcsola-
ti struktúrának, noha ez az ideális- és konfliktusos helyzetben az asztmás fiataloknál 
jelent meg nagyobb arányban.

A labilis-kiegyensúlyozott kapcsolati struktúra a család szintjén, tipikus helyzet-
ben a pánikbetegeknél, ideális- és konfliktusos helyzetben pedig az egészséges po-
pulációban dominált. A szülői alrendszer terén a tipikus- és ideális helyzetben is az 
asztmás, míg konfliktusos helyzetben a pánikbeteg személyeknél találtam nagyobb 
arányú előfordulását ezen kapcsolati szerkezetnek. A testvéri alrendszert tekintve 
tipikus helyzetben a pánikbeteg-, ideális- és konfliktusos helyzetben pedig az egész-
séges populáció mutatta inkább a labilis-kiegyensúlyozott kapcsolati struktúrát.

Kiegyensúlyozatlan kapcsolati szerkezet a család szintjén, tipikus helyzetben, 
leginkább az asztmás-, ideális helyzetben az egészséges-, konfliktusos helyzetben 
pedig a pánikbeteg személyeket jellemezte. A szülői alrendszer szintjén tipikus hely-
zetben ez a kapcsolati struktúra a pánikbetegek, ideális helyzetben az asztmások, 
konfliktusos helyzetben pedig az egészségesek körében képviseltette magát nagyobb 
arányban. A testvéri alrendszer szintjén mind a tipikus-, mind pedig az ideális hely-
zetre vonatkozóan az asztmás fiataloknál, illetve konfliktusos helyzetben a pánikbe-
tegeknél jelent meg ez a kapcsolati szerkezet.

Kvalitatív elemzés

A kvalitatív elemzéshez kapcsolódó mutatók közül egyik változó sem adott szignifikáns 
eloszlásbeli különbséget (tipikus helyzet stabilitása, valamint jelenlegi és megelőző 
helyzet különbsége). Az ideális- és konfliktusos helyzet típusa és gyakorisága, valamint 
a kirakásokban történt változtatások aránya is hasonlóan alakult a csoportok között. A 
figurák elhelyezésénél a pánikbetegek némileg inkább az apa alakját preferálták.

Megvitatás

Kutatásom célkitűzése az egészséges-, asztmás- és pánikzavarral küzdő fiatalok csa-
ládi struktúrájának, illetve annak általuk történő észlelésének megismerése és ösz-
szehasonlítása volt. A családok koherenciájának észlelt mértéke tendenciszintű kü-
lönbségeket mutatott. A hierarchia erősségére nézve a pánikbetegek inkább fejezték 
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ki szükségletüket annak megnyilvánítására, ami talán a családi szerepek jobb körül-
határolhatóságát, helykijelölést jelenti és a sikeresebb adaptáció ígéretét hordja. Az 
asztmások számára a testvérkapcsolat jelentősége tűnt elő és szintén ezek a fiatalok 
voltak a leginkább hajlamosak családjukat a három helyzetben kiegyensúlyozott-
ként megjeleníteni, noha ezzel inkább merev családstruktúrát és így diszfunkcionális 
családi hátteret reprezentáltak. A pánikzavarban szenvedő fiatalok – az egészségek 
fiatalok válaszaihoz közelítve – már nemigen idealizálták családjukat, hiszen itt labi-
lis-kiegyensúlyozott kapcsolati szerkezetek is megjelen(het)tek, ami a környező világ 
észlelésének tudatosabb, kritikusabb formáját mutathatja. A megjelenített családrep-
rezentációk tehát összhangban vannak a Bárdos-féle (2003) megküzdés modellel, 
ugyanis az asztmások inkább hajlamosak elfedni családrendszerük problémáit, ki-
felé „kiegyensúlyozottnak” akarnak tűnni, míg pánikzavarban, fiatal felnőttként, az 
egyéni boldogulás útjait mind tudatosabban keresve, már a realitással való találkozás, 
ütközés és a merev rendszerből való kilépés/ kitörés vágya is megjelennek az egyén 
életében, a flexibilisebb családstruktúra mellett. Ám mivel a felismerés nem társul 
sikeres megküzdéssel, így pánikba torkollik a rendszerből való kiválás kísérlete. Az 
összefüggések jobb értelmezhetősége azonban további kutatómunkát kíván.
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Absztrakt

Dolgozatunkban a Figueredo és munkatársai (2007) által kidolgozott, nyolc skálá-
ból álló tesztbattéria (The Arizona Life History Battery) magyar nyelvre lefordított 
változatának előtesztelését mutatjuk be, amely az életmenet-stratégiák viselkedéses 
és kognitív vonatkozásairól ad információt. Célunk a teszt feltáró és konfirmáló fak-
toranalízisének elvégézése és belső megbízhatóságának vizsgálata, valamint későb-
bi magyarországi validálása. A teszten egyénileg elért pontszámok összesítéséből 
meghatározott, úgynevezett K-faktor kontinuum mentén képet kaphatunk az egyén-
re jellemző életmenet-stratégiáról, ami többek között magában foglalja a szexuális, 
reproduktív, szülői és szociális szokásokat is. A magyar tesztet összesen 231 fő (55 
férfi és 176 nő) töltötte ki online és offline formában, életkoruk 9 és 64 év közötti 
intervallumra tehető (átlag: 25,77; SD: 10,322). Az eredeti skálabeosztás alapján ki-
számított, a belső konzisztenciát mutató Cronbach-alfa értékek mindenhol 0,8 fölött 
vannak. A feltáró és konfirmáló faktoranalízis alapján a 199 itemből (tétel) 32 törlés-
re javasolt. A teszt belső megbízhatósága eredményeink alapján megfelelő, azonban 
validitása csak a későbbi mintabővítés esetén lehetséges.

Kulcsszavak: életmenet-stratégia, K-faktor, feltáró faktoranalízis, konfirmáló fakto-
ranalízis

Az evolúciós pszichológiai irányultságú kutatásokban döntően az univerzálisan 
jellemző humán mentális adaptációk feltárása mellett az utóbbi évtizedben egyre 
inkább előtérbe került az egyéni különbségek vizsgálata.  A kutatások egyik jelen-
tős irányvonalának alapját a populációbiológiából ismert életmenet elmélet képezi, 
amely az egyének közötti különbségek okait és következményeit keresi. 
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Az emberek közötti egyéni különbségek léírására elsőként Rushton (1985) alkal-
mazta az életmenet elméletet, a természetes szelekción alapuló általános evolúciós 
elméleten belül az evolúciós biológia egy középszintű elméletét, amely a bioenerge-
tikai és az anyagi erőforrásokból származó nyereségek egyéni felhasználási módjá-
nak stratégiáit írja le. Az eredetileg MacArthur és Wilson (1967) által megalkotott, 
populációbiológiai elmélet szerint a fajok az eltérő környezeti feltételekhez való al-
kalmazkodás kényszere miatt más-más életmenet-stratégiákat követnek. A fajokat a 
kutatók egy úgynevezett r-K kontinuumon helyezték el, melyen belül a fajok egy-
máshoz képest való elhelyezkedése relatív kategorizálásra ad lehetőséget. A jellem-
zően K-szelektált fajok stabil, bejósolható környezetben élnek, hosszabb élettartam 
jellemzi őket, a szexuális érettséget később érik el. Kevesebb utódot hoznak a világ-
ra, akiket magas szülői gondozásban részesítenek (pl. elefánt). Az r-szelektált fajok 
viszont jellemzően változó, instabil körülményekhez adaptálódtak, rövid élettartam, 
korai szexuális érés és magas utódszám jellemzi őket, a szülők pedig keveset invesz-
tálnak az utódgondozásba (pl. házi egér).  

Míg MacArthur és Wilson (1967) a fajok szintjén alkalmazták elméletüket, addig 
Rushton (1985) már a humán fajra is érvényesnek találta ezt az teóriát. Megállapítása 
szerint az emberi faj szélsőségesen K-szelektált, azaz a lassabb életmenetet követő 
fajok közé sorolható. A fajok közötti összehasonlításban tehát lassabb életmenet jel-
lemzi az embert, de a modell az emberi populációk és egyedek közötti különbségek 
leírására is kiterjeszthető. Az egyénre jellemző életmenet-stratégiát számos tényező 
alakítja, így az egyének az őket ért különféle biológiai, viselkedéses és kulturális 
hatások függvényében más-más pozíciót foglalhatnak el a lassú és a gyors életme-
net-stratégia kontinuuma mentén. 

Akárcsak az állatvilágban, az emberi faj életmenet-stratégiájára is hatással van-
nak a fejlődés és növekedés alatt tapasztalt környezeti feltételek. A fejlődésre bi-
zonyítottan hatást gyakorló környezeti dimenziók egyike a környezet keménysége 
és kíméletlensége (harshness), melyet többek között a betegségek és halálozások 
arányával, az erőforrások hiányával, extrém éghajlati feltételekkel lehet jellemezni. 
A másik jelentős környezeti dimenzió a bejósolhatóságot foglalja magában, melyet 
leginkább az adaptív viselkedések következményeinek kiszámíthatóságával lehet 
jellemezni (Winterhalder & Leslie, 2002). 
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Az életmenet-elmélet azonban alapvetően a párkapcsolatban résztvevő felek 
egymáshoz való kötődését és kommunikációját veszi figyelembe. Chisolm (1996) 
kötődéselmélete szerint a nem biztonságosan kötődő, közeli kapcsolatok elől mene-
külő egyének gyorsabb K-stratégiát követnek: számos szexuális partnerük van, több 
gyermeket vállalnak, akik számára kevés törődést nyújtanak – tehát inkább a meny-
nyiségi, mintsem a minőségi reprodukciót választják. Belsky (1997) ezt kiegészítette 
a biztonságosan kötődő egyének feltételezett életmenet-stratégiájával: a szoros és 
hosszú távú párkapcsolatokat preferálják, és sikeresebbek is a kapcsolat fenntartásá-
ban, erőforrásaikat inkább a minőségi reprodukcióra fordítják.

Az életmenet-stratégia szempontjából a párkapcsolati kötődésen és kommuni-
káción túl fontos szerepe van a kockázatvállalásnak is. Kutatási eredmények alap-
ján megállapítható, hogy a felelősségteljes kockázatvállaló magatartás alapvetően 
a lassabb, míg a rövid távú gondolkodás és az extrém mértékű kockázatvállalás a 
gyorsabb életmenet-stratégiát követő egyénekre jellemző (Figueredo et al., 2006). 
A szülők, az elsőszülöttek, az idősebbek és a nők inkább az utóbbi stratégiát, míg a 
fiatal férfiak, a kevesebb megélt évre számítók és az utószülöttek inkább az előbbit 
követik.

Az életmenet-stratégiát nagyban befolyásolják a korai, gyermekkori élmények. 
A normál családi szocializáció feltétele mindkét szülő gondoskodása, ugyanis, ha 
csupán az egyik szülő van jelen, a gyermek eltérő reprezentációkat fog kialakítani 
az apai és anyai szerepről. Tehát, ha a gyermek részére csak az egyik szülő kínál 
erőforrásokat, akkor az módosíthatja a gyermek reproduktív stratégiáját. Például 
azok a lányok, akiknek biztonságos kapcsolatuk van az édesapjukkal, kevésbé kez-
deményeznek a szexuális kalandokat illetően, párkapcsolataikban pedig inkább az 
állandóságot keresik. Azonban az apa nélkül felnőtt lányok nem számíthatnak az 
apai gondoskodásra, ezért korai tapasztalataik következtében a korai érés, az alkalmi 
szexualitás és a gyakori párváltás lesz jellemzőbb (Belsky et al., 1991).

Szerepet játszik továbbá az altruizmus is, ami magában foglal minden olyan 
magatartásformát, amelyben az egyik egyed látszólag a „saját kárára” segítséget 
nyújt egy másik egyednek olyan helyzetben, amelyben a kapott segítség előnnyel 
jár a másik fél számára (Van Vugt & Van Lange, 2006; Heinrich & Heinrich, 2007).  
Az életmenet-elmélet azzal magyarázza ezt, hogy habár az önzetlenséggel társuló 
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együttműködés rövid távon hátrányt jelent,  hosszú távon viszont előnyöket biztosít 
az egyénnek – segíthet a csoporton belüli pozíció megtartásában és javításában, nö-
veli a mások általi segítségnyújtás esélyét, pozitív énképhez és önértékeléshez vezet, 
és a vonzerő emelésén keresztül növeli a hosszú távú párkapcsolatok kialakításának 
esélyét (Gladden, Figuredo, & Snyder, 2010). Az altruizmus, mint tulajdonság ennek 
megfelelően inkább a lassú, hosszú távú befektetéseken alapuló életmenet-stratégiát 
követő egyéneknél figyelhető meg.

Az egyén életmenet-stratégiája nagyban összefügg a személyiséggel is. Mivel az 
egyéni különbségek pszichológiai tanulmányozása a személyiségbeli különbségek 
feltárására koncentrál, ezért ez a megállapítás – a személyiségtényezők egyedi kom-
binációiból fakadóan – egyben választ adhat a stratégiák sokféleségére is. Számos 
kutatás alátámasztotta a személyiségjellemzők és az egyéni viselkedési stratégiák 
közötti összefüggéseket. 

Például az extravertált személyek az introvertáltaknál kevésbé korlátozott szexu-
ális viselkedést mutatnak (Eysenck, 1975), a Neuroticitás mértéke a viselkedési gát-
lásokkal és az elkerülő viselkedéssel mutat pozitív összefüggést, a Lelkiismeretesség 
személyiségfaktor pedig a hosszú távú tervezéssel és a kontroll iránti vággyal függ 
össze, szintén pozitívan.

Az életmenet-stratégiák objektív mérése kulcsfontosságú az egyéni különbségek 
feltérképezésekor. Az emberi életmenet-stratégiák konzisztens és koherens mérésére 
dolgozták ki Figueredo és munkatársai (2007) a The Arizona Life History Battery 
(ALHB) nevű átfogó, több skálából álló tesztbattériát, amely az életmenet-stratégiák 
viselkedéses és kognitív mutatóiról közöl információt (Figueredo, Vásquez, Brum-
bach, & Schneider, 2007). Kutatási célunk tehát az Arizona Life History Battery 
(Figueredo, 2007) magyar nyelven való előtesztelése és későbbi validálása. 

Módszerek

Résztvevők

A kutatás során 231 résztvevő töltötte ki az Arizona Életmenet Teszbattéria (ALHB 
- Arizona Life History Battery) skáláit (55 férfi és 176 nő). A válaszadók 9 és 64 év 
közöttiek voltak (átlag: 25,77, szórás:10,32). A résztvevők önkéntesen, anonim mó-
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don töltötték ki a kérdőívet, anyagi ellenszolgáltatást nem kaptak, a felmérés körül-
ményeiről és a pontos instrukciókról pedig tájékoztattuk őket. Az etikai szabályokat 
betartottuk, a személyes adatokat csak az általunk meghatározott módon dolgoztuk 
fel, nyilvánosságra azok nem kerültek.

Vizsgálat leírása 

A kérdőívet online és offline módon töltötték ki a vizsgálati személyek.  A válasz-
adóktól demográfiai adatokat is gyűjtöttünk, amely a nem, kor, végzettség, gyerme-
kek száma és születési ideje, általános egészségügyi állapot adatait jelentette. Ezt a 
kérdőív kitöltése követte, mely átlagosan 25-30 percet vett igénybe. 

Vizsgálati eszköz

Az Arizona Életmenet Tesztbattéria 199 tételből áll, amely 8 skálát foglal magá-
ban: a MINI-K skála 20; a Megérzés, tervezés, kontroll skála 20; az Anyával/Apával 
való kapcsolat minősége skála 26; a Kapcsolat a családdal és az általuk nyújtott 
támogatás skála 15, Kapcsolat a barátokkal és az általuk nyújtott támogatás skála 
15; a Család által nyújtott támogatás skála 30; a Közvetlen kapcsolatok élményei 
skála 36; az Önzetlenség skála 50 (alskálái: a Gyermekeim felé mutatott önzetlen-
ség skála 8,  a Rokonság felé mutatott önzetlenség skála 7, a Barátok felé mutatott 
önzetlenség skála 14, a Közösség felé mutatott önzetlen viselkedés skála 20 itemből 
áll) és a Vallás skála 17 tételből áll. A skálák egy része 4, egy része pedig 7 fokú 
Likert-skála. 

Kísérleti és statisztikai eljárás

Az angol nyelvű The Arizona K-Battery Testet első körben lefordítottuk magyar 
nyelvre, majd visszafordítottuk a Beaton, Bombardier, Guillemin és Ferraz (2000) 
módszertani feltételek alapján angol nyelvre. Ezt követően egyeztetve az eredeti és 
a visszafordított angol kérdőívet kaptuk meg az általunk használt Arizona Életmenet 
Tesztbattériát. 

Az adatok kiértékeléséhez az SPSS for Windows 15.0.0 és az SPSS AMOS 20.0 
programokat használtuk. Az SPSS segítségével megnéztük az eredeti skálabeosz-
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tás alapján a magyar teszt belső megbízhatóságát, melyeket a Nunnally (1978) által 
megállapított minimum 0.7-es értékhez viszonyítottuk. 

Habár a minta nagysága 300 fő alatt van, a további adatfelvétel sikeressége mi-
att a skálákon külön-külön feltáró és megerősítő faktoranalízist (EFA) végeztünk. 
Előbbit az SPSS 15.0 program segítségével határoztuk meg a faktorok struktúráját 
megállapítása végett. Az EFA-k főfaktorelemzés (Principal Axis Factoring – PAF) 
és Direct Oblimin forgatás segítségével (delta = 0) lettek számolva. Tabachnik és 
Fidell (2001) irányelveinek megfelelően, egy tétel minimum töltésének meg kellett 
haladnia a 0,32-es értéket, kereszttöltése pedig nem lehetett 0,2-nél magasabb egy-
szerre két faktoron. 

A megerősítő faktoranalízis (CFA) a Covariance Matrices, az eredmények 
pedig a Maximum Likelihood becslés segítségével lettek kiszámítva. Bizonyos 
alkalmassági mutatók is megállapításra kerültek, úgy, mint RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation), CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis 
Index). Hu és Bentler (1999) javaslatai alapján az elfogadható modellilleszke-
dés a következő kritériumokhoz van kötve: RMSEA (≤ 0.06), CFI (≥ 0.95), TLI 
(≥ 0.95).

Eredmények

Bár célunk elsősorban nem az egyéni eredmények értékelése, az egyéni K-faktor 
pontszámai a következőképpen alakultak: kiszámításához először az egyes skálákon 
jelölt válaszokat átlagoltuk, majd standardizáltuk (z érték). A 8 skála standardizált 
átlaga adta a K-faktor pontszámot. Minél nagyobb értéket ér el ezen az egyén, an-
nál inkább lassú életmenet-stratégiát követ. A jelenlegi mintán a K-faktor pontszám 
átlaga 0,00, szórása 0,59. Minimum értéke -1,68, maximum értéke pedig 1,81. Az 
értékek átlaga és normál eloszlása alapján megállapíthatjuk, hogy a populáció élet-
menete kiegyenlített a gyors-lassú kontinuum mentén.

A teszt belső megbízhatóságának értékei alapján elmondható, hogy megfelelnek 
az elvárt kritériumoknak, hiszen az értékek mind elérik a Nunnally (1978) által meg-
határozott 0,7-es értéket. 
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Feltáró faktoranalízis

Mindegyik faktoron külön-külön végeztük el a feltáró faktoranalízist.
A Megérzés faktor kérdései a múltban megszerzett tapasztalatok hasznosítására, 

a Tervezés kérdésköre a jövő vonatkozó tervekre, míg a Kontroll faktor a probléma-
megoldásra irányul. A feltáró faktoranalízis alapján az eredeti modellben összesen 
öt faktor sajátértéke nagyobb volt, mint 1, ám csupán 3 faktor kialakítása tűnt indo-
koltnak. A 0,32-nél kevesebb faktortöltéssel (9.) és 0,2-nél nagyobb kereszttöltéssel 
rendelkező tételeket (2., 3., 4., 15., 18., 19.) töröltük, így a modell az eredeti varian-
cia 52,851 %-át magyarázza. 

A biológiai szülőkre vonatkozó kérdéseket külön-külön elemeztük. Az anyával 
és az apával kapcsolatos kérdéseken lefuttatott feltáró faktoranalízis alapján mind-
két skálán 3 faktor sajátértéke volt nagyobb, mint egy. Az apai befektetéseket mérő 
skála faktorai a variancia 52,648%-át, az anyával kapcsolatos faktorok pedig a teljes 
variancia 68,045%-át magyarázták. 

A családdal kapcsolatos kérdéseken lefuttatott feltáró faktoranalízis alapján ösz-
szesen 4 faktor sajátértéke volt nagyobb, mint 1, de csak 2 faktor kialakítása tűnt 
indokoltnak. A kereszttöltés 9., a 12., a 14. és a 15. tételnél érte el a 0,2-t, így ezeket 
a kérdést törölnünk kellett. Ez a struktúra a variancia 47,164 %-át magyarázza. 

A barátokkal kapcsolatos kérdéseken lefuttatott EFA alapján összesen 3 faktor sa-
játértéke volt nagyobb, mint egy. A kereszttöltés a 4. és az 5. tételnek érte el a 0,2-t, 
így azokat töröltük. Az így kapott struktúra a teljes variancia 52,775 %-át magyarázza. 

Habár a Közeli kapcsolatok élményei skálának már van validált magyar verziója, 
a faktorok eltérő csoportosítása miatt elkészítettük a fordítás egy másik verzióját is. A 
párkapcsolatokban szerzett tapasztalatokat mérő kérdéseken lefuttatott feltáró fakto-
ranalízis alapján összesen 8 faktor sajátértéke volt nagyobb, mint 1, amelyek a teljes 
variancia 48,725 %-át magyarázták, azonban csak 5 faktor kialakítása tűnt indokolt-
nak. A 21., 28., 29., 30. és a 36. tétel a faktortöltés kevesebb, mint 0,32 volt, így ezeket 
töröltük a faktorból. A kereszttöltés a 10., 12., 14., 16., 22., 24. és a 32. tételnél érte el 
a 0,2-t. Az így kapott struktúra a teljes variancia 52,456 %-át magyarázza. 

Az Általános altruizmus skála esetében összesen 11 faktor sajátértéke volt na-
gyobb, mint egy, amelyek a teljes variancia 69,657 %-át magyarázták, ám csupán 4 
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faktor kialakítása tűnt indokoltnak, ami így a teljes variancia 48,603 %-át magya-
rázza. Először a 0,32-nél kevesebb faktortöltéssel rendelkező tételeket töröltük (23., 
24., 32., 39., 40.), majd a 0,2-nél nagyobb kereszttöltéssel rendelkezőket (30., 34., 
35., 36., 37., 38.).  A 31. „Tagja lennék egy esküdtszéknek, ha köteleznének rá / már 
tagja voltam.” kérdést magyarországi viszonylatban nem lehet értelmezni, így ezt a 
tételt is töröltük. Az eltávolítandó tételek nélkül a modell a teljes variancia 56,190 
%-át magyarázza. Fontos kiemelni, hogy a mintában kevés olyan egyén szerepelt, 
akinek már van gyermeke, így a „Saját gyermek felé mutatott önzetlenség” alskálá-
ban megjelenő eredmények kis mintát reprezentálnak.  

A Vallás skálán lefuttatott feltáró faktoranalízis alapján az eredeti modellben ösz-
szesen 3 faktor sajátértéke volt nagyobb, mint 1, amelyek a teljes variancia 73,351 
%-át magyarázták. 

Az eredetileg 20 kérdéses Mini-K kérdőív a fent említett skálák összességének 
rövidített verziója. A lefuttatott feltáró faktoranalízis alapján az eredeti modellben 
összesen 7 faktor sajátértéke volt nagyobb, mint egy, amelyek a teljes variancia 
52,348 %-át magyarázták. A 4. és a 6. tételt az alacsony faktortöltés miatt, míg az 
1. tételt a magas kereszttöltés miatt kellett törölni. Az így kialakított modell a teljes 
variancia 58,256 %-át magyarázza. 

Megerősítő faktoranalízis

A feltáró faktoranalízis során kiesett tételek eltávolítása után a következő modellil-
leszkedést mértük: RMSEA = 0,07; CFI = 0,944; TLI = 0,929.  

A biológiai anyával és apával való kapcsolatot külön elemeztük. A feltáró fakto-
ranalízis során kizárt tételek nélkül a faktorstruktúrát az alábbi mutatók jellemzik: 
RMSA=0,080, CFI=0,933, TLI=0,913. A biológiai apával való kapcsolat faktorstruk-
túrájának jellemzői megközelítik az elvárt értékeket (RMSEA=0,097, CFI=0,935, 
TLI=0,918).

A Családdal való kapcsolat és az általuk nyújtott támogatás skála feltáró fak-
toranalízis során törölt tételek nélküli faktorstruktúrájának mutatói a következők: 
RMSEA=0,05, CFI=0,978, TLI=0,971. 
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A Barátokkal való kapcsolat végső faktorstruktúrájának mutatói a következők: 
RMSEA=0,084, CFI=0,918, TLI=0,896, a Közvetlen Kapcsolatok Élményei skála 
statisztikai mutatói pedig a következőképpen alakultak: RMSEA=0,052, CFI=0,938, 
TLI=0,929. 

Az önzetlenség skálán elvégzett megerősítő faktoranalízis eredménye alapján 
kiszámított statisztikai mutatói: RMSEA=0,099, CFI=0,775, TLI=0,760. A vallás 
skála megerősítő faktorelemzés alapján kialakított faktorstruktúrája pedig RM-
SEA=0,172, CFI=0,810, TLI=0,777 statisztikai mutatókkal bír. 

Megvitatás

Kutatásunk célja az amerikai The Arizona Life History Battery (ALHB) kérdőív 
magyar nyelven történő validálásának előtesztelése volt a pszichometriai követelmé-
nyek tekintetbe vételével. A Figueredo és munkatársai (2007) által kidolgozott teszt-
battéria mérhetővé teszi az életmenet-stratégiát, ezáltal összehasonlíthatóvá téve 
az egyéni különbségeket. Magyar nyelvre történő validálása nem csupán a humán 
viselkedésökológiai és az evolúciós pszichológiai kutatások szempontjából fontos, 
hanem többek között személyiségpszichológiai vizsgálatok eszközeként is jól alkal-
mazható.

Az amerikai tesztbattéria 8 skálát tartalmaz, azonban a skálákon belüli faktorokat 
nem publikálták, így az egyes skálák dimenzióit mi alakítottuk ki. Az általunk hasz-
nált magyar skála faktorainak Cronbach-alfa értékei megfelelőnek bizonyultak, az 
eredmények normál eloszlást mutatnak.

A feltáró faktoranalízis mutatói alapján validnak és megbízhatónak tekinthető a 
Családdal való kapcsolat és az általuk nyújtott támogatás skála. A többi skála mu-
tatói tendenciális értékeket vettek fel, így a későbbiekben a további adatfelvétellel 
bizonyítható a teszt validitása.

Kapcsolódó témakörök

Az életmenet-stratégia több területen is érdekes lehet, úgy mint a személyiségpszi-
chológia, a viselkedésökológia, a humánbiológia, az evolúciós pszichológia és a 
pszichopatológia.
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Gladden (2010) szerint a gyorsabb életmenet-stratégiát alkalmazó egyénekre jel-
lemző lehet az impulzivitás, a rövidtávra szóló gondolkodás, a promiszkuitás (szexu-
ális szabadosság), az alacsony anyai energia beruházása, az egyáltalán nem vagy csak 
minimálisan jelen lévő apai erőfeszítések, alacsony szociális támogatás, szociális sza-
bályok figyelmen kívül hagyása és magas kockázatvállalás. Ezzel szemben a lassabb 
életmenet-stratégiára Figueredo és munkatársai (2006) szerint a hosszú távú gondol-
kodás, monogámia, altruisztikus attitűd a társadalom és a közösségek felé, a társadalmi 
normák betartása, az együttműködés és a kockázat gondos mérlegelése jellemző.

Az életmenet-stratégiák egyéni különbségei úgy tűnik, az alkalmazott páralkotá-
si stratégiákat is befolyásolják. Egy három országra kiterjedő, széleskörű kulturális 
összehasonlító vizsgálat eredményei szerint a lassabb életmenet-stratégiát követő 
egyének hajlamosabbak mind párkapcsolataikban, mind pedig baráti kapcsolataik-
ban a hozzájuk hasonló jellemzőkkel bíró partnerekkel való kapcsolatalkotásra (Fi-
gueredo & Wolf, 2009). Az egyéni életmenet-stratégia kapcsolatban áll továbbá az 
egyén szociális szempontból kulcsfontosságú, önmagáról alkotott képével is – jobb 
önértékelés jellemzi a lassabb életmenet-stratégiát követő egyéneket (Gladden, Fi-
gueredo, & Snyder, 2010).

Az utóbbi évtizedekben szintén széleskörűen kutatott evészavarok jelenségének 
magyarázatára is született eredmény az egyéni életmenet-stratégiákkal való össze-
függései vizsgálata során (Salmon, Figueredo, & Woodburn, 2009). Az evolúciós 
pszichológia által kínált magyarázó elméleteknél (pl.: reproduktív szupresszió, intra-
szexuális vetélkedés – bővebben lásd Bereczkei, 2003) az evészavarok megjelenésére 
erősebb hatást gyakorló tényezőnek találták az egyén életmenet-stratégiáját. A gyors 
életmenet-stratégiát követő személyeknél gyakrabban jelennek meg az evészavarok, 
ami a szerzők szerint annak a következménye, hogy ők neurobiológiailag kevésbé jó 
kontrollfunkciókkal rendelkeznek, és ennek következtében kevésbé tudják legátolni 
az érzelmi késztetéseiket, így az evésre irányuló erős vágyat is. Ebből következően a 
lassú életmenetet mutató személyek jó kontrollfunkcióiból fakadó mértékletes táplá-
lékfogyasztásával szemben másfajta utat követnek: vagy – a gyógyulni szándékozó 
alkoholfüggőkhöz hasonlóan – a teljes absztinencia megatartására törekednek (ano-
rexia), vagy pedig a tudatos önkorlátozás időnkénti összeomlásaiból fakadó túlevési 
rohamok (bulimia) jellemzik őket.
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Az előzőekben felsorolt eredmények száma csekély az utóbbi évek számos érde-
kes kutatási eredménye közül, de ugyanakkor jól mutatják, hogy az egyéni életme-
net-stratégiák vizsgálata sok új információval szolgálhat az individuális különbsé-
gek hátterének feltárására igyekvő biológiai és pszichológiai kiindulású kutatások-
nak egyaránt. Ehhez jelenthet egy nagyon jól használható eszközt az Arizona Life 
History Battery magyar nyelvű változata.
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Absztrakt

Tanulmányunkban a végrehajtó és nyelvi funkciókat vizsgáló kutatásokban illetve 
a neuropszichológiai diagnosztikában is kiemelt jelentőségű fluencia feladatok új 
típusú, idői elemzését tűztük ki célul. Szemben a hagyományos papír-ceruza mód-
szerekkel a reakcióidő mérésen alapuló elemzés során a szavak csoportosításának 
(klaszterek) vizsgálatakor nagyobb hangsúlyt kap az egyéni struktúrák és stratégiák 
megértése. Az idői elemzés során kiküszöbölhető a vizsgálatvezető előzetes elvá-
rásainak szerepe, ugyanis a klaszterképzés alapja a szótagszám alapú sebességgel 
korrigált szünethosszok összevetése. 14 és 19 éves kor közötti fiatalok  szemantikus 
fluencia tesztjeinek eredményeit vetettük össze a hagyományos és az idői elemzés 
alapján: szignifikáns különbségeket tapasztaltunk a produkált klaszterek számában, 
illetve tendenciaszintű eltérést az átlagos klaszterméretben a két módszer alapján. A 
feladattípus szabályaitól eltérő (diszkrepáns) klaszterek arányának vizsgálata alátá-
masztotta, hogy a hagyományos elemzési módszer számos egyéni stratégián alapuló 
csoportosítást figyelmen kívül hagy.

Kulcsszavak: szemantikus fluencia, klaszter, váltás, reakcióidő-mérés, neuropszi-
chológiai diagnosztika

A fluencia-teszteknek jelentős szerepe van a kognitív funkciók működésének és 
fejlődésének megértése mellett neuropszichológiai diagnosztikában is. Az egyes be-
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tegségek ugyanis már akár igen korai stádiumukban is eltérő mintázatokat mutatnak 
ezeken a teszteken (Tröster et al., 1998). Ezt támasztja alá többek között az a francia 
longitudinális kutatás, melynek során már 5 évvel a klinikai diagnózis felállítása 
előtt feltűnő változásokat mutattak ki a későbbi Alzheimer kóros betegek fluencia-
tesztjeinek eredményeiben (Raoux et al., 2008).

Ahhoz, hogy a fluenciatesztek hatásos diagnosztikai eszközként funkcionáljanak, 
szükséges, hogy kellőképp érzékenyek legyenek a különböző betegségekhez köthe-
tő eltérő szóprodukciós mintázatokra. Azonban még a tesztek elemzéséhez kötődő 
legelterjedtebb elméletek is igen lényeges pontokban mutathatnak eltérést (Abwen-
der, Swan, Bowerman & Connolly, 2001; Mészáros, Kónya & Kas, 2010; Raskin, 
Sliwinski & Borod, 1992; Troyer, Moscovitch & Winocur, 1997; Troyer, 2000). Ku-
tatásunk két legfőbb célja éppen ezért, hogy a tesztek újfajta, idői elemzésével hoz-
zájáruljunk a fent említett elméletek közti vita eldöntéséhez, illetve, részben ennek 
köszönhetően, a tesztek érzékenységének növeléséhez. 

A fluenciatesztek során a vizsgálati személyeknek (v.sz.) rövid idő alatt kell bi-
zonyos szabályoknak megfelelően szavakat előhívniuk. A feladat gyors és egyszerű 
megvalósíthatóságának köszönhetően gyorsan elterjedt az eljárás a klinikai diag-
nosztikában illetve olyan pszichológiai kutatásokban, melyek középpontjában a vég-
rehajtó funkciók, az előhívási stratégiák vagy a lexikai-szemantikai hálózat működé-
sének és fejlődésének vizsgálata áll (Mészáros, Kónya & Kas, 2011).

A szemantikus fluenciatesztek

A teszteknek több változata létezik, a leggyakrabban használtak a betű-, vagy más 
néven fonémafluencia a szemantikus, vagy más néven kategóriafluencia és az igei 
fluencia tesztek (Troyer et al., 1997, Mészáros et al., 2011). Jelen tanulmányunkban 
csak a szemantikus tesztekre térünk ki, ennél a típusnál arra kérik a v.sz.-eket, hogy 
egy perc alatt soroljanak fel annyi szót egy adott szemantikus kategóriából, amennyit 
csak tudnak, például állatok, gyümölcsök vagy szupermarketben kapható termékek 
közül (Abwender et al., 2001; Raskin et al., 1992; Tröster et al., 1998; Troyer et al., 
1997; Troyer, 2000). 
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Gyurak és munkatársai (2009) úgy vélik, hogy a verbális fluencia tesztek a mun-
kamemória működésének, ezen belül a végrehajtó funkciók egyes folyamatainak 
legsikeresebb bejóslói. Ezen folyamatok közé tartozik a váltás, gátlás és frissítés 
(Thompson & Gathercole, 2006). A végrehajtó funkciók legfőbb szerepe a komplex 
ellenőrző folyamatokban, a bejóslásban, a szükséges kontrollban valamint az érze-
lemszabályozásban nyilvánul meg leginkább (Gyurak et al., 2009). Baldo, Wilkins 
és Donkers (2006) képalkotó eljárásokon alapuló metaanalízisükben azt találták, 
hogy a szemantikus tesztek többek közt a bal temporális lebennyel állnak kapcso-
latban (Br 22, 37, 41, 42), mely terület a szemantikus szóvisszahívás szempontjából 
jelentős. Troyer és munkatársai (1997) is hasonló eredményre jutottak frontális és 
temporális lebeny-sérült betegek vizsgálatakor. Kimutatták továbbá, hogy a teszt so-
rán megjelenő csoportosítási stratégiák szintén a temporális lebennyel, míg a váltó 
és gátló funkciók a frontális lebennyel, kiemelten a bal dorsolateralis és a superior 
medialis frontális lebennyel állnak kapcsolatban.

Az eredmények értékelése

Ahogy az agyi területek példája is mutatja, a tesztek eredményének értékelésekor 
már az 1990-es évek eleje óta nem csak az összesen és a szabályoknak megfelelő-
en helyesen produkált szavak számát, hanem az előhívott szavak csoportosításának 
módját is figyelembe veszik. Raskin és munkatársai (1992) fonetikus vagy jelentés-
beli hasonlóság alapján a szópárokat tekintették ezen csoportok alapjának, melyek 
a kognitív flexibilitás mutatójaként szolgálnak. Troyer számos kutatásában ennél 
tágabban kezelte a klaszter fogalmát. Ezen kategóriákat olyan természetesen létező 
csoportokként értelmezte, amelyek a v.sz.-ek egyéni rendszerei alapján állnak fel. 
Kutatásaikban szemantikus fluencia feladatok esetén azokat az egymást követő sza-
vakat tekintette egy klaszterbe tartozónak, melyek ugyanabba a szemantikus alka-
tegóriába tartoznak (pl. afrikai állatok, háziállatok, madarak, stb.). Ezen fogalmakat 
alapul véve vizsgálataikban a helyesen generált szavak száma mellé még két mutatót 
vezettek be, az átlagos klaszterméretet és a váltások számát. A klaszterméretet az egy 
klaszterben szereplő szavak száma mínusz 1 adja, így a különálló szavak klasztermé-
rete 0 lesz. Ha tehát a következő felsorolással találkozunk: „kutya, macska, hal, pa-
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pagáj”, akkor az adott klaszter mérete 3. Az átlagos klaszterméretet feladattípuson-
ként számoljuk, az összes klaszter méretének és a klaszterek számának hányadosa 
alapján. A váltások számát az átlagos klasztermérethez hasonlóan feladattípusonként 
vizsgálták, a mutató értékét a klaszterek számából a feladatok számát kivonva kap-
juk meg. (Troyer et al., 1997) Egy későbbi tanulmányában Troyer az utóbbi mutató 
helyett a helyesen generált szavak számával súlyozott indexet vezetett be (Troyer, 
2000). 

Robert és munkatársai (1998) Raskinnal és Troyerrel szemben úgy gondolták, 
hogy két szó véletlenszerű spontán asszociáció révén is megjelenhet egymás mel-
lett, így ők csak a legalább három elemből álló, sorozatokat tekintették klaszternek. 
Elemzésükben a szemantikus fluencia esetén klaszerternek tekinthetők a „szoros” 
kapcsolatban álló szópárok is (Robert et al., 1998). Többek között ezt a nézőpontot 
vette alapul Abwender Troyer klaszterelési módszerének kritikájakor. 

Abwender és munkatársai (2001) elsősorban Troyer azon nézőpontját bírálták, 
miszerint az átlagos klaszterméretbe beleszámítanak a nullklaszterek, hiszen az így 
kapott mutatók kevésbé érzékenyek a teljesítménykülönbségekre. Ezen felül nem-
csak a feladatnak megfelelő, hanem a feladatdiszkrepáns klasztereket is figyelembe 
vették elemzésük során. Feladat konzisztens klaszternek számítanak azok a klaszte-
rek, melyeket a feladattípusnak megfelelően képeztek, tehát szemantikus feladatok 
esetén a szemantikus alkategóriák. Míg a diszkrepáns klaszterek szemantikus fel-
adatok esetén a fonemikus csoportosítás szerint képzett sorozatok. Troyer például 
nem tekintette egy klaszterbe tartozónak az „elefánt-egér” vagy a rímelő „teve-med-
ve-kecske” szavakat. Abwender és munkatársai (2001) szerint azonban a feladat-
diszkrepáns klaszterek jobban jelzik a szándékos stratégiahasználatot (Abwender et 
al., 2001).

Fluenciatesztek idői elemzése

Az idői elemzés alapját Troyer és munkatársai azon nézete képzi, miszerint a klaszte-
rek olyan természetesen létezők, melyek a személyek egyéni struktúrái alapján állnak 
fel (Troyer et al., 1997; Troyer, et al., 1998; Troyer, 2000). Célunk egy olyan elemzési 
módszer kialakítása volt, melyben a v.sz.-ek keresési és szóelőhívási stratégiáit nem 
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egy előre meghatározott szabályrendszerbe kényszerítenénk bele. Természetesen ka-
tegorizálási rendszerünk nem izoláltan alakul ki, függ a társadalmi környezettől, így 
nem vonatkoztathatunk el azoktól a szabályszerűségektől, melyeken például Troyer 
kategorizálási rendszerei alapulnak (Troyer et al., 1997, Troyer, 2000). Azonban egy 
ezt kiegészítő elemzési módszer, mely alapja valóban az egyéni kategorizáció egy 
érzékenyebb eszközt eredményez, elkerülve a kutatási félreértéseket vagy a félredi-
agnosztizálást. Például a szemantikus fluencia esetén egymás után felsorolt „medve, 
szamár, disznó, nyúl” elemeket, ha Troyer és munkatársai (1997) kategóriái alapján 
nem sorolnánk egy klaszterbe, azonban ha felfedezzük bennük A. A. Milne Mici-
mackójának szereplőit, máris egyetlen klaszterként tekinthetünk rájuk.

Az egyéni struktúrák feltárásának vizsgálatához legmegfelelőbb módszernek a 
reakcióidőmérést tartottuk. Elemzésünkben a klaszterek alapjául nem szemantikus 
és fonémikus kategóriákat leíró szabályok szolgálnak, hanem az elképzelés, misze-
rint a lexikai-szemantikai hálón egymással szorosabb kapcsolatban álló elemek elő-
hívása között kevesebb idő telik el. Így ha két szó között rövidebb a szünet, azok 
valószínűleg szorosabb kapcsolatban állnak a szemantikai hálón, tehát egy klaszter-
hez tartoznak. Függetlenül attól, hogy ez a kapcsolat a közös szemantikai kategóri-
án, nyelvtani szabályon vagy a mindennapi cselekedeteink végiggondolásán alapul. 
Ez az elképzelés párhuzamba állítható Collins és Loftus (1975) modelljével illetve 
a Collins és Quillian (1969) által kidolgozott szemantikus hálóelmélettel. Elméle-
tük alapján a fogalmak közti távolság meghatározza, hogy mennyire könnyen tud 
továbbterjedni az idegrendszerben az ingerület, tehát az egymáshoz közelebb álló 
szavak között rövidebb idő telik el.                                

Hipotézisek

1. Az idői elemzési módszert összevetése az elterjedtebb klaszterelemzési 
technikákkal hozzájárulhat a viták eldöntéséhez, növelheti a teszt érzékenységét. 
Például:
a. Ha a teljes mintán az átlagos klaszterméret 1-hez közelít, de 1-nél kisebb (0 

méretű klaszterek miatt), az alátámaszthatja Raskin és munkatársai (1992) 
elképzelésének helyességét. Ha azonban ez az érték 1-nél magasabb, akkor a 
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klaszterméretek meghatározásakor Troyer (1997) vagy Robert és munkatársai 
(1998) elképzelése bizonyul hatékonyabbnak.

b. Ha az idői elemzés során kialakult klaszterek között nagy arányban találkozunk 
feladat diszkrepáns klaszterekkel, az alátámasztja ezen klaszterelési típus 
elemzésének fontosságát illetve a keresési stratégiák változatosságát.

2. Saját módszerünk és Troyer (1997) módszere szignifikánsan eltérnek egymástól 
a klaszterek számában, méretében és összetételében, mely utóbbit a feladat 
diszkrepáns klaszterek aránya igazol.

Módszerek

Résztvevők

A tesztek egy nagyobb volumenű kutatás részeként kerültek felvételre, mintánkba 2 
osztály 14-19 év közötti diákja kerültek, életkori átlaguk 16,57 év (szórás=1,37). A 
fiúk és lányok aránya 50-50% volt. A vizsgálat során a résztvevőket tájékoztattuk a 
kutatás céljáról tájékoztattuk, a kutatásban önkéntesen vettek részt.

Vizsgálati eszközök

Kutatásunk során két szemantikus fluencia-feladatot (gyümölcs/állat) elemzünk,. A 
feladat instrukciója a következőképp hangzott: „Kérem, mondjon annyi állat/gyü-
mölcs nevet egy percen belül, amennyi csak eszébe jut!”. 

Az eredmények vizsgálata során az idői elemzési módszer eredményét vetettük 
össze a korábban említett elemzési módszerek (Abwender et al., 2001; Raskin et al., 
1992; Robert et al., 1998; Troyer et al., 1997) klaszterelemzésével. Ehhez azonban 
olyan mutatók kialakítására volt szükség, melyek megengedik az összehasonlítható-
ságot a fenti módszerekkel. 

A generált és a helyesen generált szavak számát Troyer és munkatársai (1997) 
illetve Mészáros és munkatársai (2011) szabályainak megfelelően számítottuk. A 
klaszterek méretének és számának meghatározása alapjául Troyer és munkatársai 
(1997) módszere szolgált, „Az eredmények értékelése” fejezetben leírtak alapján. Az 
idői elemzés során egy klaszterbe olyan egymást követő szavak tartoznak, melyek-
nél az adott szó előtti szünet (előző szó vége – adott szó eleje) és a szót megelőző 
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szó sebességének (szótag/mp) hányadosa kisebb, mint az átlagos szünet és sebesség 
hányados. Tehát a két mutató hányadosa kisebb, mint 1. A szünetek hosszának önálló 
összevetése azért nem lenne elegendő, mert a lassabb beszéd szintén jelenthet gon-
dolkodást, vagyis nagyobb távolságot a szemantikai-lexikai hálón, mely önállóan a 
szünet hosszában nem, vagy csak csökkentett mértékben jelenne meg. Váltások tehát 
azok előtt a szavak előtt jelennek meg, ahol a fenti hányados egynél nagyobb.

Az értékek pontos értelmezéséhez fontos tudni, hogy a szemantikus fluencia-fel-
adatok esetén a 15 mp-nél hosszabb szünetek kikerültek az átlagból. Ilyen szünetek 
a két feladat során összesen 10 helyen fordultak elő. Erre azért volt szükség, mert ez 
az idő elég hosszú ahhoz, hogy a sebesség hányadossal kiegészítve igen erőteljesen 
torzítsa az átlagot, és elég ritkán fordult elő ahhoz, hogy tényleg szélsőséges érték-
ként tartsuk számon.

A vizsgálat leírása

A tesztek felvételére egyénileg került sor, az iskolák egy külön termében. Az egyes 
feladatok ismertetése után a v.sz.-eknek lehetőségük volt gyakorlásra. A tesztfelvétel 
csak akkor kezdődött, amikor egyértelmű volt, hogy a v. sz. érti a feladatot. 

A v.sz-ek felvilágosítást kaptak, hogy azonosítható adataik semmilyen formában 
nem kerülnek nyilvánosságra, az eredmények statisztikai elemzés alapjául szolgál-
nak, azokról az iskola és a szülők nem kapnak név szerinti, személyre szóló utólagos 
információkat. Mind a szülők, mind az igazgató írásos beleegyezését adták a vizsgá-
latokhoz, a gyerekek pedig szóban egyeztek bele a vizsgálatban való részvételbe. A 
vizsgálat során az etikai szabályokat betartottuk.

Eredmények

A szemantikus fluenciatesztek vizsgálatakor az idői klaszterelési módszert hasonlí-
tottuk össze Troyerével (1997) a klaszterek száma és az átlagos klaszterméret tekin-
tetében. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy a nemnek mint független változónak mi-
lyen hatása van a klaszterek alakulására a két módszerben, illetve mutatnak-e eltérést 
a módszerek ebből a szempontból. Végül leíró statisztikák segítségével vázoljuk fel 
a feladat konzisztens és diszkrepáns klaszterek arányát.
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Klaszterek száma

A szemantikus klaszterszámok összehasonlítását módszerenként az 1. ábra – Szem-
antikus klaszterszámok alakulásának átlaga hagyományos és idői elemzés alapján (a 
szóródási mutató az átlag standard hibája) mutatja. 

1. ábra: Szemantikus klaszterszámok alakulásának átlaga hagyományos és idői elemzés 
alapján (a szóródási mutató az átlag standard hibája)

A fenti átlagokat összehasonlítására ismételt méréses varianciaanalízist (ANO-
VA) használtunk, ahol a TÍPUS (állat vs. gyümölcs) és a MÓDSZER (Troyer vs.idői) 
mint összetartozó mintás faktorok szerepeltek. A MÓDSZER (F(1,43)= 16,392, 
p<0,001) és TÍPUS (F(1,43)= 292,972, p<0,001) főhatás egyaránt szignifikáns lett: 
a produkált klaszterek száma lényegesen nagyobb összességében idői elemzéssel 
vizsgálva, illetve az állatok feladatban a gyümölcsökhöz képest elemzési módszer-
től függetlenül. A TÍPUS x MÓDSZER interakció szintén szignifikáns eredményt 
kaptunk, amit azt jelenti, hogy a különböző módszereken belül is eltérő mintázatot 
mutat a két feladat (F(1,43)= 21,219, p<0,001). Az állatoknál idői elemzés során lé-
nyegesen több klasztert kaptunk a Troyer módszeréhez viszonyítva, a gyümölcsöknél 
nem tapasztaltunk ilyen különbséget.
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Átlagos klaszterméret

Klaszterelési 
módszer

Szemantikus átlagos 
klaszterméret összesen Állatok Gyümölcsök

Troyer Idői Troyer Idői Troyer Idői
Átlag 2,850 3,289 1,178 1,691 1,672 1,598

Szórás 0,215 0,125 0,110 0,067 0,165 0,087

1. táblázat: Átlagos klaszterméret módszerenként és feladattípusonként (a szóródási muta-
tó az átlag standard hibája)

Ismételt méréses ANOVA-val tendenciaszintű összefüggést tapasztaltunk a 
MÓDSZER (F(1,43)=3,853, p=0,056) és a TÍPUS (F(1,43)=3,880, p=0,055) fő-
hatásnál egyaránt. A MÓDSZER x TÍPUS interakció szignifikánsnak bizonyult 
(F(1,43)=8,594, p=0,005).  A páros mintás t-próba alapján Troyer módszere szerint 
szignifikánsan nagyobb klasztereket produkáltak a v.sz.-ek gyümölcsklaszterek ese-
tén (t(43)=2,749, p=0,009), illetve a hagyományos elemzésben lényegesen kisebbek 
az állat-klaszterek, mint idői elemzésnél (t(43)=3,807, p<0,001). 

Feladat konzisztens és diszkrepáns klaszterek

Szemantikus fluencia-feladatoknál összesen 68 esetben fordultak elő feladatdiszk-
repáns klaszterek, az esetek közel 70%-ában, 47 esetben ezek az idői klasztere-
lés során is egy kategóriába estek. Troyer módszere alapján ez az arány jóval 
alacsonyabb, mindössze 45% (33 eset).

Megvitatás

Kutatásunk során a fluenciatesztek korábban használt elemzési technikáinak finomí-
tását tűztük ki célul, a teszt érzékenységének javításával ugyanis a diagnosztikában 
is eredményesebb mérőeljárást kaphatunk. Emellett hozzá kívántunk járulni a teszt 
értékeléséhez köthető tudományos viták eldöntéséhez. 

Saját módszerünket Troyerével (1997) összevetve beigazolódott azon feltevé-
sünk, miszerint a két módszer lényegesen eltér egymástól a klaszterek száma, átla-
gos mérete illetve összetétele szempontjából. Ez alátámasztja azt a nézetünket, mi-
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szerint a kutatók előre meghatározott kategóriái lényegesen eltérhetnek a vizsgálati 
személyek saját struktúrájától. Mindemellett a hagyományos módszer sok esetben 
igen szubjektív, ami nagyban megnehezíti a különböző kutatócsoportok eredménye-
inek összehasonlítását.

Az átlagos klaszterméret vizsgálata megmutatta, hogy állatoknál lényegesebb na-
gyobb klaszterméreteket kapunk idői elemzés alapján, ez arra utal, hogy lényegesen 
több szó között áll fenn kapcsolat, mint azt feltételeztek, a hagyományos módszer 
(Troyer et al., 1997) figyelmen kívül hagy tehát számos egyéni csoportosítást. A ten-
denciaszerű összefüggések is arra utalnak, hogy a minta méretének vagy a tesztek 
számának növelésével, és a torzítás csökkentésével valószínűleg ezekben az esetek-
ben is különbségeket tapasztalhatnánk.

Ha a kapott eredményeinket más szemszögből vizsgáljuk, és összevetjük az elter-
jedtebb klaszterelési technikákkal, azt láthatjuk, hogy bár az átlagos klaszterméret-
ben 0 méretű klaszterek is szerepelnek, mégis az értéke közel 1,5 betűfluencia esetén, 
míg szemantikus fluenciánál 1,6 felett van. Ez tehát azt sugallja, hogy Troyer (1997) 
valamint Robert és munkatársai (1998) elképzelése bizonyult helyesnek, amikor úgy 
vélték, hogy a klaszter kettőnél több szó kapcsolatából is állhat.

Az elemzés során végül a feladat konzisztens és diszkrepáns klasztereket hason-
lítottuk össze. Összességében azt mondhatjuk, hogy a feladatdiszkrepáns klaszterek 
igen nagy arányban egybeesnek a saját klaszterelési technikánkkal kapott klaszterek-
kel. Számos esetben ezek a klaszterek Troyer (1997) kategóriáiba is beletartoznak, 
ez az arány azonban lényegesen kisebb. A kutatók azt feltételezték, hogy a feladat 
jobb teljesítéséhez az azzal konzisztens stratégia lehet a kulcs, azonban éppen azok 
teljesítettek sikeresebben, akik nemcsak a különböző klaszterek, hanem a stratégi-
ák között is képesek voltak váltani. Ennek elfogadásával a teszt még érzékenyebbé 
tehető, és így jobban funkcionálhat diagnosztikai mérőeljárásként. Kapott eredmé-
nyeink alátámasztják a feladat diszkrepáns klaszterek valamint az egyéni keresési és 
szóelőhívási stratégiák vizsgálatának fontosságát. 

A tanulmány hiányosságai közé az alacsony mintaelemszám, melyet a jövő-
ben bővíteni szeretnénk, hogy megbízhatóbb eredményeket kapjunk. Klasztere-
lési módszerünkben is akadnak hiányosságok, melyek további vizsgálatokat 
tesznek szükségessé. Kérdés, hogy valóban az átlaghoz való viszonyítás a 
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legjobb módja a klaszter meghatározásának. Kérdésként merül fel, hogy ha 
saját klaszterfogalmunk lényegesen eltér Troyer (1997) fogalmától, akkor ponto-
san mit is mér, a munkamemória modell mely aspektusaival hozható összefüggésbe. 
Ezek megválaszolása azonban már egy későbbi kutatás célja.

Összegzésként elmondható, hogy az egyén kognitív struktúrájában létező kate-
góriák és az általuk használt stratégiák nem feltétlenül esnek egybe a kutatók és a 
vizsgálatvezetők által előre meghatározottakkal. Míg Troyer (1997) egy előre meg-
határozott kategóriarendszer alapján határozza meg a klaszterbe tartozó elemeket, 
addig mi arra törekedtünk, hogy az egyén kognitív struktúrájában létező kategóriá-
kat és ezen kategóriák közti folyamatokat ragadjuk meg. 
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Absztrakt

A jelen vizsgálatban egy módosított szekvenciatanulási feladatot használtunk, 
amelyben negatív és semleges képek szerepeltek háttérként azzal a céllal, hogy meg-
vizsgálhassuk az érzelmek hatását az implicit tanulásra. Az is fontos kérdés volt, 
hogy az alvás modulálja-e a negatív és semleges képek tanulásra kifejtett hatását, 
ezért az elsajátított tudást újrateszteltük 12 óra elteltével, amely a személyek felénél 
tartalmazott alvást, a másik felénél pedig nem. Az eredményeink azt mutatják, hogy 
a kísérleti személyek sikeresen elsajátították a rejtett szekvenciát, azonban az on-
line tanulást nem befolyásolta a bemutatott képek milyensége, illetve az sem, hogy 
az adatfelvétel este vagy reggel történt. A konszolidációs szakaszt illetően a semle-
ges képeket látó csoportnál teljesítményjavulás következett be az általános motoros 
tanulás tekintetében, szemben az negatív arousal csoporttal. Ezen túlmenően a szek-
venciaspecifikus tudásban a semleges csoportnál tudásmegtartás következett be, el-
lenben a negatív arousal csoporttal. Az alvásnak egyik esetben sem volt differenciáló 
hatása.

Kulcsszavak: implicit tanulás, érzelmek, alvás, ASRT, online tanulás, konszolidáció

A hosszú távú emlékezet felosztása során elkülöníthetünk explicit és implicit em-
lékezetet (Schacter, 1987). E szerint az értelmezés szerint explicitnek számítanak 
azok az emlékeink, amelyeket tudatos tanulás során sajátítunk el, s előhívásuk is 
akaratlagosan történik. Implicit emlékeink felidézése azonban nem tudatos; magára 
a tanulásra nem emlékszünk és az előhívott információ sokkal inkább a teljesítmény-
ben mutatkozik meg. A motoros készségek elsajátítása több stádiumban történik: 



92

LengyeL Fanni, Janacsek karoLina, csiFcsák gábor

ezeknek egyike, amikor gyakorlás és ismételgetés során gyorsan tanulunk, ezt ne-
vezzük online tanulásnak. A gyakorlás idegi folyamatokat tud elindítani, amelyek 
a gyakorlást követő órákban tovább alakulnak (Karni et al., 1998), ezt nevezik a 
lassabb, offline/konszolidációs szakasznak, amely során 1) stabilizálódik az emlék-
nyom, ellenállóbb lesz az interferenciával szemben; 2) néha teljesítménynövekedés 
tapasztalható (Baddeley, 2010). Kutatásokban bebizonyosodott, hogy a hosszú távú 
memóriába történő konszolidálására nagy hatással van az alvás folyamata (Wilhelm 
et al., 2011), azonban az implicit tanulásnál ez nem minden esetben bizonyult igaz-
nak (Németh et al., 2010).

Mindkét emlékezeti rendszer esetében történtek már olyan kutatások, ahol az 
alvás és a különböző érzelmi hatások kapcsolatát vizsgálták. Explicit emlékezetet 
vizsgálva Payne, Stickgold, Swanberg és Kensinger (2007) azt találták, hogy a nega-
tív érzelmi ingerekre hosszú távon jobban emlékezünk abban az esetben, ha a kódo-
lást alvás követi. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a késleltetés és a közbeni 
folyamatok (alvás vs. ébrenlét) máshogyan befolyásolták a negatív érzelmi ingerek 
emlékezeti megtartását, erősebb szelekciós mechanizmusokkal az alvás esetében.

Implicit tanulás esetén azonban ellentmondó adatok találhatóak, mivel Steidl, Ra-
zik, és Anderson (2011) időjós kutatásában a kísérleti személyek jobban emlékeznek 
az érzelemdús ingerekre, mint a semlegesekre, azonban Önal-Hatmann és munkatár-
sai (2012) kísérletében nem volt hatása az érzelmi stimulusoknak a teljesítményre. 

Hipotézisek

Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a képek formájában a negatív érzelmi 
hatások hogyan befolyásolják az implicit tanulást és konszolidációt, illetve hogy az 
alvás hogyan hat erre a konszolidációs folyamatra. Ezek alapján a következő hipo-
téziseket állítottam fel: 

1. Az online tanulás alatti negatív érzelmi hatások késleltetés után jobb ered-
ménnyel járnak.

2. Semleges érzelmi hatás esetén nem lesz alvásfüggő teljesítményjavulás az 
implicit tudásban.

3. Negatív érzelmi hatás esetén lesz alvásfüggő teljesítményjavulás. 
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Módszerek

Résztvevők

Kísérletünkben 68 egyetemi hallgató vett részt (20-27 év; átlag: 22,41; szórás: 1,47; 
34 lány/34 fiú). A kísérleti személyekkel egy tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot 
töltettünk ki a vizsgálatot megelőzően, amely tartalmazta a kísérlet célját és menetét, 
illetve biztosítottuk őket az adataik bizalmas kezeléséről.

Vizsgálati elrendezés és eljárás

A résztvevőket először két nagyobb csoportba osztottuk aszerint, hogy milyen érzel-
mi töltetű képeket látnak majd: ők alkották a semleges és a negatív arousal csoportot. 
Ezután mindkét csoporton belül kialakítottunk még két alcsoportot: alvós és nem-al-
vós csoport (1. ábra). A képeket az IAPS (International Affective Picture System) 
tesztbatteriából választottuk ki, valencia és arousal pontszámok alapján. A negatív 
képek átlag valencia pontszáma 5,1056, míg az arousal 6,3068 volt. Semleges képek 
esetén a valencia pontszám 5,1476, és az arousal pontszáma pedig 2,4436 (Lang, 
Bradley, & Cuthbert, 2008).

1. ábra: A vizsgálati elrendezés. A kísérleti személyek csoportosítása első körben a szerint 
történt, hogy az implicit tanulás során milyen érzelmi töltetű képeket láttak a háttérben (arou-
sal vagy semleges). Majd az így kapott két csoportot tovább csoportosítottuk aszerint, hogy 
a 12 órás késletetési idő alatt történt-e alvás vagy sem (alvós és nem-alvós). Így összesen 
négy csoportot vizsgáltunk (alvós-aroual, nem alvós-arousal, alvós-semleges és nem alvós-
semleges). 
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A kísérleti alanyokat összesen két alkalommal teszteltük, 10-12 órás különbség-
gel. A nem-alvós csoportnak reggeli időpontban (8-10 óra között) volt az első adat-
felvétel, a második aznap este 10-12 óra elteltével. A másik csoport (alvós) ezzel 
szemben esti időpontokban (18-21 óra között) végezte el az első adatfelvételt, majd 
másnap reggel a másodikat, szintén 8-10 óra között. Ez lehetővé tette az alvás-hatás 
vizsgálását. A vizsgálatot az SZTE-BTK Pszichológiai Intézet EEG laborjában foly-
tattuk, nyugodt körülmények között. Az adatfelvétel mindkét alkalommal átlagosan 
1 órát vett igénybe. 

Eszközök

A vizsgálat fő eleme az ASRT teszt (Howard & Howard, 1997), amelynek módo-
sított változatát használtuk fel. A teszt során a kísérleti személyeknek körülbelül 40 
percen keresztül kellett a monitoron megjelenő szürke pötty mozgását követniük az 
adott billentyűzeti gombok megnyomásával. Mindig azt a gombot kellett megnyom-
ni, amelyikhez kapcsolódott az a kör, ahol a szürke pötty felvillant. Az alábbi gom-
bokat kellett használni: Y, C, B, és M. A jobb kéz ujjait használhatta a kísérleti alany, 
a hüvelykujjat kivéve. A gombok sorrendjének megfelelően: mutató-, középső-, 
gyűrűs- és kisujj. A feladat annyiban módosult még, hogy a háttérben blokkokként 
negatív arousal vagy semleges képek jelentek meg. Ezek figyelemelterelő jelleggel 
szolgáltak a feladat során. 

A feladatban az első adatfelvétel alkalmával 29 blokk volt, amelyben egy 8-elemű 
probabilisztikus szekvencia (pl. 2r3r4r1r, ahol az „r” a randomot jelenti) ismétlődött 
tízszer. A gomblenyomások után 120 milliszekundum (ms) elteltével jelent meg a 
következő inger. A blokkok között szünetek voltak, amelyek felépítésükben úgy néz-
tek ki, hogy egy öt másodperces pihenést egy öt másodperces visszajelzés követett, 
amely informálta a vizsgálati személyt az átlagos reakcióidejéről és pontosságáról. 
Mindkét csoportnál a 29 blokk közül az első és az utolsó két blokk kivételével képek 
jelentek meg. Ennek célja az volt, hogy a tanulás elején (alaphelyzet felmérése) és 
végén a két csoport teljesítményét olyan kísérleti helyzetben tudjuk összehasonlíta-
ni, ahol ugyanazokat az ingereket látták. A második alkalommal, 12 óra elteltével 
egy rövidebb, képektől mentes, 10 blokkból álló ASRT feladatot végeztettünk el a 
kísérleti személyekkel, amely körülbelül 15 percet vett igénybe.
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2. ábra: Az ASRT feladatunk felépítése: Első alkalommal tanulás történt, ahol az első két 
blokk nem tartalmazott képeket, a következő 25 blokk negatív arousal vagy semleges képe-
ket, míg az utolsó két blokkban szintén nem voltak képek. 12 óra elteltével következett az 
újratesztelés, amely már csak10 blokkot szerepelt képek nélkül. 

Eredmények

Az adatelemzés előkészítése

Mivel az ASRT feladatban szekvencia elemek váltakoznak random elemekkel (pl. 
2r3r4r1r), ezért bizonyos elemhármasok – triplettek – gyakrabban fordulnak elő (pél-
dául: 2r3) mint mások (pl. 3r2). A korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a vizsgálati 
személyek minél többet gyakorolnak, annál jobban teljesítenek a magas gyakoriságú 
tripletteken szemben az alacsony gyakoriságúakkal (pl. Song et al., 2007). Ezért a 
dolgozatunkban mi is a triplettek szerinti elemzést használtuk a szekvenciatanulás 
vizsgálatánál.

Mivel a feladat során végig nagyon magas volt a pontosság, ezért az elemzés 
során a reakcióidőkre fókuszáltunk. Ezen belül külön meghatároztuk a reakcióidő 
mediánokat a magas és alacsony gyakoriságú triplettekre személyenként. 

Gyakorlás alatti online tanulás

Az első adatfelvétel során a TRIPLETT (2: magas és alacsony) x FELTÉTEL (2: 
arousal és semleges képek) x NAPSZAK (2: alvós és nem alvós csoport) varianciaa-
nalízist végeztük el az első két blokk átlagára annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
csoportok nem különböznek egymástól a tanulás legelején. A tanulás későbbi össze-
hasonlíthatósága érdekében fontos, hogy itt az első két blokkban a csoportok hasonló 
teljesítményt mutassanak. 
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Az ANOVÁban a TRIPLETT főhatás szignifikáns volt (F(1,64) = 5,853, 
p = 0,018), ami azt jelenti, hogy már ebben a két blokkban  történt szignifikáns 
szekvenciatanulás. Nem volt hatással a teljesítményre a kísérleti helyzet, vagyis 
az hogy az alanyok később milyen jellegű képekkel találkoztak (TRIPLETT x 
FELTÉTEL: F(1,64) = 0,410, p = 0,524), illetve az sem, hogy mikor kezdődött az 
első adatfelvétel (TRIPLETT x NAPSZAK: F(1,64) = 0,235, p = 0,629). A TRIP-
LETT x FELTÉTEL x NAPSZAK hármas kereszthatás se mutatott szignifikáns 
eredményt (F(1,64) =1,578, p = 0,214). 

A képek aktuális teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében 2 
TRIPLETT: (magas és alacsony) x 5 EPOCH (3-7-, 8-12, 13-17, 18-22, 23-27 blok-
kok) x NAPSZAK (2: alvós és nem alvós) varianciaanalízist végeztük el, ahol a 
szignifikáns TRIPLETT főhatás (F(1,64) = 158,236, p < 0,001) arra utal, hogy a 
kísérleti személyek megtanulták a rejtett szekvenciát a feladat során, mivel a magas 
gyakoriságú triplettekre gyorsabban válaszoltak, mint az alacsony gyakoriságúak-
ra. A TRIPLETT x FELTÉTEL interakciója nem szignifikáns (F(1,64) = 2,159 p 
= 0,147), vagyis a szekvenciatanulásra összességében nincs hatással az, hogy a kí-
sérleti személyek milyen képet láttak az adatfelvétel során. Nem volt szignifikáns a 
TRIPLETT x NAPSZAK interakció (F(1,64) = 0,212, p = 0,647) vagyis a szekven-
ciatanulást nem befolyásolta az, hogy reggel vagy este történt az első adatfelvétel. 
A TRIPLETT x FELTÉTEL x NAPSZAK interakciója sem szignifikáns (F(1,64) = 
0,994, p = 0,322), vagyis a négy kísérleti csoport teljesítménye megegyezett.    

A szekvenciatanulás mellett egy általános gyorsulás is megfigyelhető függetlenül 
a triplettek típusától, ugyanis az alanyok minél többet gyakoroltak, annál gyorsabbak 
lettek (EPOCH főhatás: F(4,256) = 103,376, p < 0,001). Azonban ennek mértékét 
nem befolyásolta sem a feltétel (EPOCH x FELTÉTEL: F(4,256) = 0,395, p = 0,812), 
sem a napszak (EPOCH x NAPSZAK: F(4,256) = 1,374 p = 0,243). Emellett minél 
több volt a gyakorlás, annál különbözőképpen válaszoltak a kísérleti személyek a 
két triplettípusra, vagyis annál nagyobb mértékű a szekvenciára vonatkozó tudásuk 
(TRIPLETT x EPOCH: F(4, 256) = 7,949, p < 0,001). Erre sincs azonban hatással 
az, hogy az alanyok milyen jellegű képeket kaptak (TRIPLET x EPOCH x FELTÉ-
TEL: F(4,176) = 0,337, p = 0,853), és az sem, hogy milyen napszakban történt az 
adatelvétel (TRIPLETT x EPOCH x NAPSZAK: F(4,256) = 0,874,p = 0,480).

Az első adatfelvétel végén TRIPLETT (2: magas és alacsony) x FELTÉTEL (2: 
negatív és semleges képek) x NAPSZAK (2: alvós és nem alvós) varianciaanalí-
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zist végeztük el az utolsó két blokk átlagára, ahol már nem szerepeltek háttérként 
negatív arousal vagy semleges képek. Ebben az ANOVÁban a TRIPLETT főhatás 
szignifikáns lett (F(1,64) = 138,590, p < 0,001), vagyis a vizsgálati személyeknek 
sikerült megtanulniuk a rejtett szekvenciát. A csoportok nem különböztek egymás-
tól a szekvenciatanulás mértékében aszerint, hogy korábban negatív arousal vagy 
semleges tartalmú képeket láttak (TRIPLETT x FELTÉTEL: F(1,64) = 0,022, p = 
0,883), sem aszerint, hogy reggel vagy este történt az első adatfelvétel (TRIPLETT 
x NAPSZAK: F(1,64) = 0,134, p = 0,716; TRIPLETT x FELTÉTEL x NAPSZAK: 
F(1,64) = 0,082, p = 0,775).

3. ábra. A felső panelben a reakcióidő átlagos értékei láthatók az első adatfelvétel alkalmával 
az alvós és nem alvós csoportok esetében negatív arousal képek jelenlétével. A kék vonal a 
magas gyakoriságú tripletteket, a piros vonal az alacsonyakat jelzi.  A vízszintes tengelyen 
a blokkok száma, a függőleges tengelyen a reakcióidő milliszekundum (ms) értékek talál-
hatóak. Az alsó panelben reakcióidő átlagos értékei láthatók az első adatfelvétel alkalmával 
az alvós és nem alvós csoportok esetében semleges képek jelenlétével. A kék vonal a magas 
gyakoriságú tripletteket, a piros vonal az alacsonyakat jelzi.  A vízszintes tengelyen a blok-
kok száma, a függőleges tengelyen a reakcióidő ms értékek találhatóak.
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Konszolidációs eredmények

Az offline szekvenciaspecifikus tudás meghatározásához az első adatfelvétel utol-
só két blokkját és a második adatfelvétel első két blokkjával hasonlítottuk össze 
varianciaanalízissel, ahol a SESSION (2: első és második alkalom) x TRIPLETT (2: 
magas és alacsony) x FELTÉTEL (2: negatív és semleges képek) x NAPSZAK (2: 
alvós és nem alvós) feltételeket vizsgáltam. A SESSION x TRIPLETT kereszthatása 
tendenciát mutatott (F(1,59) = 3,525,  p = 0,065), vagyis az első adatfelvétel során 
kialakított tudás a magas és alacsony gyakoriságú triplettek között változott a máso-
dik adatfelvételre. A tanulási mutatókat megfigyelve azt láthatjuk, hogy a semleges 
csoport a második alkalommal ugyanolyan mértékű tanulást mutatott, szemben a 
negatív arousal csoporttal, ahol a második napra a tudásuk visszaesett (4. ábra). Erre 
az eredményre nem volt hatással a NAPSZAK (F(1,59) = 0,294, p = 0,590).

4. ábra:  Konszolidáció: Szekvenciaspecifikus tudás tanulási mutatója az első alkalom végé-
ről a második alkalom elejére. A semleges csoport a második alkalommal ugyanolyan mér-
tékű tanulást mutatott, szemben a negatív arousal csoporttal, ahol a második napra a tudásuk 
visszaesett.

Az általános motoros tanulásnál EPOCH főhatás szignifikáns lett (F(1,59) = 
9,658, p = 0,003), tehát az offline szakasz után az általános motoros készségben 
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javulás figyelhető meg. Ezt a csoportok általános reakcióidejében bekövetkező ja-
vulást befolyásolta a képek milyensége (EPOCH x FELTÉTEL: F(1,59) = 4,962, p 
= 0,030): a semleges képeket látó csoport reakcióideje jobb volt, mivel ők 13 ms-
ot gyorsultak az első adatfelvételhez képest, ellenben a negatív tartalmú képeket 
látó csoporttal, akik csak 2 ms-ot javultak (5. ábra). Az alvás azonban nem mutatott 
szignifikáns hatást az általános motoros készségtanulásra (EPOCH x NAPSZAK: 
F(1,59) = 1,122, p = 0,294), valamint az EPOCH x FELTÉTEL x NAPSZAK inte-
rakció sem volt szignifikáns (F(1,59) = 0,467, p = 0,497).

5. ábra: Konszolidáció: Általános motoros készségtanulás esetén a semleges képeket látó 
csoport reakcióideje jobb volt, mint a negatív arousal csoporté. 

Megvitatás

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy az érzelmek hogyan hatnak az implicit szek-
venciatanulásra és konszolidációra. A kísérlet során az ASRT szekvenciatanulási 
feladatot használtuk, amely az egyik csoport esetében semleges, a másik csoport-
nál negatív érzelmi töltetű képeket tartalmazott háttérképként. Ezen belül a sze-
mélyek felénél a konszolidációs időszak tartalmazott alvást, a másik felénél nem 
tartalmazott. 
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Az első adatfelvétel során bebizonyosodott, hogy a kísérleti személyeink si-
keresen elsajátították a rejtett szekvenciát és az általános motoros készségük is 
javult, azonban sem a képek milyensége, sem a napszak nem befolyásolta a tanu-
lás mértékét. Ez az eredmény az eltérő kísérleti elrendezés ellenére megegyezik 
Önal-Hartmann és munkatársai (2012) szekvenciatanulásos kutatásával, ugyan-
is ők sem tudták kimutatni az érzelmi ingerek hatását a szekvenciatanulásra. 
Steidl és munkatársai (2011) időjós-feladatának elsajátítása során jelen voltak 
az érzelmi ingerek, melyek hatást gyakoroltak a kódolási helyzetben, mégpedig 
a negatív képek váltottak ki erősebb hatást, azonban ők nem szekvenciatanulást 
vizsgáltak. 

A konszolidációs fázist illetően hipotéziseink itt sem következtek be, mivel telje-
sítményjavulás csak az általános motoros készségekben volt megfigyelhető, mégpe-
dig a semleges képeket látó csoportnál, szemben a negatív arousal csoporttal. Illetve, 
a semleges csoportnál teljesítmény megtartás következett be a szekvenciaspecifikus 
tudásban, míg ez a negatív arousal csoportnál nem következett be. Ezek az eredmé-
nyeink ellentmondanak Payne és munkatársai (2007), illetve Steidl és munkatársai 
kutatásainak, mivel mindkét esetben a negatív érzelmi ingerre emlékeztek jobban a 
kísérleti személyek. 

Nem sikerült kimutatnunk az alvás differenciáló hatását, ami szintén ellentmond 
az explicit kutatásoknak (Payne et al., 2007).

Összefoglalva elmondható, hogy az érzelmi hatások másképp befolyásolják az 
explicit és implicit emlékezeti folyamatokat. Implicit emlékezet esetén a negatív 
érzelmi hatások negatívan befolyásolják az implicit tudás hosszú távú megtartását. 
Továbbiakban a kísérletet érdemes lenne folytatni még nagyobb elemszámmal és 
megvizsgálni a pozitív érzelmi képeket is, illetve képfelismerési tesztet alkalmazni 
a második alkalom alatt, hasonlóan Payne és munkatársai (2007) és Steidl és mun-
katársai (2011) kutatásaihoz. Ezen túlmenően egyéb fiziológiai folyamatok alkalma-
zása, mint például EEG, EKG, fMRI az érzelmi stimulusok pontosabb vizsgálását 
eredményezné. 
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Absztrakt

Számos vizsgálat eredményei szerint a házaspárok tagjai több tulajdonságukban, 
így korukban, iskolázottságukban, szocioökonómiai státuszukban, sőt, még hu-
morérzékük tekintetében is hasonlítanak egymáshoz. Ezt a jelenséget asszortatív 
párválasztásnak vagy homogámiának nevezik. Jelen dolgozat célja a humorstílusban 
és a párértékben jelentkező homogámia vizsgálata volt. Harminc házas-, együtt élő-, 
illetve együtt járó pár vett részt a kutatásban. A résztvevők a Humorstílus Kérdőívet 
és az Önértékelési Kérdőívet töltötték ki saját magukra és párjukra vonatkozóan. 
A férfiak magasabb pontszámot adtak maguknak a kapcsolatépítő és az agresszív 
humor dimenzióban, mint a nők. Az énvédő és az énleértékelő humor dimenziókban 
nem mutatkozott szignifikáns eltérés a párok tagjai között. Emellett a nők is maga-
sabb értéket adtak a kapcsolatépítő és agresszív humordimenzióban párjuknak, mint 
saját maguknak. A párértéket tekintve mindkét nem magasabbra értékelte párját a 
megértő/megbízható, a vonzerő/életerő és a státusz/erőforrás dimenzióban, mint sa-
ját magát. 

Kulcsszavak: párválasztás, homogámia, humor, párérték, pozitív illúzió

Számos vizsgálat eredményei szerint a párkapcsolatokban élő partnerek több 
vonása is megegyezik. Hasonlóságot találtak például korukban, szocioökonómiai 
státuszukban, iskolázottságukban, érdeklődésükben, de még humorérzékük tekinte-
tében is (Bereczkei & Csanaky, 1996; Mascie-Taylor, 1988; Priest & Thein, 2003; 
Watson, Klohnen, Casillas, Simms, Haig & Berry, 2004). Ezt a partnerválasztás 
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szempontjából adaptív jelenséget homogámiának vagy asszortatív párválasztásnak 
nevezzük; ezen helyzet elérésének egyik fő mechanizmusa az ún. fenotípusos il-
lesztés (Bereczkei, Gyuris & Weisfeld, 2004, Pfenning & Sherman, 1995). A fen-
otípusos illesztés mechanizmusa szerint az egyén képes észlelni fenotípusának bi-
zonyos aspektusait, melyeket egyfajta lenyomatként használva önmagához hasonló 
fenotípusú partnerek választására törekszik (Bereczkei, Hegedűs & Hajnal, 2009). 
Ez a partnerkeresési metódus döntően az implicit döntéseinket befolyásolja, viszont 
explicit módon többnyire a tulajdonságainkkal komplementer egyéneket nevezzük 
meg ideális partnerként (Dijkstra & Barelds, 2008). 

A kapcsolat időtartama meghatározónak tűnik a homogámia és a személyiség 
kapcsán. Azok a párok, akik hosszabb ideje vannak együtt hasonlóbbnak mutatkoz-
tak a személyiségjegyek tekintetében, mint azok, akik kevésbé hosszú ideje ismerik 
egymást (Little, Burt & Perrett, 2006). Ezzel harmonizál az az eredmény is, misze-
rint a házaspárok tagjai között nagyobb mértékű hasonlóság mutatható ki a pszi-
chológiai jegyek tekintetében, mint a csupán együtt járó párok tagjai között (Keller, 
Thiessen, & Young, 1996). 

A humorstílus kapcsán jelentkező nemi különbségeket vizsgáló kutatás azt talál-
ta, hogy a férfiak mind a négy humordimenzió, a kapcsolatépítő, az énvédő, az ag-
resszív és az énleértékelő humorstílus tekintetében is átlagosan szignifikánsan maga-
sabban értékelték magukat, mint a nők. A nemek közötti különbség a kapcsolatépítő 
és az énvédő humor esetén azonban csak nagyon kicsi volt, ami vélhetően a minta 
nagy volta miatt jelenhetett meg szignifikáns különbségként (Martin, Puhlik-Doris, 
Larsen, Gray & Weir, 2003).

A párérték olyan konstruktum, amely részletesen leírja az egyén észlelt partner-
kapcsolati értékét egy potenciális vagy egy aktuális partner szerint (Edlund & Saga-
rin, 2010). A férfiak a nőknél nagyobb hangsúlyt helyeznek a fiatalságra és a fizikai 
vonzerőre hosszú távú párválasztás esetén. E jelenség hátterében az állhat, hogy a 
fenti jellemzők a nő reproduktív értékének megbízható előrejelzői (Edlund & Saga-
rin, 2010). A nők ugyanakkor olyan jellemzőkre helyezik a hangsúlyt a párválasztás 
során, amelyek jelzik a férfi képességét gyermekneveléshez szükséges kiváló erőfor-
rások megszerzésére és fenntartására. Ilyen tulajdonság lehet például a szocioöko-
nómiai státusz, az intelligencia és a jellem (Priest & Thein, 2003; Lőrincz, 2006; 
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Eastwick & Finkel, 2008). Egy kutatásban férfiak és nők ítélték meg először a saját, 
majd a párjuk fizikai vonzerejét (Swami, Furnham, Georgiades & Pang, 2007). Az 
eredmények szerint mindkét nem szignifikánsan vonzóbbnak ítélte meg az ellenkező 
nemű partnerét, mint saját magát. Ezt a jelenséget, amely során a partnerkapcsolat-
ban az egyik fél a másik felet a realitásnál pozitívabban értékeli, pozitív illúziónak 
nevezik (Murray & Holmes, 1997).

Hipotézisek

Hipotézisünk szerint a kapcsolat időtartama meghatározó lehet a humorérzék tekin-
tetében mért hasonlóság kapcsán, konkrétan minél hosszabb ideje vannak együtt a 
párok, annál hasonlóbb a humorérzékük. Feltételezésünk szerint ez a tendencia a 
házaspároknak a csupán együtt járó párokhoz képest mérhető nagyobb humorha-
sonlóságában is megjelenik. A párokon belüli nemi különbségek kapcsán azt fel-
tételezzük, hogy a férfiak mind a négy humordimenzió tekintetében szignifikánsan 
magasabb pontot érnek el, mint a nők. 

További feltételezésünk szerint a párérték tekintetében szintén hasonlóság 
mutatkozik a párok tagjai között, a megértő/megbízható, a vonzerő/életerő és a 
státusz/erőforrás párérték-dimenziókban egyaránt. Ezen túlmenően feltevésünk 
szerint a pozitív illúzió jelensége a párérték kapcsán is megjelenik, vagyis az 
egyének párjukat saját maguknál magasabbra értékelik mindhárom párérték-di-
menzióban.

Módszerek

Résztvevők

A vizsgálatban 30 pár vett részt, melyek közül 15 együtt járó pár, 13 házaspár, 2 
pedig élettársi viszonyban élő pár volt. A mintavétel hólabda módszerrel történt, 
személyes ismerősi, rokoni kapcsolatok bevonásával. A nők átlagéletkora 30,5 év 
(SD: 10,9), a férfiaké pedig 33,9 év (SD: 12,3). A kapcsolatok időtartamát tekintve 
igen széleskörű mintát vizsgáltunk, három hónaptól 384 hónapig terjedt a minta, az 
átlagos kapcsolati időtartam 117,8 hónap (SD: 126,8) volt.
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Eszközök

A Humorstílus Kérdőívet és az Önértékelési Kérdőívet töltötték ki a kutatás résztve-
vői. A kérdőívek kitöltését megelőzően a résztvevők az alapvető demográfiai adataik 
mellett a partnerkapcsolati formára és a kapcsolat időtartamára vonatkozó kérdések-
re adtak választ.

A kapcsolati formát tekintve két csoportot hoztunk létre. Az elsőbe az együtt járó 
párok kerültek, a másodikban pedig az élettársi viszonyban élőket és a házaspárokat 
összevontuk, amelyet az előbbiek kis száma indokolt. A kapcsolatok időtartamát hó-
napokban feltüntetve kódoltuk. Ezt követően három új változót hoztunk létre, a min-
ta alsó, átlagos és felső 33%-ának megfelelően. Így az első csoportba kerültek azok a 
párok, akik kevesebb mint 18 hónapja kezdték a kapcsolatukat. A második csoportba 
azok tartoztak, akiknek a kapcsolata 22-66 hónapja tart. A harmadik csoportba pedig 
azokat soroltuk, akik legalább 144 hónapja élnek jelenlegi párkapcsolatukban.

A Humorstílus Kérdőív (Martin et al., 2003) 32 önjellemző állítást tartalmaz, 
amelyeknek önmagukra való érvényességét egy hétfokú Likert-skálán jelölték meg 
a résztvevők (1=egyáltalán nem értek egyet; 7= teljesen egyetértek). A kérdőív 4 al-
skálát tartalmaz, amelyek az egyéni humorhasználat különböző aspektusainak méré-
sére alkalmasak. Minden egyes alskálára 8 állítás vonatkozik. A két pozitív alskála a 
következő: Kapcsolatépítő humor (,,Általában nem nevetek vagy viccelődöm sokat 
másokkal.”); Énvédő humor (,,Azért hagyom, hogy mások nevessenek rajtam, mert 
ilyen módon tudom családomat és barátaimat felvidítani.’’) A két negatív alskála 
egyike az Agresszív humor (,,Ha valaki hibázik, gyakran ugratom emiatt.”), valamint 
az Énleértékelő humor (,,Ha levertséget érzek humorral általában fel tudom vidítani 
magam.’’).

Az Önértékelési Kérdőív Fletcher, Simpson, Thomas és Giles (1999), és Boyes és 
Fletcher (2007) párkapcsolati értékre és az önértékelésre vonatkozó faktoranalitikus 
elemzése által kapott faktorok alkalmazásával készült. 17 állítást tartalmaz, ame-
lyekre a résztvevők szintén egy hétfokú Likert-skálán adják válaszaikat (1=egyálta-
lán nem jellemző; 7= teljes mértékben jellemző). A kérdőív 3 dimenziója a követke-
ző: Megértő/Megbízható, Vonzerő/Életerő, Státusz/Erőforrás. Az első két dimenzió-
hoz 6-6 állítás, míg harmadikhoz 5 állítás tartozik (pl.: ,,Megértő vagyok.’’ , ,,Vonzó 
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vagyok.’’ , ,,Sikeres vagyok.”). Jelen kutatásban a résztvevők a két kérdőívet kétszer 
töltötték ki. Elsőként önmagukat jellemezték mindkét kérdőíven, majd pedig a kér-
dőívek átfogalmazott változatait kitöltötték a partnerükre vonatkozóan is.

Eljárás

Az adatfelvétel a kérdőívek online kitöltetésével történt, anonim módon. A részt-
vevők nemük és koruk megadása után párjukkal egy közös jeligét választottak, 
amelyre a párok tagjainak összeillesztése céljából volt szükség. Ezután külön-külön 
kitöltöttek egy-egy kérdőívsort. Jelen kutatás résztvevői két Önértékelési Kérdőívet 
töltöttek ki. Az egyikben saját magukat jellemezték a fent említett három dimenzió 
mentén, majd a kérdőív átfogalmazott állításait értékelve a párjukat is jellemezték 
ugyanazon skálák mentén. A Humorstílus Kérdőív állításai is hasonló módon átala-
kításra kerültek, így nem csak saját magukra, hanem párjukra vonatkozóan is kitöl-
tötték a résztvevők. A teljes kitöltés 20-25 percet vett igénybe.

Eredmények

Egyszempontos varianciaanalízissel elemeztük, hogy a kapcsolat időtartama befo-
lyásolja-e, hogy a párok tagjai az egyes humordimenziók mentén hasonlítanak-e 
egymásra. Hipotézisünk az volt, hogy minél hosszabb ideje vannak együtt a párok, 
annál hasonlóbb a humorérzékük. A kapott eredmények szerint a kapcsolatépítő hu-
mor dimenzióban tendencia szintű különbség jelentkezett (F(2,27)=2,937, p=0,070). 
A Scheffe post hoc teszt pedig megmutatta, hogy a második és a harmadik csoport 
között tendencia szintű különbség van a harmadik csoport javára (legalább 144 hó-
napja együttlévők) (p= 0,073). 

Kutatásunk során azt is feltételeztük, hogy a házaspárok a humor tekintetében 
nagyobb hasonlóságot mutatnak, mint az együtt járó párok tagjai. Kétmintás t-próbá-
val teszteltük, hogy a három kapcsolati forma (együttjárás, valamint együttélés,- és 
házasság) között valóban van-e különbség a humorbeli hasonlóság kapcsán. A kö-
vetkező eredményeket kaptuk: a kapcsolatépítő humor dimenzióban (t(28) =-0,962, 
p=0,347), az énvédő humor dimenzióban (t(28)=- 0,813, p=0,423), az agresszív hu-
mor dimenzióban (t(28)=0,1, p=0,921), az énleértékelő humor dimenzióban pedig 
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(t(28)=1,413, p=0,173). Egyik humordimenzióban sem mutatkozott tehát szignifi-
káns különbség a csoportok között.

A saját humorstílus észlelését tekintve hipotézisünk az volt, hogy a férfiak mind a 
négy humordimenzió tekintetében átlagosan szignifikánsan magasabb pontot érnek 
el, mint a nők. Páros mintás t-próbával vizsgálva szignifikáns különbség jelentkezett 
a kapcsolatépítő humor dimenziójában. A férfiak átlagosan szignifikánsan magasabb 
(t(29)=3,512, p=0,001) pontszámot adtak maguknak, mint a nők. Nem mutatkozott 
azonban szignifikáns eltérés az énvédő (t(29)=0,175, p=0,862) és az énleértékelő 
humor (t(29)=-0,184, p=0,855) tekintetében. Az agresszív humor esetében tendencia 
figyelhető meg (t(29)=1,863, p=0,073). A férfiak az agresszív humor dimenziót te-
kintve tendencia szinten átlagosan magasabb értéket adtak meg, mint a nők (1. ábra).

1. ábra: Saját humorstílus észlelése ( ** p < 0,01 )

A saját humorstílus és a párról szóló értékelés közötti különbséget páros mintás 
t-próbával vizsgáltuk. A kapcsolatépítő humor dimenzióban a férfi saját humorának 
észlelése és a párja humoráról alkotott elképzelése között szignifikáns eltérés je-
lentkezett (t(29)=3,599, p=0,001). Ugyanezen dimenzióban a nő saját humorának 
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észlelése és a párja humorának értékelése között szintén szignifikáns különbség mu-
tatkozott (t(29)=-2,501, p=0,018). Az énleértékelő humor dimenzióban a férfi sa-
ját humorának észlelése és a párja humoráról adott értékelése között (t(29)=1,589, 
p=0,123), valamint a nő saját humorának és a párja humoráról adott értékelés között 
(t(29)=0,978, p=0,336) sem jelentkezett szignifikáns különbség. Az agresszív humor 
dimenzióban a férfi saját humorának értékelése és a párja humorának megítélése kö-
zött szignifikáns eltérést találtunk (t(29)=3,375, p=0,002), azonban ebben a dimen-
zióban nem jelentkezett szignifikáns különbség a nő saját humorának megítélése és 
párja humorának értékelése között (t(29)=-1,490, p=0,147). Végül az énvédő humor 
dimenzióban szignifikáns eltérés jelent meg a férfi saját humorának értékelése és a 
párja humorának megítélése között (t(29)=2,7, p=0,011). Ugyanezen dimenzióban 
nem jelentkezett szignifikáns eltérés a nő saját humorának értékelése és a párja hu-
morának megítélése között (t(29)=1, 212, p=0,235) (2. ábra).

2. ábra: A saját humorstílus észlelése és a pár humoráról szóló megítélés ( * p < 0,05 
**  p <0,01 )

A párérték önészlelését és a partner általi észlelését páros mintás t-próbával 
vizsgáltuk. Feltételeztük, hogy az egyének várhatóan magasabbra fogják értékelni 
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párjukat a megértő/megbízható, a vonzerő/életerő és a státusz/erőforrás dimenzió-
ban, mint saját magukat. A megértő/megbízható dimenzióban nem jelentkezett szig-
nifikáns különbség a férfiakkal (t(29)=- 0,878, p=0,387) és a nőkkel (t(29)=-0,707, 
p=0,485) kapcsolatosan sem. A vonzerő/életerő dimenzió tekintetében azonban a 
nők szignifikánsan magasabbra értékelték a férfiakat (t(29)=-3,984, p<0,01) mint a 
férfiak saját magukat. Ugyanezen dimenzió mentén a férfiak is szignifikánsan maga-
sabbra (t(29)=-6,04, p<0,01) értékelték a nőket, mint azok saját magukat. A státusz/
erőforrás dimenziót vizsgálva nemcsak a férfiak értékelték átlagosan szignifikánsan 
magasabbra (t(29)= -3,264, p=0,003)  a nőket ezen a skálán, hanem a nők is szignifi-
kánsan magasabb (t(29)=- 4,296, p<0,01) értékeket adtak meg a férfiakról  (3. ábra).  
A diagramon önértékelésként szerepel az egyén saját magára vonatkozó értékelése. 
Az egyén párjától érkező megítélését pedig pár általi értékelésnek neveztük el.

3. ábra: Önértékelés és pár általi értékelés ( **  p < 0,01 )

Megvitatás

A kutatás célja a párok tagjainak humorstílusban és párértékben megmutatkozó ha-
sonlóságának vizsgálata volt. Azt feltételeztük, hogy minél hosszabb ideje tart egy 
kapcsolat a férfi és a nő között, annál nagyobb a hasonlóság a humorstílus tekinte-
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tében. A kérdőívek feldolgozott adatai alapján azt az eredményt kaptuk, hogy egye-
dül csak a kapcsolatépítő humor dimenzióban mutatkozik az, hogy a hosszabb ideje 
együtt lévő párok tendencia szinten jobban hasonlítanak egymásra, mint a kevésbé 
régóta együtt lévő párok. Nem találtunk szignifikáns különbséget egyik partnerkap-
csolati formában sem, az együtt járó és a házasságban élők között a humorstílusbeli 
hasonlóság kapcsán. 

A humorstílus nemi különbségeinek vizsgálatánál hipotézisünk beigazolódott, a 
férfiak átlagosan szignifikánsan magasabb értéket mutattak a kapcsolatépítő humor 
dimenzióban, mint a nők. Ez az eredmény megegyezik a korábbi vizsgálatok ered-
ményeivel (pl.: Martin et al., 2003). Az énvédő és az énleértékelő humorstílus vo-
natkozásában azonban a férfiak átlagosan nem adtak meg szignifikánsan magasabb 
értékeket, mint a nők. Az énleértékelő humor dimenzióban a nők átlagosan nagyobb 
értéket adtak meg, mint a férfiak. Ezek az eredmények ellentmondanak az említett 
korábbi kutatás eredményeinek (Martin et al., 2003). További eltérés, hogy jelen 
mintavételben az agresszív humor dimenzióban a férfiak csupán tendencia szinten 
értek el magasabb pontszámot, mint a nők, de ennek magyarázatául szolgálhat a 
relatíve alacsony mintaelemszám. 

 A partner párértékének megítélése során mindkét nem magasabbra értékelte a 
párját, mint saját magát. A nők és a férfiak is átlagosan szignifikánsan vonzóbb-
nak értékelték párjukat, mint ahogyan a párjaik látták saját magukat. A vonzerő/
életerő dimenzióban kapott eredményeink megegyeznek egy korábbi vizsgálat 
eredményeivel, amelyben szintén párok tagjai ítélték meg saját maguk és partnerük 
vonzerejét (Swami, Furnham, Georgiades & Pang, 2007). Ezen kívül mindkét nem 
esetében megfigyelhető volt az is, hogy a saját státuszuk és erőforrásaik megítélé-
sében szignifikánsan alacsonyabb pontszámot adtak maguknak, mint amennyit a 
párjaik ítéltek meg számukra ugyanebben a dimenzióban. A megértő/megbízható 
dimenzióban is magasabb pontot adott mindkét nem a párjára vonatkozóan, mint 
saját magát illetően. Ennek megfelelően az elvárt kognitív torzítást („pozitív illú-
zió”) (Murray és Holmes, 1997) felfedezni véljük e mintázatok hátterében. Felté-
telezésünk szerint ezen eredményeink hátterében a nemek eltérő párpreferenciája 
is meghúzódhat. Mivel a férfiak a párválasztás során előnyben részesítik a fizi-
kai vonzerőt (Edlund & Sagarin, 2010), ezért elképzelhető, hogy ezen a számukra 
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fontos dimenzión jelentkezik leginkább párjuk pozitív értékelése. A nők esetében 
pedig a státusz és erőforrás-preferencia eredményezheti ugyanezt,  vagyis párjuk 
magasra értékelését ezen dimenzió tekintetében (Priest & Thein, 2003; Lőrincz, 
2006; Eastwick & Finkel, 2008). Eredményeinket összegezve kijelenthető, hogy a 
párértékelés kapcsán a pozitív illúzió jelensége kimutatható a partnerkapcsolatban 
élők között, a kapcsolaton belüli hasonlóság azonban nem feltétlenül növekszik az 
idő előrehaladtával. A humorstílus és párérték a partnerkapcsolatok kialakításának 
fontos mozgatórugói, ezért indokolt a párkapcsolatok dinamikájával való összefüg-
géseinek további vizsgálata.
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Absztrakt

Kutatásunk során magyar nyelvre adaptáltuk a Társas elutasításra való érzékeny-
ség (Rejection Sensitivity Questionannire, RSQ) kérdőívet. Célunk a kérdőív fak-
torstruktúrájának feltárása és pszichometriai vizsgálata volt. Az RSQ kérdőív há-
rom faktorát különítettük el feltáró (EFA) és a konfirmatív (CFA) faktorelemzés-
sel: a Szülői elutasításra való érzékenység skálát, amely a szülőkkel kapcsolatos 
szituációkat tartalmaz, a Partner elutasítására való érzékenység skálát, amely a 
partner visszautasításától való szorongást méri és az Ismerősök elutasítására való 
érzékenység faktort, amely a távolabbi ismerősök elutasítására való érzékenység 
mérésére szolgál. A mérőeszköz struktúrája kiváló modell-illeszkedést mutatott, 
ezen kívül a kérdőív belső megbízhatósági mutatói szintén megfelelőnek bizo-
nyultak. Az RSQ Magyarországon új mérőeszközt biztosít a társas elutasításra 
való érzékenység kutatására, valamint a kérdőív az iskola-, és szervezetpszicho-
lógiai munka, illetve klinikai felmérések során hozzájárulhat a gyakorlati munka 
eredményességéhez is.

1 A tanulmány során a második szerző az OTKA (PD 106027) kutatási támogatásban részesült. 
Projektvezető: Orosz Gábor
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A jelen tanulmány célja, hogy a Társas elutasításra való érzékenység kérdőív (Re-
jection Sensitivity Questionnaire, továbbiakban RSQ, Downey & Feldman, 1996) 
magyar nyelvre történő adaptálási folyamatának és megbízhatósági vizsgálatának 
előzetes eredményeit prezentálja. Tudomásunk szerint az RSQ konfirmatív faktore-
lemzését korábban nem végezték el, továbbá a társas elutasításra való érzékenység 
mérésére egyetlen hazai adaptált mérőeszköz sem állt eddig rendelkezésre. Minde-
mellett a mérőeszköz az alkalmazott területeken is fontos lehet, hiszen például az 
iskola-, és szervezetpszichológiai, valamint a klinikai munka során is hasznos infor-
mációkat nyújthat.

Az elutasításra való érzékenység konceptualizálása

Az információfeldolgozásban az elfogadás és elutasítás dimenziója kiemelkedően 
fontos, hiszen az emberek egymásra vannak utalva a túlélés érdekében az evolúció 
során (Darwin, 1859, 2004; Wynne-Edwards, 1986; Baumeister & Leary, 1995). 
Maslow (1954) és Fiske (2006) elméletében egyaránt az egyik fő humán motiváció 
a valahová tartozás, amely az erős és tartós kapcsolatok fokozott igényét je-
lenti. A valahova tartozás fontosságát emeli ki napjainkban is, hogy a szignifikáns 
mások és értékes szociális csoportok elutasításának döntő hatása vannak mindany-
nyiunk életére (Williams, 2001), hiszen a szociális izoláció többek között a pszichés 
jóllét csökkenéséhez vezet (pl. Durkheim, 1951, 2003) és megnöveli a depresszív 
szimptómák kockázatát (pl. Barnett & Gotlib, 1988). Habár a valahová tartozás 
mindannyiunk alapvető motivációja, az emberek különböznek abban, hogy milyen 
könnyen detektálják az elutasítás jeleit és hogyan reagálnak rájuk, amely az elutasí-
tásra való érzékenység mértékének egyéni különbségeivel magyarázható (Downey 
& Feldman, 1996).

Az elutasításra való érzékenység fogalmát („Rejection Sensitivity”, a továbbiak-
ban RS) Downey és Feldman (1996) vezette be több mint másfél évtizeddel ezelőtt. 
Az RS kognitív- affektív feldolgozási diszpozíciónak, valamint védekező motivá-
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ciós rendszernek tekinthető, hiszen a személy szelfjét védi az elutasítástól azáltal, 
hogy segít a szociális támadásokat felismerni és azokra gyorsan reagálni, valamint 
gátolja a további kapcsolat fenntartását az elutasítóan viselkedő személlyel. Három 
kritérium mentén definiálható: a társas elutasításra érzékeny személyek rendszerint 
(1) szorongva várják, (2) könnyedén észlelik és (3) túlreagálják az elutasítás vélt 
vagy valós jeleit.

A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív (Rejection Sensitivity Question-
naire (RSQ), Downey és Feldman, 1996) a személy számára releváns emberek el-
utasításának elővételezését és az ezzel kapcsolatos aggodalmak mértékét méri. A 
szerzők a mérőeszköz főkomponens elemzésével egyetlen faktort tártak fel, amely 
az elutasításra való érzékenység szintjét mutatja. Az eredeti RSQ kérdőív megfelelő 
belső megbízhatósággal rendelkezik (Cronbach α = 0,83). Az RSQ magas teszt-re-
teszt megbízhatóságot mutatott három hetes (r = 0,83, p < 0,001) és négy hónapos 
időtartamra (r = 0,78, p < 0,001) vonatkozóan egyaránt. Az RSQ jó diszkriminációs 
validitással rendelkezik a serdülő, az egyetemista és az idősebb felnőttek populáci-
óját tekintve egyaránt (Downey és munkatársai, 1998; Downey és Feldman, 1996; 
Berenson és munkatársai, 2009). Fontos megjegyezni, hogy a társas elutasításra való 
érzékenység kontinuumként értelmezendő, sok esetben az egyszerűség kedvéért 
kezelik dichotómiaként (Downey, Freitas, Michaelis, & Khouri, 1998). A Big Five 
modell alkalmazásával vizsgálva az RS-t, a társas elutasításra fokozottan érzékeny 
személyt szubmisszív, szorongó és sérülékeny tulajdonságokkal jellemezték; ered-
ményeik megerősítették az RSQ konstruktum validitását (Brookings, Zembar, & 
Hochstetler, 2003).

Célkitűzéseink

1. A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív magyar nyelvre történő adap-
tációjának előzetes eredményeinek ismertetése.

2. Az RS kérdőív faktorstruktúrájának bemutatása feltáró (EFA) és konfirmatív 
(CFA) faktoranalízissel.

3. A magyar kérdőívstruktúra belső konzisztenciájának ellenőrzése.
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Módszerek

Vizsgálati személyek

A kutatás során a kérdőíveket 599 egyetemi hallgató (férfi: 196) töltötte ki, a vizs-
gálatban való részvétel önkéntesen zajlott. A hallgatók átlagéletkora 21,5 év (szórás: 
2,61, terjedelem:18-26 év). A párkapcsolati státuszukat tekintve 233 fő nem, 23 fő 
inkább nem élt párkapcsolatban; 322 főnek volt a kitöltéskor stabil és 18 főnek ala-
kuló kapcsolata. A párkapcsolat hosszának átlaga 18 hónap volt. A szülők kapcso-
lata: 65,6% a házas; 1,2% az élettársak, 25,9% az elváltak aránya, emellett 7,3% az 
egyéb kategóriát jelölte be.

A vizsgálatban alkalmazott mérőeszközök

Társas elutasításra való érzékenység kérdőív (Rejection Sensitivity Questionnaire; 
RSQ; Downey & Feldman, 1996): a kérdőív önkitöltős, 18 hipotetikus interperszon-
ális szituációból áll, amelyekben a kitöltő különböző fontos személyektől (pl. szülő, 
barát, szerelmi partner) vagy ismerősöktől kér szívességet. A kitöltőknek minden 
egyes szituációnál először azt kell jelölnie egy hatfokú Likert-skálán, hogy mennyire 
aggodalmaskodik a személy kérésére adott reakcióján (pl. „Mennyire aggódnál vagy 
idegeskednél amiatt, hogy a párod akar-e találkozni Veled egy komoly veszekedés 
után?”), amely az egyáltalán nem aggódnék (1) választól a nagyon aggódnék (6) vá-
laszig terjed. Ezután arra kell válaszolnia, hogy mennyire tartja valószínűnek, hogy 
a másik személy elfogadóan viselkedik, tehát segíteni fog (pl. „Arra számítok, hogy 
a párom szeretne találkozni velem”) egy hatfokú skálán, amely az egyáltalán nem 
valószínű (1) válaszlehetőségtől a nagyon valószínű (6) válaszlehetőségig terjed. A 
társas elutasításra való érzékenység mértékét úgy számolhatjuk ki, hogy az aggo-
dalom mértékét összeszorozzuk a szituáció vélt kimenetelének fordított értékével 
(elutasításra vonatkozó elvárás = 7-elfogadásra vonatkozó pontszám). Az összesí-
tett pontszámot az egyes szituációknál kapott pontszámok átlagaként kapjuk meg; 
minél magasabb ez az érték, annál inkább érzékeny a személy a társas elutasításra. 
Az adaptálási folyamat során az angolról magyarra fordítást egymástól függetlenül 
négy felsőfokú nyelvtudással rendelkező, tesztfordításban jártas pszichológus vé-
gezte, akik tisztában voltak a skála alapját alkotó pszichológiai konstruktummal. 
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Ezt követően az első verzió a fordítók konszenzusán alapulva jött létre. A kérdőívek 
lefordítását követően kétnyelvű lektor segítségével megtörtént a mérőeszközök visz-
szafordítása. Az oda és visszafordítások közötti inkonzisztenciákat a fordítók és a 
kétnyelvű lektor alaposan megtárgyalta és a végleges kérdőívbe olyan tételek kerül-
tek, melyeket minden szakértő elfogadhatónak tartott.

Alapadatokra vonatkozó kérdőív: a szocioökonómiai státusz mutatói közül a csa-
ládi állapot, a párkapcsolati státusz, a szülők kapcsolata, valamint az illető szakja 
került megkérdezésre.

A vizsgálatban alkalmazott elemzések

A kérdőív adaptációjához belső struktúrájának feltérképezése elengedhetetlen, eh-
hez feltáró („Exploratory Factor Analysis” – EFA) és konfirmatív („Confirmatory 
Factor Analysis” – CFA) faktoranalízist végeztünk. A CFA faktoranalízis technikája 
a mérési modellek a priori elemzésére alkalmas, akkor alkalmazható, ha a modellben 
a faktorok száma és az összefüggéseik a mutatóval expliciten előírtak. A mérőeszköz 
belső megbízhatóságát Cronbach α mutató segítségével számítottuk ki. Az adatokat 
SPSS for Windows 15.0 (SPSS Inc, Chicago, USA) és AMOS 17 (SPSS Inc, Chica-
go, USA) programcsomagok segítségével elemeztük.

Eredmények

A kérdőív faktorstruktúrája és érvényessége

A kérdőív belső struktúrájának vizsgálatára feltérképező faktoranalízist végeztünk. 
Az EFA során a „Principal Axis Factoring” elemzést alkalmaztunk „Promax” (Kap-
pa = 4) forgatással. Az adatok faktoranalízisben való alkalmazásának adekvátságát 
a Bartlett-féle szfericitás és a Kaiser-Meyer-Olkin mutatók segítségével ellenőriztük 
(pl. Munro, 2004). A törmelék „scree” tesztet (Cattel, 1966) és a Guttman-Kaiser 
kritériumot (Guttman, 1954; Kaiser, 1960) is figyelembe vettük a faktorok számának 
meghatározása során. A faktortöltések az egyes skálákon legalább 0,32-es faktor-
súllyal szerepeltek, valamint a kereszttöltések sem haladták meg ezt az értéket (Ta-
bachnik & Fidell, 2001). A kérdőív így kapott struktúrájának validitását konfirmatív 
faktoranalízissel ellenőriztük. A CFA elemzés során, a modell megalkotása folyamán 
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a következő indexek értékeire ügyeltünk: Khi-négyzet/szabadságfok hányados (χ2/
df), CFI (Comparative Fit Index ≥ 0,95), TLI (Tucker-Lewis indexet ≥ 0,95). Emel-
lett a következő határértékeket vettük figyelembe: RMSEA (Root Mean Square of 
Approximation ≤ 0,06, CI90 RMSEA ≤ 0,06), CFit (Close Fit-ns) (Hu és Bentler, 
1999). A belső konzisztenciát minden esetben Cronbach α segítségével ellenőriztük.

Az RSQ faktorszerkezete

Az elemzés alapján az RSQ kérdőív három faktorát különítettük el (ld.: 1. ábra).

1. ábra: Az RSQ kérdőív konfirmatív faktorelemzésének eredménye

Az elemzés során feltárt faktorok a Szülői elutasításra való érzékenység skála, 
amely a szülőkkel kapcsolatos szituációkat tartalmaz, a Partner elutasítására való 
érzékenység, amely a partner visszautasításától való szorongást méri és az Ismerősök 
elutasítására való érzékenység faktor, a távolabbi ismerősök elutasítására való érzé-
kenység mérésére (a kérdőív tételeit lásd: 1. melléklet).
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A feltáró faktoranalízis során (KMO = 0,829; Bartlett’s p < 0,001) hat szituáció 
kihagyását követően elkülönült egymástól három alskála (0,4 feletti faktortöltések-
kel és kereszttöltések nélkül). A modell a variancia 53,9 százalékát magyarázza. A 
CFA során ez a faktorstruktúra megfelelő illeszkedést mutatott (χ2/df = 2,081; RM-
SEA = 0,043, robosztus CI90 RMSEA = 0,03 – 0,05; CFit = 0,846; CFI = 0,963; TLI 
= 0,952) (lásd.: 1. táblázat).

Magyará-
zott vari-

ancia
KMO Bartlett

Kiejtett 
szituációk 

száma
χ2/df RMSEA Robosztus

CI90 RMSEA CFit CFI TLI

53,9% 0,829 p < .001 6 2,081 0,043 0,03 – 0,05 0,846 0,963 0,952

Megjegyzések. KMO = Kaiser-Meyer-Olkin mintaadekvátsági mutató; Bartlett = Bartlett-féle 
szfericitás teszt; χ2/df = Khi-négyzet- szabadságfok hányados; RMSEA = Root Mean Square Error of 
Approximation; Robosztus CI90 RMSEA = az RMSEA’s 90% megbízhatósági tartománya; Cfit = az 
RMSEA közelség tesztje; CFI = összehasonlító illeszkedési mutató; TLI = Tucker-Lewis mutató.

1. táblázat: A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív feltérképező és konfirmatív fak-
torelemzése és megbízhatósági mutatója

A vizsgálatban résztvevőknek a kérdőív skáláin elért átlagos pontszámát és szórá-
sát a 2. táblázatban szemléltetjük.

Elemszám
(N)

Tételek 
száma Átlag Szórás

(SD)
Cronbach 

alfák
Ismerős elutasítására való 
érzékenység 592 5 38,19 (Max.:180) 21,39 0,740

Szülő elutasítására való 
érzékenység 591 3 11,07 (Max.: 108) 11,53 0.721

Partner elutasítására való 
érzékenység 588 4 34,42 (Max.: 144) 19,71 0.660

RSQ - 12 83,68 (Max: 432) 39.87 0.784

2. táblázat: A kérdőíveken elért pontszámok leíró adatai

A kérdőívek korrelációs együtthatóinak vizsgálata

A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív esetében az Ismerősök elutasítására 
való érzékenység skála közepes korrelációt mutatott a Partner (r(588) = 0,441; p < 
0,001), és gyenge összefüggést a Szülői elutasításra való érzékenységgel (r(590) = 
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0,290; p < 0,001). A Partner és a Szülői RS faktorok között gyenge korreláció talál-
ható (r(586) = 0,287; p < 0,001).

Megvitatás

A jelen vizsgálat célja a Társas elutasításra való érzékenység kérdőív magyar adaptá-
ciójának előzetes eredményeinek bemutatása. Fontos megjegyeznünk, hogy a kutatá-
sunkban szereplő minta nem reprezentatív, így eredményeink korlátozottan terjeszt-
hetőek ki (elsősorban az egyetemista populációra, bár a kérdőív eredeti szövegezése 
szerint is ők a célminta). A kérdőív magyar mintán kapott előzetes eredményeit az 
elemszám kibővítésével tervezzük ellenőrizni. Az RSQ kutatásunkban feltárt struk-
túrája a feltáró és a konfirmatív faktorelemzés során Hu és Bentler (1999), illetve Ta-
bachnik és Fidell (2001) kritériumainak egyaránt megfelelt. A kérdőív belső megbíz-
hatósági mutatói szintén megfelelőnek bizonyultak. A fenti elemzés hiánypótlónak 
tekinthető, hiszen az RSQ struktúráját konfirmatív faktorelemzéssel korábban nem 
ellenőrizték, ezen kívül a társas elutasításra való érzékenység mérésére alkalmas 
kérdőív magyar nyelven eddig nem állt rendelkezésre. A társas elutasításra való ér-
zékenység vizsgálata az iskola-, és szervezetpszichológiai munka folyamán egyaránt 
értékes lehet; valamint fontos összefüggésekre világíthat rá olyan kórképek dina-
mikájának terén, mint a depresszió vagy a szorongás. Kutatási eredmények szerint 
a nők esetében a társas elutasításra való fokozott érzékenység a depresszióra való 
vulnerabilitással függ össze (Ayduk, Downey, & Kim, 2001). Továbbá, a magas RS 
lehet az egyik a férfiak párkapcsolati bántalmazó viselkedésének hátterében meghú-
zódó ok (Downey, Feldman, & Ayduk, 2000). Az iskolapszichológusok számára is 
informatív lehet a társas elutasításra való érzékenység vizsgálata egy-egy osztálykö-
zösségen belül, hiszen a csoportfolyamatok alakulását is negatívan befolyásolhatja, 
ha valaki fokozottan érzékeny (pl. érdemes lenne megvizsgálni a társas elutasításra 
való fokozott érzékenység szintjét az iskolai erőszak áldozatainak esetében). Min-
dent egybevetve, az alkalmazott területeken kiemelkedően fontosnak tartjuk az RSQ 
használatát, főleg a pszichológiai diagnosztika terén. Ez a kérdőív nem mér patológi-
át, ugyanakkor megfelelő eszközként szolgálhat a személy információfeldolgozási, 
gondolkozási rendszerének feltáráshoz, amely a terápiás munka megalapozásához 
elengedhetetlen (Argenlander, 1986).
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1. MELLékLEt

Társas elutasításra való érzékenység kérdőív (RSQ)2

1. Megkérdezel valakit a csoportban, hogy kölcsönkérheted-e a jegyzeteit.
1.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy a másik személy kölcsönadná-e 
neked a jegyzeteit?
1.b Arra számítanék, hogy a másik személy szívesen kölcsönadná nekem a jegyzeteit.

2. Megkéred a partneredet, hogy költözzön össze veled.
2.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy az illető összeköltözne-e veled?
2.b Arra számítanék, hogy az illető össze szeretne velem költözni.

3. Megkéred a szüleidet, hogy segítsenek eldönteni, hogy milyen képzésre jelentkezz.
3.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a szüleid akarnak-e segíteni 
neked?
3.b Arra számítanék, hogy segítenének nekem.

4. Randevúra hívsz valakit, akit nem igazán ismersz.
4.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a személy eljönne-e veled?
4.b Arra számítanék, hogy a személy el szeretne jönni velem.

5. A partnered azt tervezi, hogy a barátokkal megy szórakozni ma este, de Te nagyon 
szeretnéd vele tölteni az estét, és ezt elmondod neki.

5.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a partnered úgy dönt-e, hogy 
otthon marad veled?
5.b Arra számítanék, hogy a partnerem szívesen otthon maradna velem.

6. A szüleidtől plusz pénzt kérsz a mindennapi kiadásaid fedezésére.
6.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a szüleid segítenének-e neked?
6.b Arra számítok, hogy a szüleim kisegítenének.

7. Óra után elmondod a tanárodnak, hogy a kurzus anyagával kapcsolatban nehézsé-
gekbe ütköztél, és megkéred, hogy segítsen Neked.

7.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a tanárod akar-e segíteni ne-
ked?
7.b Arra számítanék, hogy a tanárom segítene nekem.

8. Közeledni próbálsz egy jó barátodhoz, miután valami olyasmit tettél vagy mondtál, amivel 
komolyan megbántottad.

8.a ennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy a barátod akar-e beszélni veled?
8.b Arra számítanék, hogy a barátom szeretne beszélni velem, hogy megoldjuk a helyzetet.

2 Instrukció: Az alábbi állítások olyan szituációkat írnak le, amelyekbe a főiskolai/egyetemi diákok 
néha belekerülhetnek. Kérlek, képzeld el azt, hogy Te kerülsz ezekbe a szituációkba! Minden esetben 
két kérdésre kell válaszolnod a szituáció kapcsán: 1. Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, 
hogy mit fog válaszolni a másik személy? 2. Mit gondolsz, valószínűleg mit fog válaszolni a másik 
személy?
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9. Egy személyt, akit az egyik kurzusodról ismersz, elhívsz kávézni.
9.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy az illető el akar-e menni veled?
9.b Arra számítok, hogy az illető el akarna jönni velem.

10. Miután lediplomáztál nem találsz munkát, és megkérdezed a szüleidet, hogy otthon 
lakhatnál-e egy ideig.

10.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a szüleid akarják-e, hogy 
hazaköltözz?
10.b Arra számítanék, hogy szívesen látnának otthon.

11. Megkéred egy barátodat, hogy menjen el veled vakációzni a tavaszi szünetben.
11.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a barátod el akar-e menni veled?
11.b Arra számítanék, hogy el akarna jönni velem.

12. Felhívod a párodat egy komoly veszekedés után, és elmondod, hogy szeretnél talál-
kozni vele.

12.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy a párod akar-e találkozni 
Veled?
12.b Arra számítok, hogy szeretne találkozni velem.

13. Megkérdezed egy ismerősöd, hogy kölcsönkérhetnél-e valamit tőle.
13.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél amiatt, hogy kölcsönadja-e neked?
13.b Arra számítok, hogy kölcsönadná nekem.

14. Megkéred a szüleidet, hogy jöjjenek el egy számodra fontos eseményre.
14.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy a szüleid el akarnak-e jönni?
14.b Arra számítok, hogy a szüleim el szeretnének jönni.

15. Megkéred egy ismerősödet, hogy tegyen meg neked egy nagy szívességet.
15.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy az ismerősöd megtenné-e a 
szívességet?
15.b Arra számítok, hogy örömmel megtenné nekem a szívességet.

16. Megkérdezed a párodat, hogy valóban szeret-e Téged.
16.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy a partnered igent mond-e?
16.b Arra számítok, hogy őszintén igent mondana.

17. Elmész egy buliba, és észreveszel valakit a helyiség túloldalán, akit elhívsz táncolni.
17.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy táncolna-e veled?
17.b Arra számítok, hogy szívesen táncolna velem.

18. Megkéred a párodat, hogy jöjjön veled haza, hogy bemutasd a szüleidnek.
18.a Mennyire aggódnál vagy idegeskednél azon, hogy a partnered meg szeretné-e 
ismerni a szüleidet?
18.b Arra számítok, hogy szívesen találkozna a szüleimmel.

Megjegyzés: A félkövérrel szedett állítások maradtak benne a végleges skálában.
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Absztrakt

Kutatásunk során a Társas elutasításra való érzékenység kérdőív magyar válto-
zatát töltötték ki a vizsgálati személyek és elektroenkefalográfiás mérés során az 
eseményfüggő potenciálok modulációját vizsgáltuk különböző arckifejezésű embe-
rek fényképének nézése folyamán. Hipotézisünk szerint a társas elutasításra eltérő 
mértékben érzékeny személyek az érzelmi arckifejezések feldolgozása során eltérő 
perceptuális és érzelmi folyamatokat élnek át, ami megmutatkozik az arcérzékeny 
N170 eseményfüggő potenciál eltéréseiben. Az itt bemutatott előzetes eredményeink 
szerint, míg az érzelmek általában nem modulálták az N170 komponenst, a semleges 
arckifejezés által kiváltott amplitúdó a társas elutasítás iránti érzékenység függvé-
nyében változott, nemtől függetlenül. 

Kulcsszavak: társas elutasításra való érzékenység, N170 eseményfüggő potenciál, 
érzelmi arckifejezések

A társas elutasításra való érzékenység

Az emberek legalapvetőbb személyközi motivációja a valahova tartozás, különösen 
a személy számára fontos mások és értékes szociális csoportok elutasítása jelentheti 
a legnagyobb veszélyt mentális és fizikai jóllétünk szempontjából (Baumeister & 
Leary, 1995; Williams, 2001). Az elfogadást vagy elutasítást tartalmazó informáci-
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ók feldolgozásának és az azokra adott reakciók egyéni különbségeinek megbízható 
mutatója a társas elutasításra való érzékenység („RS”, „Rejection Sensitivity”, Dow-
ney & Feldman, 1996). Az RS kognitív-affektív feldolgozási diszpozíciót jelent arra 
vonatkozóan, hogy a személy szorongva várja, könnyebben észleli és túlreagálja 
mások feléje irányuló viselkedésében az elutasításra utaló jeleket (Downey & Feld-
man, 1996). Viselkedéses adatok bizonyítják, hogy az elutasításra érzékeny emberek 
könnyedén észlelik az elutasítás jeleit (Romero-Canyas et al., 2010). Gardner és 
munkatársai (2010) vizsgálatának eredményei szerint az elutasításra való fokozott 
érzékenység nagyobb vigilanciával jár együtt a fenyegető arckifejezésekre. Dow-
ney, Mougios, Ayduk, London és Shoda (2004) azt találták, hogy a magas RS-sel 
rendelkező személyek elutasítást kifejező ingereket nézése közben nagyobb szem 
körüli izomválaszt adtak hirtelen zaj hatására, mint az elfogadást kifejezők esetében 
(megemelkedett a pislogások száma). A kutatók ebből arra következtettek, hogy a 
magas RS-sel rendelkező személyek esetében megemelkedett a védekező motivá-
ciós rendszer aktivitása az elutasítást kifejező ingerek hatására, amely erőteljesebb 
védekező reakciókkal járt együtt (Downey et al., 2004). A kép másfajta negatív té-
mái nem befolyásolták a reflexek számát, amely arra utal, hogy a magas RS-sel ren-
delkező személyek az elutasítással kapcsolatos jelekre vannak előhangolva, és nem 
általában szociális vagy negatív témákra (Romero-Canyas et al., 2010). Továbbá, az 
elutasításra fokozottan érzékeny személyek a kevert arckifejezéseket is gyakrabban 
észlelték dühösnek, nagyobb galvános bőrreakciót adtak a dühös arcokra a neutrális 
arcokhoz vagy geometriai formákhoz képest, az elutasításra kevésbé érzékeny sze-
mélyekhez viszonyítva (Olsson, Carmona, Bolger, Downey & Ochsner, megjelenés 
alatt).

Az N170 eseményfüggő kiváltott potenciál

Korábbi vizsgálatok eredményei arra utaltak, hogy a kutatásunkban is vizsgált, az 
ingert követő 170 ms körül a jobb posterior temporalis kéreg felett negatív irányban 
kicsúcsosodó hullám, az N170-es vizuális eseményfüggő potenciál már kategóriaér-
zékeny, de még nem érzékeny az érzelmekre, tehát azt jelzi, hogy az észlelő emberi 
arcot, nem pedig tárgyat lát (pl.: Bentin et al., 1996; Eimer & Holmes, 2002). Ezzel 
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a feltételezéssel ellentmondásban állnak az utóbbi évek azon vizsgálatai, melyek az 
N170-es arcérzékeny komponens érzelmi modulációjára következtettek (pl.: Batty 
& Taylor, 2003, Blau et al., 2007). Batty és Taylor (2003) a hat alapérzelem észle-
lésének EEG-s vizsgálatakor szignifikáns különbségeket talált az egyes érzelmek 
által kiváltott N170-es komponens jellemzői között. A negatív érzelmekre (félelem, 
undor, szomorúság) adott N170-es válasz latenciája nagyobb volt, mint a semleges 
arckifejezésre, boldogságra és meglepettségre. A hullám amplitúdója a félelem és az 
összes többi érzelem összehasonlításakor különbözött – a félelemre szignifikánsan 
nagyobb N170-es hullám váltódott ki. A félelmet tükröző arcokra adott megnöve-
kedett N170-amplitúdó az arcészlelés gyors, párhuzamos folyamataira utal (Blau et 
al., 2007).

Hipotézisek

Kutatási kérdésünk arra irányult, hogy az elutasításra különböző mértékben érzé-
keny személyek esetében milyen eltérések figyelhetők meg az érzelmi arckifejezé-
sek feldolgozásában. Feltételeztük, hogy a társas elutasításra eltérő mértékben érzé-
keny személyek eltérő feldolgozási folyamatokat mutatnak az arcokon látott negatív 
érzelmi kifejezésekre, amelyek az N170 érzelmi modulációjában fognak jelentkezni. 
Akinek magas a társas elutasításra való érzékenysége, annak a dühös arckifejezések 
(tehát a társas elutasítást kifejezők) jobban modulálják az N170 amplitúdóját. A sem-
leges arcok feldolgozására is kihathat a társas elutasításra való érzékenység, hiszen 
alacsonyabb küszöbtől észlelik dühösnek a neutrális arcokat. Ezért a magas társas 
elutasítás esetében feltevésünk szerint a semleges arcokra adott N170 amplitúdó kü-
lönbséget fog mutatni az alacsony érzékenységű személyekhez képest.

Módszerek

A vizsgálatban résztvevő személyek és az alkalmazott mérőeszköz

Kutatásunkban 14 személy (férfi: 5) vett részt, átlagéletkoruk 21,6 év (SD= 1,78; ter-
jedelem: 19-25 év). A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív magyar mintán 
validált változatát alkalmaztuk (Rejection Sensitivity Questionnaire; RSQ, Downey 
& Feldman, 1996; Náfrádi & Orosz, előkészületben). A kérdőív három faktorból áll: 
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Szülői elutasításra való érzékenység skála, amely a szülőkkel kapcsolatos szituáció-
kat tartalmaz, a Partner elutasítására való érzékenység, amely a partner visszautasí-
tásától való szorongást méri és az Ismerősök elutasítására való érzékenység faktor, a 
távolabbi ismerősök elutasítására való érzékenység mérésére.

Kísérleti eljárás

Az EEG mérés során a személyeknek összesen 440, érzelmi arckifejezéseket ábrázo-
ló fényképeket mutattunk be, a fényképeket a BU-3DFE (Binghamton University 3D 
Facial Expression) adatbázisából választottuk ki (Yin et al., 2006). A kísérleti inger 
összesen 200 férfi és 200 női arcból állt (20 férfi és 20 nő, 5 érzelmi állapot, közép-
magas és magas intenzitású érzelem), amelyek dühöt, undort, boldogságot, megle-
petést és semleges érzelmeket tükröztek. A kísérlet során 40 célingert mutattunk be, 
ezek ugyancsak arcok voltak, amelyeken egy piros X volt elhelyezve, mindig más 
területen. Mivel az arckifejezések észlelése gyors és automatikus folyamat, vizsgá-
latunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az eltérő arckifejezések milyen mértékben 
modulálják az EEG segítségével mért neurális aktivitást akkor, ha a kísérleti szemé-
lyektől nem az érzelmek azonosítását kérjük. Kakukktojás paradigmát alkalmaztunk, 
mely során a résztvevőknek a véletlenszerűen megjelenő célingerekre kellett az egér 
gombjának lenyomásával válaszolniuk. Az egyes ingerek bemutatási ideje 800 ms, az 
ingerek közötti időintervallum során egy fixációs kereszt jelent meg a fekete képer-
nyő közepén 1000 ms-ig. A vizsgálat összesen 12-15 percet vett igénybe. 

Az EEG mérés folyamán 0,46 Hz és 100 Hz-es szűrőbeállításokat alkalmaztunk, 
ami biztosította a nagyon alacsony és nagyon magas frekvenciájú hullámok kiszű-
rését, amelyek feltehetően kevésbé tükrözik az általunk vizsgált idegi folyamatokat. 
A regisztrált EEG jelek feldolgozását és elemzését a MATLAB szoftver alatt (The 
MathWorks, INC, Natick, Massachusetts, USA) futó EEGLAB programcsomaggal 
(Delorme & Makeig, 2004) végeztük. Közös átlagolt referenciát alkalmaztunk és a 
felvett hullámokat szakaszokra (epochokra) szegmentáltuk a bemutatott ingerek típu-
sának (érzelmek, célinger) megfelelően: minden epoch egy adott stimulus bemutatá-
sa előtti 100 ms-tól a bemutatás utáni 800 ms-ig tartott. Személyenként elvégeztük 
a műtermékek kiszűrését. A regisztrált hullámokat érzelmenként és nemenként (az 
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ingerek az adott kísérleti személyével azonos illetve ellentétes neműek) átlagoltuk, 
egy érzelem esetében tehát három átlagot kaptunk: pl. dühös, dühös ellentétes nemű, 
dühös azonos nemű. Az átlagolt görbékből újabb szűrés során kivontuk a magas frek-
venciájú agyi aktivitást (>30 Hz). Ezt követően megvizsgáltuk a skalpeloszlásokat az 
N170 komponens detektálásának céljából – az arcérzékeny N170-es amplitúdó a P7 
és P8 elektródák felett jelent meg a legkifejezettebben. Ennek megfelelően, az N170 
komponens latenciáját és amplitúdóját a P8 elektródán mértük le minden vizsgálati 
személy esetében, a 2 érzelem x 2 nem kondíciók szerint. Hipotéziseink vizsgálatá-
nak céljából statisztikai próbákat (ismételt-méréses variancia és kovariancia elemzés; 
ANOVA és ANCOVA) az SPSS szoftverrel (SPSS Inc, Chicago, USA) futtattunk le.

Eredmények

Az N170-es hullám vizsgálata

Vizsgálatunkban minden érzelem bemutatásánál megjelent az N170-es hullám. 
Eredményeinket részletesen az 1. táblázat mutatja be.

Vizsgált hatás F érték p érték
ÉRZELEM főhatás F(2,26)=1,071 0,357

ÉRZELEM x RS ÖSSZES F(2,24)=4,922 0,016
ÉRZELEM x PARTNER F(2,24)=3,336 0,053
ÉRZELEM x SZÜLŐ F(2,24)=7,127 0,004
ÉRZELEM x ISMERŐS F(2,24)=0,317 0,731

NEM főhatás F(1,13)=0,065 0,803
NEM x RS ÖSSZES F(1,12)=0,136 0,667

NEM x PARTNER F(1,12)=0,001 0,975
NEM x SZÜLŐ F(1,12)=0,375 0,552
NEM x ISMERŐS F(1,12)=0,110 0,746

ÉRZELEM x NEM interakciók F(2,26)=3,533 0,044
ÉRZELEM x NEM x RS ÖSSZES F(2,24)=0,428 0,657

ÉRZELEM x NEM x PARTNER F(2,24)=0,081 0,923
ÉRZELEM x NEM x SZÜLŐ F(2,24)=1,308 0,289
ÉRZELEM x NEM x ISMERŐS F(2,24)=0,026 0,975

1. táblázat: A társas elutasításra való érzékenység érzelmi arcfeldolgozásra gyakorolt hatását 
vizsgáló ANOVA és ANCOVA tesztek főhatásainak és interakciós hatásainak eredményei. A 
szignifikáns próbákat vastag betűvel jelöltük.
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Érzelmi hatások

Az egyes érzelmekre adott válaszok amplitúdói között nem találtunk szignifikáns 
különbséget (ÉRZELEM főhatás: F(2,26)=1,071; p=0,357). Az érzelmek páronkén-
ti, post hoc összehasonlítása sem mutatott szignifikáns különbségeket. Vizsgálatunk-
ban tehát az N170-es amplitúdót általában véve nem befolyásolták az érzelmi arcki-
fejezések (lásd 1. ábra).

1. ábra: A kísérleti személyek egyes érzelmekre adott nagyátlagai a jobb oldali occipito-
temporalis területek felett található P8 elektródán. Jól látható a 170 ms körüli nagy 
amplitúdójú negatív hullám, mely az arcérzékenységet tükrözi.

Szignifikáns interakciót tapasztaltunk azonban az ÉRZELEM és az RS ÖSSZES 
(F(2,24)=6,24; p=0,007), valamint az ÉRZELEM és az RS SZÜLŐ (F(2,24)=7,127; 
p=0,004) faktorok esetében, míg az érzelmi hatásokat az RS PARTNER faktor ten-
denciaszerűen befolyásolta (F(2,24)=3,336; p=0,053). Tehát úgy tűnik, az, hogy 
mennyire vagyunk érzékenyek a szüleink és partnereink elutasítására, befolyásolja, 
hogy hogyan dolgozzuk fel az egyes érzelmeket.

Azt, hogy az ÉRZELEM x RS PARTNER interakciós hatás tendenciaszintű, az 
okozza, hogy a partner elutasítása iránti érzékenység szignifikáns mértékben korre-
lál a semleges arcokra kapott amplitúdóval (r(14)=-0,42; p=0,002), míg a dühös és 
boldog arcoknál ilyen kapcsolat nincsen. Az RS SZÜLŐ esetében is ugyanilyen ösz-
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szefüggést találtunk a semleges arcokra kapott amplitúdóval (r(14)=-0,431; p=0,02). 
Összegezve eredményeinket azt látjuk, hogy a semleges arcok feldolgozása során 
mért N170 komponenst leginkább a partner és a szülő elutasítására való érzékenység 
módosítja: minél érzékenyebb ezekre a társas elutasításokra a személy, annál na-
gyobb lesz az N170-es amplitúdója a semleges arcok esetében.

Nemi hatások

Az ANOVA során nem találtunk szignifikáns mértékű NEM főhatást (F(1,13)=0,065; 
p=0,803), vagyis az, hogy a bemutatott arcok neme a kísérleti személy nemével 
azonos vagy ellenkező volt-e, nem befolyásolta az N170-es komponens ampli-
túdóját.

Érzelmi és nemi hatások kapcsolata

A semleges, boldog és dühös arcok feldolgozása során mért görbék összeha-
sonlításának esetében az NEM x ÉRZELEM interakciós hatás szignifikáns volt 
(F(2,26)=3,533; p=0,044). Ez a hatás abból adódik, hogy a semleges és a boldog ér-
zelmek esetében az azonos nemű arcok feldolgozása, míg a dühös érzelem esetében 
az ellenkező nemű arcok feldolgozása váltott ki szignifikánsan nagyobb amplitúdót 
(2. táblázat, 2. ábra.).

N170 amplitúdó (μV) Azonos nem Ellenkező nem
Semleges -4,99±0,8 -4,55±0,69
Boldog -5,59±0,85 -4,81±0,8
Dühös -4,72±0,74 -5,69±0,64

2. táblázat: A semleges, boldog és a dühös érzelmek esetén az azonos és ellenkező nemű 
arcok feldolgozása során mért N170 amplitúdó átlagértékei és szórásai.

Az elemzést érzelempárokkal újra elvégezve kiderült, hogy valójában a 
NEM x ÉRZELEM interakcióban a dühös arcok feldolgozása tért el szignifikánsan 
a boldogtól (F(1,13)=6,208; p=0,027) és a semlegestől (F(1,13)=7,954; p=0,014), de 
a boldog és a semleges (F(1,13)=0,171; p=0,686) arcok esetében nem különbözött 
(2. ábra). Eredményeink tehát arra utalnak, hogy a negatív valenciájú arckifejezések 
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esetén az ellenkező nemű arc észlelésekor az N170-es komponens nagyobb amp-
litúdójú, míg a semleges és a pozitív valenciájú arcoknál a saját nem arcaira adott 
válaszok a hangsúlyosabbak. Ezt a hatást azonban a társas elutasításra való érzé-
kenység mértéke nem befolyásolja, ugyanis nem találtunk vele szignifikáns NEM x 
ÉRZELEM interakciós hatásokat (1. táblázat).

2. ábra: A semleges, boldog és dühös arcok bemutatásakor mért, P8-as elektróda által re-
gisztrált, aktivitásmintázat az összes kísérleti személyre átlagolva. Jól látható, hogy dühös 
arcok esetében, az ellenkező nemű arcok (pontozott piros vonal) nagyobb amplitúdójú hullá-
mot váltanak ki, mint az azonos nemű dühös arcok (folytonos piros vonal). Semleges arcok 
esetében ilyen hatás nem tapasztalható (kék vonalak).

Összefoglalásként elmondható, hogy vizsgálatunk eredményei alátámasztották 
azon hipotézisünket, mely szerint a társas elutasításra való érzékenység nemtől füg-
getlenül befolyásolja az érzelemteli arcok korai feldolgozását vizuális észlelés során, 
noha főként a semleges érzelem esetében mutattuk ki ezt a hatást. A továbbiakban 
mindezen eredményeinket összevetjük a szakirodalommal, mérlegeljük kutatásunk 
hiányosságait, valamint javaslatokat teszünk további kutatásokra.
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Megvitatás

Az érzelmekkel kapcsolatos eredmények megvitatása

Vizsgálatunkban az N170-es amplitúdót az érzelmi arckifejezések általában nem be-
folyásolták. A szakirodalmi adatok azon csoportjával konzisztens ez az eredmény, 
amely az N170 pusztán strukturális elemzésben betöltött szerepét hangsúlyozza (pl. 
Bentin et al., 1996; Eimer & Holmes, 2002). Kutatásunkban nem találtunk általános 
érzelmi modulációra utaló jeleket, viszont mikor figyelembe vettük a társas elutasí-
tásra való érzékenységet, illetve ennek két faktorát, a partner és a szülő elutasítására 
való érzékenységet, akkor azt az eredményt kaptuk, hogy ezeknek a mértéke jelen-
tősen befolyásolta az érzelmek feldolgozását. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
partner és a szülő elutasítására való érzékenység (tehát a fontos mások elutasításától 
való félelem) befolyásolja az érzelmek feldolgozását mintánk esetében. Főként a 
semleges arcoknál találtuk meg a társas elutasításra való érzékenység hatását. Ered-
ményünk egybehangzó azzal, miszerint a társas elutasításra érzékeny személyek a 
semlegesből dühös felé morfolt arcokat hamarabb észlelik ellenségesnek, és a kétér-
telmű ingereket hajlamosak elutasítóként észlelni (Olsson, Carmona, Bolger, Dow-
ney & Ochsner, megjelenés alatt). Lehetséges, hogy jelen vizsgálatban a magas RS 
személyek jobban megfigyelték, monitorozták a dühös arcokat a lehetséges fenyege-
tés, elutasítás jelei után kutatva, illetve a bemutatott semleges arcokat az elutasításra 
érzékenyebb személyek inkább dühösként észlelték.

A nemekkel kapcsolatos eredmények értelmezése

Kutatásunkban az N170-es amplitúdót az érzelmi arckifejezések nem befolyásolták 
általában. Ez konzisztens korábbi vizsgálatokkal, melyek szintén nem mutatták ki a 
nem főhatását az N170 komponensre (Batty & Taylor, 2003, Blau et al., 2007).

Az érzelmekkel és nemekkel kapcsolatos eredmények értelmezése

Eredményeink szerint a negatív valenciájú arckifejezések esetén az ellenkező nemű 
arc észlelésekor az N170-es komponens nagyobb amplitúdójú, míg a pozitív valen-
ciájú arcoknál a saját nemű arcokra adott válaszok a hangsúlyosabbak a dühös arcok 
esetén. Ez arra utal, hogy az ellenkező nemű dühös arckifejezésekre érzékenyeb-
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bek vagyunk, érzékenyebb az arcészlelő rendszerünk, mint az azonos neműekre. 
Ez egy általános idegrendszeri jellemzőnek tűnik a mintánk eredményei alapján, és 
úgy tűnik, hogy elutasításra való érzékenység ezt nem befolyásolja, hanem ez egy 
attól független jelenség. Úgy tűnik, hogy az ellenkező nemű dühös arckifejezéseket 
fenyegetőbbnek észlelik a személyek, mint a saját nem elutasításának a jelét. Ez 
adódhat abból, hogy esetleg más következményekkel jár konfliktushelyzetbe kerül-
ni azonos vagy ellenkező nemű személlyel; esetleg az azonos nemű személyekkel 
könnyebb megküzdeni, mint a másik nem képviselőivel.

A vizsgálat gyenge pontjai és kitekintés

Kutatásunk gyenge pontjai között fontos megemlítenünk, hogy alacsony elemszá-
mú mintán végeztük az elemzést. Ezen kívül kevés olyan személy vett részt a vizs-
gálatunkban, aki szélsőséges kérdőíves pontszámokat ért el a Társas elutasításra 
való érzékenység kérdőíven. Fontos megjegyeznünk, hogy az N170 komponens 
korai, elemi idegrendszeri aktivitást tükröz, ami főként az arcok azonosítására és 
egyéb vonásaira érzékeny, míg az érzelmi arckifejezésekre való érzékenysége vi-
tatott. Az eredményeink óvatosan értelmezhetőek és terjeszthetőek ki, mivel az 
arcészlelés és az RS kapcsolatát más tényezők is befolyásolhatják, pl. a személyi-
ségjellemzőkön belül is több tulajdonság szerepet játszhat, többek között a bor-
derline vonások (Gardner et al., 2010) és az extraverzió mértéke (Li et al., 2010). 
Kutatásunkat az elemszám bővítésével tervezzük továbbfejleszteni, valamint a 
társas elutasításra szélsőségesen érzékeny személyek bevonásával. Mindemellett 
érdemes lenne az érzelmi arckifejezések észlelésének részletesebb felderítése cél-
jából az elemzésbe más spatiotemporális jellemzőjű, főképp késői komponenseket 
is bevonni.

Feltételezésünkkel összhangban sikerült kapcsolatot kimutatni a korai arcfeldol-
gozás és a társas elutasításra való érzékenység között. Összességében úgy gondol-
juk, hogy eredményeink újabb részletekkel járulhatnak hozzá a társas elutasítással 
kapcsolatos idegrendszeri folyamatok pontosabb megértéséhez.
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Absztrakt

Az utóbbi években több kutatás fókuszált arra, hogy az online világ milyen lehető-
ségeket nyújt az én más szintű megélésére (Bargh, McKenna, & Fitzsimons, 2002), 
akár egy teljesen új személyiség kialakítására (Wallace, 2002). Ezekből a vizsgála-
tokból kiindulva arra voltunk kíváncsiak, miként alakul a valódi és virtuális énkép 
egy online, írói csoportban. A vizsgálatban 504 személy vett részt, a feladatuk a 
Tennessee énkép skála kitöltése volt, egyszer a valódi énjükre, majd a honlaphoz tar-
tozó, írói valójukra vonatkoztatva a tételeket. Legfőbb eredményeink közé tartozott, 
hogy a valóságban és a virtuális közegben felépített én (Mead, 1973) különböztek 
egymástól. Erre az eltérésre nem volt hatással az, hogy milyen régóta és alkalman-
ként mennyi ideig látogatták a honlapot a személyek, sem az életkor, sem pedig az 
írói sikeresség. Már önmagában az oldalhoz való tartozás kialakított egy ebben az 
online közegben érvényesülő énrészt, amit a személyek magabiztosabbnak és jobban 
a csoportba tartozónak véltek, mint a valódi énjüket.

Kulcsszavak: valódi és virtuális énkép, felépített én, közösségi oldal, fanfiction, in-
ternetezés

Az nem lehet kérdés, hogy a világháló hatással van az életünkre, hiszen már szer-
ves részét képezi annak, ugyanis naponta átlagosan 4 óra 16 percet töltenek előtte 
például az amerikai gyermekek (Steinfield, Ellison, & Lampe, 2008). Azonban ab-
ban a kérdésben, hogy ennek milyen következményei vannak, a vizsgálatok eltérnek 
egymástól. LaRose, Eastin és Gregg (2001) szerint az internet növeli a társas támo-
gatás érzetét, Shaw és Gant (2002) alapján csökkenti a magányt és a depressziót, az 
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önbecsülés mértékét pedig megemeli. Hátrányként említik, hogy a fiatalokat negatív 
hatások, bántó kritikák és sértő megjegyzések is érhetik online, továbbá könnyen 
kialakulhat internetfüggőség is (Subrahmanyam & Greenfield, 2008; Guan & Sub-
rahmanyam, 2009). Azonban mások (például Chen & Persson, 2002; Gross, 2004) 
már nem találtak semmilyen összefüggést a világhálón eltöltött idő mennyisége és a 
pszichológiai jóllét alakulása között.

A közösségi oldalak gyakorlatilag bármikor elérhető csoportok, amiket a tagok 
elsősorban a szociális támogatás miatt látogatják, míg második fő okként az új ba-
rátságok kötése jelenik meg (Ridings & Gefen, 2004). A virtuális közösség ugyanis 
érzelmi és társas támogatást, szociális tőkét nyújt, a valahová tartozás érzését adja 
(Wellman & Gulia, 1999; Burke, Marlow, & Lento, 2010), az énképre és az én-ha-
tékonyságra is kedvező hatással van (Gangadharbatla, 2010). Ráadásul lehetőség 
van egy új élettér, akár egy teljesen új én konstruálására (Greenfield & Zheng, 2006) 
vagy akár a valódi énjük megmutatására (Bargh, McKenna, Fitzsimons, 2002). Fő-
ként a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében népszerűek ezek az oldalak, akiknek 
több, mint 90 százaléka regisztrált egy-egy ilyen honlapra (Gangadharbatla, 2010).

A fanfiction egy könyv, film, videójáték rajongója által írt történet, melyben az 
eredeti szerző által kitalált helyszíneket és szereplőket használja fel saját ötletének 
megvalósítására (Black, 2005). A fanfiction írást a kamaszok főképp identitásuk fel-
fedezésére használják, mivel itt kifejezhetik érzelmeiket és gondolataikat; segít azok 
megértésében, elaborálásában, ráadásul hozzájuk hasonló korú személyekhez szól-
hatnak a történeteiken keresztül (Luttrell & Parker, 2001). Így a látogatók egyszerre 
kaphatják meg az olvasás, az írás, a szocializáció és a valahova való tartozás élmé-
nyét (Black, 2005), valamint érzéseik ventilációjával egyfajta írásterápiát is megva-
lósítanak (Pennebaker & Beall, 1986).

Az énkép mindazokat a tulajdonságokat tartalmazza, amelyeket az emberek ön-
magukra jellemzőnek tartanak (Dévai & Sipos, 1986). Az én definiálható úgy is, 
mint az egyén tapasztalataiból, társas szerepeiből, céljaiból, tulajdonságaiból ösz-
szeálló egység (Kőrössy, 2004). Az én azonban nem egy egységes képződmény, 
különböző alrészekből tevődik össze. Magába foglalja az individuális, a kapcsolati 
és a kollektív reprezentációkat is egyaránt (Sedikies, 2006), valamint az adott tár-
sas helyzettől függően dinamikusan változik is (Markus & Wurf, 1987), mivel nagy 
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hatással vannak az én alakítására a másoktól érkező visszajelzések. A különböző 
helyzetekre adott reflexiókból indult ki Mead (1973), mikor az énkép felépítését 
vizsgálta. Úgy véli, hogy az énkép reaktív énre és felépített énre osztható. A reaktív 
én reagál másokra, mások attitűdjeire; a személyiség spontán, kezdeményező része. 
Ezzel szemben a felépített ént a többi ember attitűdjei alkotják, illetve amit azokból 
az én átvesz, így a felépített énben megjelennek a közösség felé irányuló kötelezett-
ségek is.

Hipotézisek

Jelen kutatás feltáró jellegű, a fő célkitűzése a valódi és a virtuális énkép összeha-
sonlítása volt, illetve az esetleges különbségek feltérképezése. Mindezeket az elkép-
zeléseket figyelembe véve az alábbi hipotézisek kerültek megfogalmazásra:

1. Feltételeztük, hogy a tagok testkép értékei alacsonyabbak lesznek, mint a Ten-
nessee énkép skála standard értékei. Elgondolásunk szerint a testükkel való esetleges 
elégedetlenség lehet az egyik oka annak, hogy a résztvevők sok időt töltenek ezen a 
közösségi oldalon. 

2. A tagok valódi és virtuális énképe eltér egymástól a különböző alskálákon. 
Az internetes énre vonatkoztatott morális, individuális, szociális énkép, valamint az 
önkritika értékei magasabbak lesznek. 

3. A honlappal a többség célja a visszajelzés és a barátok találása, ahogy azt más 
vizsgálat is kimutatta (Ridings & Gefen, 2004).

Módszerek

Vizsgálati személyek

A kutatásban összesen 504-en vettek részt, 17 fiú és 487 lány, mindannyian ugyana-
zon az írói honlapon, a Merengő Fanfictionön publikálnak. Ez a nemi eloszlás nem-
zetközi összehasonlításban megfelelt a korábbi vizsgálatoknak, ahol azt mutatták ki, 
hogy a fanfiction közösségek főként lányokból állnak (Bolt, 2004). A fiúk elenyésző 
száma miatt a mintát homogén női mintaként lett kezelve, a nemi különbségek hatá-
sát nem vizsgáltuk. A résztvevők átlagéletkora 19,64 év (SD = 5,38), amely életkori 
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adatok szintén megfeleltek az korábbi kutatásoknak (Evans, 2006). 14-24 év között 
volt a minta mintegy 87,7 százaléka.

Vizsgálati eszközök

A William H. Fitts által kidolgozott Tennessee énkép skála tanácsadói-kutatási vál-
tozatának magyar nyelvre standardizált tesztjét alkalmaztuk, melyet Dévai és Sipos 
(1976) dolgozott ki. Az eredeti kérdőív 6 alskálát tartalmazott: testkép (testalkat, 
egészség, fizikai állapot), morális énkép (erkölcsi magatartásformák), individuális 
énkép (adottságok, képességek, önbizalom, akaraterő, kitartás), családi énkép (csa-
lád fontossága, benne elfoglalt hely), szociális énkép (munkához, társakhoz való 
viszony), önkritika (önelfogadás).

A családi énkép kérdéseit mind a valódi, mind a virtuális énképre vonatkozó kér-
déssorból kihagytuk, mivel a minta jellegéből adódóan sokan már nem a szüleikkel 
éltek, így ezekre a kérdésekre nem, vagy csak nehezen tudtak volna válaszolni. Illet-
ve a virtuális énjükre nem tudták volna érdemben vonatkoztatni a tételeket, ahogyan 
az online valójuknál nem került pontozásra a testkép sem.

A kérdőív tartalmazott továbbá egy általunk összeállított kérdéssort is, amelyben 
az alábbi kérdéscsoportok szerepeltek: honlapon töltött idő mennyisége és minő-
sége („Ha feljössz, akkor mennyi időt töltesz a honlapon?” „Szoktál olvasni a Me-
rengőn?”), írással kapcsolatos attitűdök („Csak kitalált eseményekről szoktam írni, 
mind a fantáziám szüleményei.” „Sokat jelent nekem, hogy a történeteimet mások 
is olvassák.”), A Merengő jelentése az adott személy számára, írói népszerűség fel-
mérése („Hány írásod található meg a honlapon?” „Általában átlagosan hány kritikát 
kapsz egy-egy feltöltésedre?”).

Felépítését tekintve a kérdőív 3 részből állt. Először a Tennessee énkép skála 
állításait a résztvevőknek önmagukra kellett vonatkoztatniuk. Ezt követte az írói 
szokások felmérése. Végezetül az énkép skála ismételt kitöltésére került sor, ezúttal 
a személyek virtuális, írói énjükre vonatkoztatva. Az írással kapcsolatos attitűdök 
célja az írói személyiség előhívása, előfeszítése volt, ezért nem történt váltás a kitöl-
tés sorrendjében.
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A vizsgálat leírása

A kérdőívet zárt online oldalon tettük közzé, amiről a Merengő főoldalára és Face-
book-lapjára is kikerült egy-egy hír, így ösztönözve a tagokat a kitöltésre. A kérdőív 
megválaszolása teljesen anonim módon zajlott, senkinek sem volt kötelező megad-
nia sem a valódi, sem pedig honlaphoz kapcsolódó adatait.

Eredmények

Bár a Tennessee énkép skála egy validált teszt, elvégeztük az általunk használt vál-
tozat belső konzisztenciájának mérését. A Cronbach-alfa értéke a teljes kérdőívre 
tekintve 0,912. Az egyes valódi és virtuális skálákra elvégzett reliabilitás-elemzés 
azt mutatta, hogy valamennyi dimenzióban magas (0,683-0,897) Cronbach-alfa ér-
téket kaptunk.

A testképen kapott átlag pontszám (59,13 pont, SD = 11,03) az egymintás 
t-próba eredménye alapján (ahol a magyar standard volt a tesztérték, ami 67,05 
pont, SD = 9,22) szignifikánsan a Tennessee testkép skála magyar átlagértéke 
alatt volt (t(503) = -16,112, p < 0,001). Átlagban 7,92 ponttal értek el keveseb-
bet a vizsgálatban szereplő személyek, mint a standard érték. A standard táblázat 
(Dévai & Sipos, 1976) szerint a szórásokat alapul véve mi is 5 csoportra osztottuk 
a testkép skálán elért eredményeket: Az átlag értékhez képest 1 szóráson belüli 
pontszámok voltak a normál értékek, 2 szóráson belül a magas, illetve alacsony, 
míg 2 szóráson kívülre az extrém alacsony, illetve extrém magas pontszámmal 
rendelkezők kerültek. Bár a legtöbben a normál kategóriába kerültek; az alacsony 
kategóriába a résztvevők 20,2 százaléka, az extrém alacsony kategóriába 19 szá-
zaléka került. 

Az énkép skála standard értékeihez viszonyítva minden alskála esetén szignifi-
káns eltérés mutatkozott, kivéve a morális énkép értéket (lásd: 1. táblázat). A vir-
tuális morális énképet, a virtuális szociális énképet és a valódi önkritikát kivéve 
valamennyi skála értéke a magyar standard alatt volt.
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Énkép skálák
Elért 
átlag Szórás T-érték Szabad-

ságfok
Szignifi-
kancia

Átlagos 
eltérés a 
standard 
értéktől

Testkép 59,13 11,03 -16,112 503 0,000** -7,92
Morális valódi én 71,17 7,52 -,583 503 0,560 -0,20
Morális virtuális én 73,8 7,89 6,903 503 0,000** 2,43
Individuális valódi én 63,93 10,7 -10,415 503 0,000** -4,97
Individuális virtuális én 66,93 11,11 -3,977 503 0,000** -1,97
Szociális valódi én 66,57 8,19 -2,084 503 0,038* -0,76
Szociális virtuális én 71,3 8,29 10,756 503 0,000** 3,97
Önkritika valódi én 25,28 5,82 4,632 503 0,000** 1,20
Önkritika virtuális én 22,83 5,92 -4,736 503 0,000** -1,24

A táblázat a valódi és virtuális énre vonatkoztatott bontásban mutatja a különböző énkép skálák 
eredményeit. Egymintás t-próbával a magyar standard értékekkel összevetve csak a valódi morális én 
nem mutat szignifikáns különbséget. * p < 0,050, ** p < 0,001.

1. táblázat: Valódi és virtuális énképskálák standard átlagtól való eltérései

Szignifikáns különbséget kaptunk a valódi és virtuális értékek között valamennyi 
énkép skálán (lásd: 1. ábra).

1. ábra: Szignifikáns eltérés jelentkezett a valódi és virtuális énre vonatkoztatott értékek 
között mind a négy énkép skála esetében. A morális, az individuális és a szociális énkép skála 
esetben magasabb lett a virtuális én esetében az érték, míg az önkritika esetében a valódi 
énnél volt magasabb az átlagos pontszám. A hibasávok a szórást mutatják. ** p < 0,001
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A valódi és virtuális én közötti különbségeket páros mintás t-próbával vizsgáltuk. 
A morális énkép esetében a valódi énnél szignifikánsan magasabb lett a virtuális 
énre kapott pontok mennyisége (t(503) = -8,524, p < 0,001). Az individuális énkép 
esetében szintén a virtuális érték lett szignifikánsan magasabb (t(503) = -8,519, p 
< 0,001). A szociális énkép is magasabb lett az online énre vonatkoztatott kitöltés 
során (t(503) = -15,107, p < 0,001). Az önkritikánál a hipotézisemmel ellentétben a 
valódi én értékeihez képest szignifikánsan csökkent a virtuális én eredménye (t(503) 
= 12,936, p < 0,001).

Annak feltárására, hogy az általunk vizsgált tényezők közül (internetezés, tagság 
időtartama, olvasottság, kritikák mennyisége, írói én titkolása) melyek gyakoroltak 
hatást a valódi és virtuális énképek közötti különbségre, ismételt méréses varian-
ciaanalízist végeztünk. Azonban ezek a változók nem mutattak szignifikáns hatást az 
énképskálák alakulására. A mintában szereplő személyek 56,7 százaléka nem érzett 
különbséget abban, hogy a valóságban vagy a honlapon fogadnák el őket jobban. A 
válaszadók 34,7 százaléka érezte úgy, hogy inkább önmagát tudja adni ezen a honla-
pon, ahol jobban el is fogadják őt a többiek.

A honlappal kapcsolatos célok elkülönítésére faktoranalízist végeztünk, az eljá-
rás eredményeként a célok 3 csoportba rendeződtek. A csoportokat és azok tartalmát 
a 2. táblázat mutatja.

Társas célok Önfejlesztés Rekreáció
V%= 68,704 V% = 27,123 V%= 21,345 V%= 20,236
A honlap a kikapcsolódás miatt fontos. 0,765
Célod a honlapon kiélni a hobbidat? 0,790
A honlap a fejlődés miatt fontos. 0,746
A honlap a visszajelzések miatt fontos 0,811
Célod a honlapon újabb és újabb 
ismeretségeket kötni? 0,868

A honlap a barátok miatt fontos. 0,865

Az elvégzett faktoranalízis főkomponens analízis volt, Varimax rotációval, Kaiser normalizáció-
val, 4 iterációval 3 faktorba sorolta a változókat aszerint, hogy milyen motivációval rendelkeznek 
a személyek a honlapon való tartózkodást illetően.

2. táblázat: A honlapon való tartózkodás céljai
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A faktoranalízis eredménye alapján háromféle motivációt lehetett megkülönböz-
tetni egymástól. A magyarázott varianciák mértéke közel azonos: 27,123 az első, 
21,345 a második és 20,236 százalék a harmadik csoport esetén. A teljes mintát 
tekintve a magyarázott variancia mértéke 68,704 százalék volt. Az egyik fajta moti-
váció a honlapon való tartózkodásra társas, érzelmi alapú. Akikre ez jellemző, azok 
arra használják az oldalt, hogy új ismerősökre tegyenek szert, és a barátságok miatt 
fontos számukra a Merengő. A második motiváció az önfejlesztés, hogy a szemé-
lyek íróként javuljanak az oldal, s főként a rajta kapott visszajelzések segítségével. 
A harmadik motivációs célként pedig a rekreáció lehetősége vonzotta a honlapra a 
tagokat, ami a kikapcsolódás miatt volt fontos a számukra, illetve hogy rajta kiélhes-
sék a hobbijukat.

Megvitatás

Kutatásunk fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, van-e különbség a valódi énre és 
egy virtuális énre vonatkoztatott énképek között. Ennek megvizsgálására egy olyan 
csoportot választottunk, aminek alanyai valamennyien egy internetes írói közösség 
aktív tagjai. Azaz azt néztük meg, milyen hatással van az énképek alakulására, ha az 
egyén egy specifikus közösségi oldalra jár. Illetve az is érdekelt bennünket, hogy mi 
motiválja az egyéneket abban, hogy ennek a honlapnak a tagjai legyenek.

A testkép skálán alacsonyabb pontszámokat vártunk, mint a standardizált érté-
kek. Eredményeink ezt a hipotézist alá is támasztották, hiszen a mintának csaknem 
a 40 százaléka ért el alacsony vagy extrém alacsony eredményt a testkép skálán. 
Ez alapján úgy tűnik, hogy a kutatásban szereplő személyek nagy számban nem 
voltak megelégedve külsejükkel, testi adottságaikkal. A Tennessee énkép teszt ská-
lái szignifikáns eltérést mutattak a magyar mintán standardizált értékekhez képest. 
Ez alapján elmondható, hogy a mintát egy specifikus csoport alkotta, amelyben 
az átlagnál alacsonyabb testképpel, individuális és szociális énképpel rendelkeztek 
a tagok. Azaz az önmagukkal való elégedetlenség, az önbizalomhiány, a hiányzó 
vagy nem elégséges társas támogatás állhatott annak hátterében, hogy egy virtuális 
közösséget kerestek maguk számára (Vandelanotte, Sugiyama, Gardiner, & Owen, 
2009).
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Előzetesen feltételeztük, hogy a valódi és virtuális énképek értékei különbözni 
fognak egymástól a Tennessee kérdőív egyes alskáláiban. Várakozásunknak meg-
felelően magasabb pontszámokat értek el a vizsgált személyek, ha a morális, az in-
dividuális és a szociális énhez tartozó tételeket az online valójukra vonatkoztatták. 
Tehát a Mead (1973) által bevezetett fogalmat használva a mintában szereplő sze-
mélyeknél markánsan különbözött egymástól a valóságban, illetve a virtuális tér-
ben felépített én. Azaz a Merengő szerzői úgy érezték, a honlapon erkölcsösebbek, 
magabiztosabbak, jobban a csoportba tartozóak, mint a való életükben. Szinte egy 
teljesen önálló énképük alakult ki a megkérdezett személyeknek, amely a Merengő 
közegéhez kapcsolódott. Azonban az önkritika értéke alacsonyabb lett a virtuális 
énnél, mint a valódinál. Ennek magyarázata az lehet, hogy az alanyok az interneten 
kevésbé szorongtak, kevésbé voltak kritikusak önmagukkal szemben, mert ebben a 
közegben mentesek lehettek az elvárásoktól és a kötelezettségektől.

Ami igazán számított a valódi és virtuális énképek közötti különbséget tekintve, 
az maga a szerep, nem pedig a benne eltöltött idő vagy a sikeresség. Ugyanis sem 
az olvasottság mértéke, sem a kapott visszajelzések mennyisége nem volt érdemben 
hatással a virtuális énképekre. Az sem okozott szignifikáns eltérést a két énkép kö-
zött, hogy az adott személy környezetében élők közül mennyien tudtak arról, hogy 
ő ennek az online közösségnek a tagja volt, azaz hogy milyen mértékben nyílt vagy 
titkolt ez a létező „merengős”, virtuális én, illetve az életkor sem bírt befolyásoló 
erővel. Tehát a közeg már önmagában egyfajta pozitív megerősítést jelentett a tagjai 
számára. Ugyanakkor viszont ez az énképkülönbség nem tudatos, a minta mintegy 
34 százaléka számolt be róla.

Előzetes várakozásunknak megfelelően a honlapon való tartós tartózkodással a 
tagok célja a visszajelzés szerzése és az új barátok találása volt (Ridings & Gefen, 
2004). Azonban ennél a kapott eredményeink valamivel árnyaltabb képet mutattak. 
Az adatok alapján a visszajelzés szerzése megfelelt az írói önfejlesztés motivációjá-
nak, míg a barátok találása a társas céloknak. Megjelent viszont egy harmadik típusú 
motiváció is, amire a rekreációs jelleg volt jellemző: ez a fajta közösségi honlap 
szórakozás, hobbi is lehetett a tagok számára.

A továbbiakban érdemes lenne kvalitatív eljárással feltárni, hogy mit jelent az 
életükben ez a közösség, mit kapnak tőle, mit pótol, amit a környezetükben élők-
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től nem kapnak meg. Emellett az oldallal kapcsolatos esetleges negatív tapasztala-
tok összegyűjtése is fontos lehet. Egy ilyen, mélyebb elemzés lehetővé tenné, hogy 
pontosabb képet kapjunk arról, hogy a vizsgálatban résztvevők hogyan érzékelik, 
vagy miként kezelik a kétféle énképüket, és az ehhez kapcsolódó érzéseket. Továbbá 
hasznos lehet annak megértése, hogy milyen motiváció alapján vonzódnak az online 
közösségekhez azok a személyek, akik az egyes aldimenziókban a normál értéknél 
alacsonyabb pontszámot értek el.

A közösségi oldalak kutatása tehát mindenképpen indokolt és fontos vizsgálati 
területe lesz az elkövetkezendő éveknek, évtizednek. Nemcsak a nagyméretű kö-
zösségi fórumoké, hanem mint a vizsgálatban is szereplő, kisebb, valamely témára 
fókuszáló honlapoké is, ahol specifikusabb csoportosulások lehetnek jellemzőek.
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Absztrakt

Tanulmányunk a kontrollhely és a nemek függvényében vizsgálja a placebo hatást, 
az implicit tanulás segítségével. Az implicit tanulás mérésére az ASRT (Howard & 
Howard, 1997) módosított változatát alkalmaztuk, amely annyiban változott az ere-
detihez képest, hogy gyakori és kevésbé gyakori tripletket tartalmazott. A kevésbé 
gyakori tripletek esetén nem volt valószínűsíthetőséggel bejósolható, hogy mi lesz a 
triplet vége az elejéhez képest. Célcsoportunk az egyetemista korosztály volt, nemek 
szerint kiegyenlítve. A placebo hatást kutatásunkban egy kalcium tablettával igye-
keztünk kiváltani, melyről a kísérleti csoport úgy tudta, hogy teljesítménynövelő 
hatása van, míg a kontroll csoport nem kapott erről semmilyen megerősítést. Az 
elemzéskor a vizsgálati személyeket három csoportba osztottuk fel a kontrollhely 
függvényében: külsőkontrollos, belsőkontrollos és átlagos. Ez a felosztás tükrözte a 
teszt szerzői által megadott kategóriákat (Rotter, 1954). A tanulási fázisok folyamán 
létrejött az implicit tanulás, azonban a kísérleti- és kontroll csoport nem mutat elté-
rést a kontrollhely és a nemek közötti különbség függvényében. Tehát a kontrollhely 
nem befolyásolta a placebo hatást, és a nemek között sincs eltérés. Kutatásunk pozi-
tív eredménye, hogy az ASRT módosított változata is kiválóan működik.

Kulcsszavak: implicit tanulás, placebo effektus, kontrollhely, ASRT

A placebo szó latin eredetű, jelentése: „jónak látsz”, „tetszeni fogok”. Shapiro 
(1997) a következőképpen definiálta a placebot: „A placebo olyan terápiás beavat-
kozás, vagy annak egy része, amelyet egy betegség gyógyítására vagy tünet enyhíté-
sére alkalmaznak annak teljes vagy részleges tudatában, hogy specifikus hatást nem 
fejt ki a kezelt állapotra.”
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A legtöbb placebo vizsgálatot gyógyszeres kísérletekkel végezték, melyek meg-
lepő eredményt hoztak. A gyógyszerkutatások során kiderült, hogy a hatástalan piru-
lákat szedők átlagosan harmadánál lehet a tünetek enyhülésére számítani. Ami még 
meglepőbb, hogy az álpirulák némelyeknél még a valódi gyógyszernek a mellékha-
tásait is kiválthatják. A vizsgálatban a placebót szedők fele panaszkodott fáradtság-
ra, negyede fejfájásra, és mintegy tizede émelygésre, hányingerre (Tilburt, 2008). 
Mindezt kettős vakpróbának nevezett vizsgálatokban hajtották végre, ami azt jelenti, 
hogy a kísérleti alanyok egyik csoportjának az új szert, a kontrollcsoportnak pedig 
hatóanyag nélküli placebót adták, és sem a kezeltek, sem pedig a kísérletet lebonyo-
lító személyzet nem tudta, ki milyen tablettát kapott. Az utóbbi néhány évtized ku-
tatásaiból az is kiderült, hogy az álkezelés során gyorsabban javul az állapota annak, 
aki nagyobb dózisban kapja az „orvosságot”. De még az sem mindegy, milyen színű 
a tabletta: a pirosat inkább serkentő, míg a kéket inkább nyugtató hatásúnak vélik a 
résztvevők (Tilburt, 2008).

Implicit tanulás

Az implicit tanulás témájában már több mint harminc éve folynak kutatások, de a 
közelmúltban került újra a tudomány középpontjába. Implicit tanulásnak nevezünk 
minden olyan megismerő folyamatot, ami a tudat hatáskörén kívül megy végbe, 
ezen tanulás során, szándékunk ellenére, passzív tanulás során teszünk szert bizo-
nyos információkra, az ily módon kapott tudást nehéz meghatározni. Ellentétben 
áll az explicit tanulással, (például, mikor megtanuljuk, hogy hogyan kell egy adott 
problémát megoldani), amely egy teljesen tudatos, aktív folyamat (Jackson & Far-
row, 2005).

Az implicit tanulásnak három fő paradigmáját különböztetjük meg: az első a di-
namikus rendszert ellenőrző (Dynamic System Control, DSC), a második a mes-
terséges nyelvtanokra vonatokozó tanulás (Artificial Grammar Learning, AGL), a 
harmadik pedig kutatásunk homlokterében álló implicit szekvencia tanulás (Sequen-
ce Learning, SL). Jelen kutatásunkban a harmadik, szekvencia tanulásra vonatkozó 
tanulással foglalkoztunk (Cleeremans, Destrebecqz & Boyer, 1998).
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A placebo hatás és az implicit tanulás összefüggése

Colagiuri, Livesey & Harris (2011) tanulmányukban azt vizsgálták, hogy tájékozta-
tó manipulációval hogyan lehetne előállítani placebo hatást egy tudattalan kognitív 
feladatban, nevezetesen az implicit tanulásban. 464 egyetemi hallgatót vontak be 
vizsgálatukba.

A feladat megkezdése előtt egy-egy résztvevő különbözőképpen lett informálva 
arról, hogy az illatnak pozitív, negatív vagy semmilyen hatása nem lesz a teljesít-
ményre. Akik úgy tudták, hogy pozitív hatása van az illatnak, azoknak gyorsabb volt 
a reakcióideje, mint a többi résztvevőnek. Akik az illat negatív hatásáról informá-
lódtak, azoknak lassabb reakcióidejük volt, mint azoknak, akik nem kaptak tájékoz-
tatást. Ez arra utal, hogy a tájékoztató manipulációval előidézhető placebo effektus a 
tudattalan tanulási folyamatokban.

Személyiségvonások

A kontrollhely elvárásokkal Rotter foglalkozott behatóbban, az ő nevéhez fűződik 
a külső-belső kontroll személyiség teszt is (1957). Az embereknek tanulási helyze-
tekben elvárásaik vannak arról, hogy a megerősítés, a siker a saját viselkedésüktől 
függ-e vagy a külső erők, különösen a szerencse, a véletlen irányítja. Különböznek 
abban, hogy milyen mértékű ok-okozati kapcsolatot tételezünk fel viselkedésünk és 
következményei között. Ez alapján tudunk megkülönböztetni külső-és belső kont-
rollos személyeket.

Módszerek

Résztvevők

A vizsgálatban 45 fiatal felnőtt vett részt, akik az egyetemista korosztályt képviselik, 
közülük 22 férfi és 23 nő.

Vizsgálati eszközök

A vizsgálat során az implicit tanulás mérésére az ASRT egy módosított változatát 
alkalmaztuk (Howard és Howard, 1997).  A feladat instrukciója szerint a képernyőn 
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négy kör jelenik meg, amelyek közül az egyik befeketedik, a vizsgálati személy 
feladata körök befeketedésének a lekövetése minél gyorsabban és pontosabban. 
Mindegyik körhöz egy-egy billentyű tartozott (Y,C,B,M). Kizárólag a gyűrűs és mu-
tató ujjaikat helyezhették rá a megfelelő billentyűre.

Az ASRT feladat 2x25 blokkból állt, a blokkok egyenként 80 gomblenyomásból. 
A szekvencia gyakori és kevésbé gyakori tripleteket, azaz ingerhármasokat tartal-
mazott.

A hagyományos ASRT-hez képest, a gyakori és ritka tripletek mellett bevezettük 
a közepes gyakoriságú (M) tripleteket is. A gyakori triplet azt jelenti, hogy az in-
ger valószínűséggel bejósolható, így a triplet kezdete alapján nagy valószínűséggel 
várható a triplet utolsó eleme. Ritka tripletek esetében ugyanez a tripletkezdet nem 
jósolja be nagy valószínűséggel az adott befejezést, így az utolsó ingerre nem számí-
tanak a személyek, emiatt a reakcióidők növekedését tapasztaljuk ezeken az ingere-
ken. A M tripletek esetében nincs lehetőség statisztikai elsajátításra, mivel a triplet 
kezdete bármilyen folytatást egyforma valószínűséggel jósol be. Tehát: Az eredeti 
ASRT feladat reakciógörbéje (a tanulással eltöltött idő és a bejósolhatóság függvé-
nyében) módosul (ott két görbe van – a gyakori és nem gyakori elemeké - amelyek 
szétnyíló tendenciát mutatnak a tanulás előrehaladtával, egyre jobban bejósolhatóvá 
válik, hogy milyen gyakoriságú elem következik). A várt ingerekre (gyakori triple-
tekre) gyorsabban válaszolunk, mint a nem vártakra (ritka tripletekre), és ez a kü-
lönbség egyre kifejezettebbé válik. A módosított változatban három görbe szerepel, 
megtalálható szintén a gyakori, high frequency (H) és nem gyakori, low frequency 
(L) elemek képe, plusz kiegészül (az első tanulási sessionben) egy úgynevezett me-
dium (M) görbével, ami a 25%-os, közepes gyakoriságú triplet végződéseket jelzi. 
Az M görbe a H és a L görbe között helyezkedik el, az L és M közötti különbség a 
szekvenciatanulási hatást mutatja meg. Az M tripletek esetében nincsen statisztikai 
tanulás, mert az adott kontextus után az utolsó elemek ugyanakkora valószínűséggel 
következnek. 

A második tanulási fázis szintén módosul, abban a tekintetben, hogy az M trip-
leteket is kétfelé osztottuk, és az egyik csoport ettől a ponttól kezdve gyakrabban 
fordult elő, másik pedig egyre ritkábban így keletkeztek új gyakori (H 62,5%) és új 
nem gyakori (L 12,5%) elemek. Azt vártuk, hogy az új statisztikai jellemzők beve-
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zetésével az eredeti M tripletek közül azok, amelyek immár gyakran fordulnak elő 
gyorsabb reakcióidőhöz vezetnek, mint azok, amelyek ritkábban fordulnak elő. Ek-
kor a kirajzolódó görbék képe úgy módosul, hogy az M görbe szétnyílik és létrejön 
egy MH (medial high -gyakoribb) és ML (medial low - kevésbé gyakori) görbe, ezek 
a görbék a H és L (itt HH, LL) görbék felé tendálnak. A HH és LL görbe változatlan 
(2. ábra). Ezen változtatás következtében a második tanulási szakasz elején egy új 
statisztikai tanulás kezdődik, ahol az addig közepes gyakoriságú kombinációk új 
statisztikai jellemzői kell elsajátítani. Az elrendezés előnye, hogy meg tudjuk vizs-
gálni, azt hogy tiszta lapokkal indulva melyik tanulási szakaszban jutnak el nagyobb 
statisztikai tudáshoz a résztvevők (H vs. L és MH vs. ML). 

Hipotézisek

Kutatásunkban arra a kérdésekre kerestük a választ, hogy mekkora a két csoport 
(kísérleti -placebo és kontroll) tanulása közötti eltérés. Azt vártuk, hogy a placebo 
csoport szignifikánsabban jobban teljesít majd a második session során, mivel a pla-
cebót a két tanulási blokk között kapták. Továbbá, azt a hipotézist állítottuk fel, hogy 
a nemek között nem lesz különbség. 

1. ábra: 2. session tanulás. Megtalálhatók HH(zöld), MH(lila), ML(barna) és LL(kék) gör-
bék képe a második session (szétnyílás) folyamán
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Ezen kívül a bevezetési, levezetési és köztes időben más típusú feladatokat kaptak 
az alanyok, mint például a végrehajtó funkciókat mérő Wisconzin Kártyaszortírozós 
Teszt (WCST), vagy Fluencia tesztek (betű és szemantikus) és a verbális munkame-
mória mérésére szolgáló Számterjedelemi Teszt.

A különböző tesztek mellett eszközként használtunk mind a kísérleti, mind a 
kontroll csoportnál 15 mg kalciumot, tabletta formájában, ez a tabletta a kísérleti 
csoportnál mért placebo hatás kiváltását. A kutatást és a kalcium beadását az etikai 
bizottság engedélyezte. A személyek tájékoztatást kaptak az általunk bevett tablettá-
ról, elolvashatták annak dobozát az összetevőkről, és visszautasíthatták a kísérletben 
való részvételt, de erre nem volt példa.

Eredmények

Először is kíváncsiak voltunk arra, hogy az első Session folyamán történt-e 
szekvenciaspecifikus tanulás a gyakori (H) és ritka (L) tripletek esetében. Ez 
azért fontos, mert így tudjuk lekövetni legelőször azt, hogy létre jött-e az imp-
licit tanulás. Ennek mérésére ismételt méréses ANOVA-t (Repeated Measures 
ANOVA) használtunk a következő faktorokkal: EPOCH (1-5), illetve S1_HL 
(Session 1-ben gyakori vagy ritka volt az adott triplet: H vagy L), csoportosító 
változónak pedig a PLACEBO_INFO („a kalcium segít”, „nincs hatása”) vál-
tozót vittük be.

Az első mérésnél szignifikáns EPOCH főhatást tapasztaltunk, ami azt jelzi, hogy 
a személyek az inger bejósolhatóságától függetlenül egyre gyorsabb reakcióidőket 
produkáltak a feladatban.

Fontos az elemzésnél figyelembe venni azt is, hogy az első Session végén a 
H és L (vagyis HH és LL) görbék szétválása mekkora a második Session végé-
nek MH és ML görbék szétváláshoz képest. Ez esetben van szignifikáns különb-
ség: (F(44)=2,319, p=0,025). Ebből viszont még nem tudjuk megállapítani, hogy 
a személyek PLACEBO szerint eltértek-e, ezért van szükség a különbségi mutatók 
különbségének kiszámítására.
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2. ábra: Szekvenciaspecifikus tanulás a gyakori (H) és ritka (L) tripletek esetében

A két előzőleg említett különbséget kivontuk egymásból, így megállapíthatóvá 
vált, hogy az első Session végi HL különbség nagyobb vagy a második Sessi-
on végi MH-HL különbség. Ennek a változónak az értékét független mintás 
T-próbával elemeztük PLACEBO (kísérleti csoport, kontroll csoport) csopor-
tosító változó szerint. Szignifikáns eltérést itt sem tapasztaltunk: (t(43)=0,299, 
p=0,998). ami arra utal, hogy a kísérleti és kontrollcsoport tagjai nem külön-
böztek abban, hogy hogyan teljesítettek másodszor az első teljesítményükhöz 
képest.

Vizsgálatunkban a résztvevőket két nagy csoportra osztottuk: belső kontrollos 
vagy átlagos kontrollos személyek, illetve külső kontrollos személyek. 
Személyeink közül 35 ember volt belső kontrollos illetve átlagos kontrollhellyel 
rendelkező, ezt a két csoportot egybevontuk és 10 ember a külső kontrollosokhoz 
tartozott. 

Először ismételt méréses ANOVA-val (Repeated Measures ANOVA) megnéztük, 
hogy a külső kontrollos személyek szekvenciatanulása hogyan változik SESSION 
(1. session vége, 2. session vége), illetve a PLACEBO (kísérleti vagy kontrollcso-
port) csoportosító változó függvényében (3. ábra). 
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3. ábra: Kontrollhely vizsgálata a placebo- és a kontroll csoportban

A 3. ábrán látható kereszteződés ellenére az interakció nem szignifikáns, tehát 
statisztikailag nem térnek el a csoportok abban, hogy milyen volt a S1-beli és S2-beli 
tanulásuk viszonya.

Ismételt méréses ANOVA-val (Repeated Measures ANOVA) vizsgáltuk, hogy 
az átlagos kontrollos személyek szekvenciatanulása hogyan változik SESSION (1. 
session vége, 2. session vége), illetve a PLACEBO (kísérleti vagy kontrollcsoport) 
csoportosító változó függvényében. A reakcióidő csökkent, a kísérleti csoport va-
lamivel gyorsabb volt, mint a kontroll csoport, de ez az eredmény nem tekinthető 
szignifikáns eltérésnek (p > 0,05).

Végül azt vizsgáltuk meg, hogy a nemek között találunk-e különbséget. Azt 
vártuk, hogy nem lesz a nemek között eltérés abban, hogy hogyan teljesítenek az 
ASRT feladatban, és abban sem, hogy mennyire hat rájuk a placeboként beadott 
kalciumtabletta. ANOVA-t (EPOCH*NEM) alkalmaztunk arra, hogy megtudjuk, 
hogy volt-e a két tanulási szakaszban a nemek tanulása között szignifikáns különb-
ség (F(4,164)=1,595, p=178). Szintén nem találtunk szignifikáns eredmény arra vo-
natkozóan, hogy férfiak vagy a nők érzékenyebbek-e a placebora.

Azt az eredményt kaptuk, hogy nincsen szignifikáns különbség a nemek tanulása kö-
zött, csupán nagyon kevés eltérés mutatható ki ezen csoportok közt, és tendencia sem ala-
kult ki egyik vagy másik nem javára, inkább váltakozó teljesítményt nyújtottak (4. ábra).
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4. ábra: Kontrollhely és nemek vizsgálata a két session során placebo és kontrollcsoport szerint

Megvitatás

Fő célunk annak vizsgálata volt, hogy létrejön-e a placebo hatás, de amint az ábrák-
ból láthattuk ez nem jött létre. Továbbá azt az eredményt vártuk, hogy a kontrollhely 
befolyásolni fogja a placebo hatást, tehát leginkább a külső kontrollos személyekre 
lesz igaz az, hogy meg fog nőni a teljesítményük a második tanulási blokk folyamán 
az első tanulási blokkhoz képest. Ez a hipotézis azonban nem igazolódott be, mivel 
a kísérleti (placebo csoport) és a kontroll csoport között nem volt szignifikáns eltérés 
a teljesítményt illetőleg.

Előfordulhat, hogy az általunk felvett mintában pont olyan személyek kerültek be 
nagyobb számmal, akikre nem hat kimutatható módon a placebo. További magya-
rázatként szolgálhat az, hogy lehetett az alanyoknak a kálcium hatásairól előzetes 
tudása, ami feltételezi azt, hogy teljesen szkeptikus a hozzáállása a feladathoz. To-
vábbá, bár kaptak egy olyan üzenetet, hogy ettől a tablettától növekszik a teljesít-
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ményük, még ha el is hitték, ezt explicit módon (nagyobb odafigyelés, megpróbálni 
pontosabbnak lenni a feladat során, stb.) nem akarták bebizonyítani.

A munka hozománya azonban, hogy teszteltünk egy új mérési eljárást (egy mó-
dosított ASRT feladatot), amellyel ugyanannál a személynél két alkalommal is vizs-
gálható a statisztikai tanulás anélkül, hogy az első tanulás interferálna a második 
tanulással. Az eljárással sikeresen mutattuk ki a várt tanulási hatásokat minden kí-
sérleti csoport esetében. 

A feladat nehéz, mert nem tudjuk szűrni, hogy kiknél hat és kiknél nem hat a pla-
cebo (ezt általában a személyek nem tudják magukról), így szélsőséges esetben még 
az is előfordulhat, hogy a mintába csak olyan emberek kerülnek, akikre egyébként 
sincs hatással a placebo (más helyzetekben sem). A kérdés viszont aktuális, mert a 
mindennapi életünkben számos dolgot sajátítunk el impliciten, és a placebo hatásos-
sága új távlatokat nyitna meg abban, hogy miként segíthetőek a problémákkal küzdő 
emberek ezekben a helyzetekben.
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Absztrakt

A kutatás középpontjában az egészségvédő magatartás különböző életkori csoportok-
ban történő vizsgálata áll. Az egyes életkori csoportokat általános iskolai felső tagoza-
tos, illetve középiskolai diákok, valamint egyetemi hallgatók alkották. A kutatás fontos 
részét képezte az egészségvédő magatartás mértéke, illetve a személyiség egyes ténye-
zői (egészséggel kapcsolatosan észlelt kontroll, megküzdés, önértékelés és énhatékony-
ság) közötti kapcsolat vizsgálata. A vizsgálatban összesen 177 fő, 12-26 év közötti sze-
mély vett részt, akik körében az adatfelvétel a következő kérdőívek segítségével történt: 
Rövid Egészség Kérdőív, Multidimenzionális Egészségkontroll Kérdőív, Rosenberg 
Önértékelési Kérdőív, Általános Énhatékonyság Kérdőív, valamint a Folkman és Laza-
rus-féle konfliktusmegoldó kérdőív. Az eredmények alapján az egyes életkori csoportok 
között jelentős különbség mutatkozott az egészségmagatartást tekintve. A legmagasabb 
mértékű egészségvédő magatartás az általános iskolások csoportjánál volt megfigyelhe-
tő, míg a legalacsonyabb az egyetemi hallgatók esetében volt jellemző. Összességében 
az egészségmagatartás változásában az életkorral előrehaladva csökkenő tendencia mu-
tatkozott. Arra utaló eredmények is születtek, hogy a különböző életkori szakaszokban 
más-más tényezők állhatnak összefüggésben az egészségvédő magatartással, továbbá 
az egyes csoportokon belül a nemek között is lehetnek különbségek ebben a tekintet-
ben. Az eredmények felhívják a figyelmet a fiatalok körében történő egészségfejlesztés 
fontosságára, továbbá arra, hogy annak megvalósítása a különböző életkori szakaszok-
ban eltérő eszközökkel és módokon lehet indokolt.

Kulcsszavak: egészségmagatartás, személyiség, egészségvédelem, életkori csoportok
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Az egészség megőrzésében, fenntartásában fontos szerepe van a pszichés té-
nyezőknek, azokon keresztül pedig a magatartásnak (Kulcsár, 2002). Az egész-
séggel összefüggésbe hozható magatartásformáknak alapvetően kétféle megnyil-
vánulási módja lehet: szolgálhatják az egyén egészségének védelmét, azonban 
káros, kockázati tényezőként is megjelenhetnek. Azok a viselkedésformák, ame-
lyek által az egyén célja egészségének megőrzése, a preventív egészségmagatar-
tás körébe sorolhatóak, amely nem csupán a kockázati magatartásformák hiányát 
jelenti, hanem azt is, hogy az egyén tudatosan és aktívan végez olyan cselek-
véseket, amelyek által óvja egészségét (például rendszeres fizikai aktivitást vé-
gez, egészségesen táplálkozik) (Matarazzo, 1984; idézi Pikó, 2002). A megfelelő 
táplálkozási szokások és a rendszeres fizikai aktivitás mellett az egészségvédő 
magatartásformák közé sorolhatjuk a megfelelő alvási szokásokat, vagy a fogak 
rendszeres ápolását, valamint a biztonságunkat szolgáló cselekvéseket is (Jessor, 
Turbin & Costa, 1998).

Az egészségmagatartás, és azon belül a preventív viselkedés alapját a kisgyer-
mekkorban kialakított szokások képezik, ezért ez az életszakasz – az óvodás- és kisi-
skoláskor – kiemelt jelentőségű az egészségnevelést illetően (Kulcsár, 1998). Azon-
ban szintén kritikus korszaknak tekinthető az egészségmagatartás szempontjából a 
serdülőkor (Kulcsár, 1998), amely során jelentős biológiai és pszichoszociális válto-
zások történnek, amelyek magatartási változásokkal is járnak (Eccles et al., 1993).

Az egészségmagatartásunkkal kapcsolatos döntéseinket jelentősen befolyásoló 
tényezők közé tartoznak az adott kulturális szokások (Pikó, 2002), hiszen az egész-
ségmagatartást illetően a legfőbb meghatározó tényezők közé sorolható az egészség-
ügyi kultúra, a nevelés, valamint az oktatás (Kulcsár, 2002). Az egészségmagatartás 
szempontjából azonban meghatározóak lehetnek a nemek közötti különbségek is. A 
nők esetében általában nagyobb mértékben jellemzőek az egészség védelmét és így 
a betegségek megelőzését szolgáló magatartásformák, mint a férfiaknál (Gijsbers 
van Wijk, Huisman & Kolk, 1999; idézi Csabai & Molnár, 2009). Továbbá az egész-
ségünkkel kapcsolatos elhatározásainkat döntően meghatározzák motivációink és a 
személyiségünk is (Pikó, 2002).

Az egészségvédő magatartás és a személyiség közötti kapcsolat vizsgálatakor 
fontos lehet figyelembe venni az egészséggel kapcsolatosan észlelt kontrollt. At-
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tól függően, hogy az egyén egészségi állapotának alakulását leginkább saját ma-
gának, vagy más személyeknek (orvosoknak, családjának) vagy esetleg Istennek, 
a sorsnak vagy a szerencsének tulajdonítja, megkülönböztetjük a belső, a külső 
szociális, valamint a transzcendens egészségkontrollt (Wallston, Wallston & De-
Vellis, 1978; idézi Norman, 1995). Egyes kutatások eredményei szerint nagyobb 
mértékben figyelhetőek meg egészségvédő viselkedésmódok azoknál a személyek-
nél, akik egészségi állapotuk alakulását leginkább saját maguknak tulajdonítják 
(Duffy, 1988; Rauckhorst, 1987; Waller & Bates, 1992; Weiss & Larsen, 1990; 
idézi Norman, 1995) Egészségünk fenntartásában szintén kulcsfontosságú szerepe 
van stresszkezelési, megküzdési stratégiáinknak. Megküzdési stratégiáink lehetnek 
problémafókuszúak, ha elsősorban a probléma megoldására összpontosítunk, va-
lamint érzelemközpontúak, ha az érzelmi egyensúly elérésén van a hangsúly (Fol-
kman, Lazarus, Gruen & Delongis, 1986; idézi Pikó & Keresztes, 2007). Korábbi 
kutatások során azt találták, hogy az említett megküzdési módok közül a probléma-
fókuszú megküzdésre jellemző inkább, hogy nagyobb mértékű egészségvédő ma-
gatartással jár együtt (Pikó, 2001). Optimálisnak azonban feltehetően az tekinthető, 
ha a kétféle megküzdési mód alkalmazása között egyensúly van (Swan, Carmelli, 
Dame, Rosenman & Spielberger, 1992; idézi Pikó & Keresztes, 2007). Az önér-
tékelés szintén egy fontos – az egyén egészségét és életminőségét meghatározó 
– pszichológiai tényezőnek tekinthető (Evans, 1997; idézi Mann, Hosman, Scha-
alma & de Vries, 2004), amelyet az önmagunkról alkotott képünk, valamint a saját 
magunkkal kapcsolatos érzelmeink összessége alkot (Burns, 1982; idézi Mann et 
al., 2004). A pozitív önértékelés olyan védőfaktornak tekinthető, amely hozzájárul a 
jobb egészségi állapot meglétéhez azáltal, hogy védi az egyént a negatív hatásoktól, 
továbbá segíti a (betegségekkel való) hatékony megküzdést (Mann et al., 2004). Az 
énhatékonyság, tehát az, hogy az egyén mennyire érzi hatékonynak, kompetensnek 
a viselkedését, szintén meghatározó tényező az egészségmagatartás szempontjából 
(Bandura, Reese & Adams, 1982; idézi Pikó, 2002). Azok a személyek, akik jobban 
bíznak képességeikben, hatékonyabbnak érzik magukat, nagyobb fokú egészség-
tudatossággal is jellemezhetőek, valamint nagyobb mértékben képesek az egész-
ség védelmét szolgáló magatartásváltozatásra (Meyerowitz & Chaiken, 1987; idézi 
Pikó, 2002).
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Hipotézisek, kérdések

A korábbi elméleti elképzelések és eredmények alapján az előzetesen megfogal-
mazott hipotéziseink a következőek voltak. Feltételeztük, hogy a lányokra minden 
életkori csoportban nagyobb mértékű egészségvédő magatartás lesz majd jellemző, 
mint a fiúkra. Továbbá arra utaló eredményeket vártunk, hogy mind a belső egész-
ségkontroll, mind az önértékelés, mind pedig az énhatékonyság szignifikánsan po-
zitívan korrelál majd az egészségmagatartással, azaz e tényezők magasabb mérté-
ke nagyobb fokú egészségvédelemmel fog együtt járni. Továbbá azt vártuk, hogy 
a megküzdés esetében a problémafókuszú megküzdés erősebb szignifikáns pozitív 
korrelációt mutat majd az egészségvédő magatartás mértékével, mint az érzelemköz-
pontú megküzdés.

A korábbi elméleti megfontolásokra és eredményekre alapozott hipotézisek mel-
lett a kutatás középpontjában álló fontos kérdés volt, hogy mindezek hogyan alakul-
nak az egyes életkori csoportokban, azaz milyen különbségek lehetnek a különböző 
életkori csoportok között ezeket az összefüggéseket, illetve összességében az egész-
ségvédő magatartás mértékét tekintve.

Módszerek

Résztvevők

A vizsgálatban összesen 177 fő, 12-26 év közötti személy vett részt, 81 fiú és 
96 lány (átlag életkor: 16,92; szórás: 3,767). A vizsgálatban résztvevő személyek 
három különböző, a kutatás során összehasonlítandó csoportot alkottak, az álta-
lános iskolai felső tagozatos, illetve a középiskolai diákok, valamint az egyetemi 
hallgatók csoportját. Az általános iskolai felső tagozatos diákok csoportjába 66 fő, 
12-16 év közötti diák került (27 fiú és 39 lány; átlag életkor: 13,11; szórás: 0,947). 
A középiskolai diákok csoportját 50 fő, 15-18 év közötti fiatal alkotta (21 fiú és 
29 lány; átlag életkor: 16,50; szórás: 0,678). Az egyetemi hallgatók csoportjához 
pedig 61 fő, 18-26 év közötti személy tartozott (33 fiú és 28 lány; átlag életkor: 
21,38; szórás: 1,985). A vizsgálati személyek személyes találkozás alkalmával 
töltötték ki a kérdőíveket, ami átlagosan körülbelül 10-15 percet vett igénybe. A 
kérdőívek felvétele egy vidéki általános-, valamint egy középiskolában, továbbá 
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a Szegedi Tudományegyetem területén elérhető diákokkal, hallgatókkal történt. A 
kérdőívek kitöltését megelőzően a résztvevők tájékoztatást kaptak a kérdőívekhez 
tartozó főbb instrukciókról, valamint a kérdőív anonimitásáról és az adatok bizal-
mas kezeléséről.

Eszközök

Az adatfelvétel a következő kérdőívek segítségével történt: Rövid Egészség Kérdő-
ív (Csabai et al., 1998), Multidimenzionális Egészségkontroll Kérdőív (Wallston, 
Wallston, & De Vellis, 1978), Rosenberg Önértékelési Kérdőív (Rosenberg, 1965), 
Általános Énhatékonyság Kérdőív (Schwarzer & Jerusalem, 1995), valamint a Fol-
kman és Lazarus-féle konfliktusmegoldó kérdőív (Folkman & Lazarus, 1980) 22 
tételt tartalmazó magyar adaptációja (Kopp & Skrabski, 1995). A kérdőíveken kívül 
továbbá a résztvevők személyére vonatkozó adatok (nem, életkor, lakóhely) kerültek 
rögzítésre.

Eredmények

Nemek közötti különbségek az egészségvédő magatartás mértékében

Független mintás t-próba segítségével megvizsgáltuk – külön-külön az egyes csopor-
tokon belül – a nemek közötti lehetséges különbségeket az egészségvédő magatartás 
mértékére vonatkozóan (lásd 1. ábra). Az általános iskolai felső tagozatos diákok 
csoportja esetében szignifikáns különbség mutatkozott a fiúk és a lányok egészség-
védő magatartásának mértéke között (t(61) = - 2,441; p = 0,018). Az eredmények 
alapján ebben az életkori csoportban a lányokat szignifikánsan nagyobb mértékben 
jellemzi az egészségvédő magatartás, mint a fiúkat (fiúk: átlagérték: 35,12, szórás: 
5,518; lányok: átlagérték: 38,61, szórás: 5,563). A további két csoport, azaz a közép-
iskolai diákok, valamint az egyetemi hallgatók csoportja esetében nem volt szignifi-
káns különbség a fiúk és a lányok között, tendenciaszerűen azonban e két csoportban 
is megjelent, hogy a lányokra nagyobb mértékű egészségvédő magatartás jellemző, 
mint a fiúkra.
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1. ábra: A fiúk és lányok közötti különbségek az egyes csoportokon belül az egészségvédő 
magatartás mértékére vonatkozóan (a szignifikáns különbség meglétét csillag jelöli) (n = 173)

Egészségvédő magatartás – különbségek az egyes életkori csoportok között

Az egyes életkori csoportok közötti lehetséges egészségmagatartásbeli különbségek 
vizsgálatára az egyszempontos varianciaanalízist (One-way ANOVA) alkalmaztuk. 
A varianciaanalízis utótesztjei során az LSD post hoc teszt eredményei azt mutat-
ták, hogy az egyes életkori csoportok közül az általános iskolai felső tagozatos diá-
kok, valamint a középiskolai diákok egészségvédő magatartásának mértéke között 
nincs jelentős különbség (p = 0,504). Szignifikáns különbség mutatkozott azonban 
az egészségvédő magatartás mértékében az általános iskolai felső tagozatos diákok, 
valamint az egyetemi hallgatók (p = 0,004), illetve a középiskolai diákok és az egye-
temi hallgatók csoportja között (p = 0,040). Az eredmények alapján a legnagyobb 
mértékű egészségvédő magatartás az általános iskolai felső tagozatos diákok cso-
portjánál volt megfigyelhető (átlagérték: 37,22; szórás: 5,763), ennél valamelyest 
kisebb mértékben jellemezte az egészségvédő viselkedés a középiskolás diákok cso-
portját (átlagérték: 36,57; szórás: 3,791). A legkisebb mértékű, az egészség védelmét 
szolgáló magatartás pedig az egyetemi hallgatók csoportja esetében volt jellemző 
(átlagérték: 34,54; szórás: 5,300) (lásd 2. ábra). Összességében az eredmények alap-
ján feltételezhető, hogy az egészségvédő magatartás mértékében (az általános iskola 

p = 0,018*

p = 0,060

p = 0,316
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felső tagozatától az egyetemista évekig) az életkor előrehaladtával párhuzamosan 
egy csökkenő tendencia figyelhető meg.

2. ábra: Az egészségvédő magatartás mértéke a különböző életkori csoportokban (a pontos 
átlagértékek feltüntetésével) (n = 173)

Egészségvédő magatartás – különbségek az egyes életkori csoportok között

Az egészségmagatartás és az általunk vizsgált személyiségtényezők (egészséggel 
kapcsolatosan észlelt kontroll, megküzdés, önértékelés, énhatékonyság) közötti ösz-
szefüggések feltárására a Pearson-féle korrelációt alkalmaztunk. Az eredmények 
alapján az adott mintán jellemző volt, hogy az általános iskolai felső tagozatos di-
ákok esetében az egészségvédő magatartás szignifikánsan korrelált mind a belső (r 
= 0,406, p = 0.001), mind pedig a külső szociális (r = 0,321, p = 0,014) egészség-
kontroll skálával. Továbbá szignifikáns összefüggést mutatott a problémafókuszú 
megküzdési módok alkalmazásának mértékével (r = 0,469, p = 0,000), illetve az 
énhatékonyság mértékével is (r = 0,426, p = 0,001). Az egyetemi hallgatók cso-
portja esetében az egészségvédő magatartás mértéke a belső (r = 0,399, p = 0,001) 
és a külső szociális (r = 0,411, p = 0,001) egészségkontroll skálák mellett a problé-
mafókuszú megküzdéssel mutatott szignifikáns összefüggést (r = 0,303, p =0,020). 
Azaz az adott mintán mind az általános iskolai felső tagozatos diákokra, mind pedig 

37,22
36,57

34,54
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az egyetemista hallgatókra jellemző volt, hogy nagyobb mértékben jellemzi őket 
az egészségük védelmét szolgáló magatartás, ha jellemzően inkább önmaguknak, 
vagy más személyeknek tulajdonítják egészségi állapotuk alakulását. Továbbá minél 
nagyobb mértékben alkalmaznak a probléma megoldására irányuló, azaz probléma-
fókuszú megküzdési stratégiákat, annál nagyobb mértékű egészségvédő magatartás 
jellemzi őket. Illetve az általános iskolai felső tagozatos diákok csoportja esetében az 
is elmondható az eredmények alapján, hogy minél magasabb énhatékonysággal ren-
delkeznek, azaz minél hatékonyabbnak érzik magukat, feltehetően annál nagyobb 
fokú egészségvédelem is jellemzi őket. Miközben azonban az általános iskolai felső 
tagozatos diákok és az egyetemi hallgatók esetében az egészségmagatartás mértéke 
több személyiségtényezővel is szignifikánsan összefüggött, a középiskolás diákok 
csoportját tekintve az eredmények azt mutatták, hogy az egészségvédő magatartásuk 
mértéke egyetlen általunk vizsgált személyiségtényezővel sem állt szignifikáns kap-
csolatban. Elképzelhető, hogy ennek hátterében valamilyen a serdülőkorhoz kapcso-
lódó tényező (például a kortársak megnövekedett szerepe) áll, de azt sem zárhatjuk 
ki, hogy valójában vannak szignifikáns összefüggések, de a minta elemszáma nem 
volt elegendő ezek kimutatására. Az egészségvédő magatartás és a személyiség kap-
csolatára vonatkozó eredmények összefoglalva az 1. táblázatban láthatóak.

Általános iskolai felső tagozatos diákok csoportja
Egészségmagatartás

Belső kontroll r = 0,406** p = 0,001
Külső szociális kontroll r = 0,321* p = 0,014

Énhatékonyság r = 0,426** p = 0,001
Problémafókuszú megküzdés r = 0,469** p = 0,000

Egyetemi hallgatók csoportja
Egészségmagatartás

Belső kontroll r = 0,399** p = 0,001
Külső szociális kontroll r = 0,411** p = 0,001

Problémafókuszú megküzdés r = 0,303* p = 0,020

1. táblázat: Az egészségmagatartás és a vizsgált személyiségtényezők között fennálló 
szignifikáns korrelációkra vonatkozó adatok összesítve (a szignifikáns korreláció meglétét 
csillag jelöli) (n = 173)
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Megvitatás

Kutatásunk középpontjában az egészségvédő magatartás különböző életkori csopor-
tokban történő vizsgálata állt. Az egyes csoportokat általános iskolai felső tagoza-
tos és középiskolai diákok, valamint egyetemi hallgatók alkották. A kutatás fontos 
részét képezte annak feltárása, hogy az egyes életkori csoportokon belül milyen 
nemek közötti különbségek tapasztalhatóak az egészségvédő magatartás mértéké-
ben. Továbbá fontos cél volt annak vizsgálata, hogy milyen különbségek lehetnek 
az egyes életkori csoportok között az egészségvédő magatartás és a személyiség 
egyes tényezői (egészséggel kapcsolatosan észlelt kontroll, megküzdés, önértékelés, 
énhatékonyság) közötti összefüggéseket, valamint összességében az egészségvédő 
magatartás mértékét tekintve.

A kutatás során kapott eredmények több tényezőre is felhívták a figyelmet a fia-
talok egészségvédő magatartásával kapcsolatban. Egyrészt rámutattak az egészség-
védő magatartás mértékében tapasztalható nemek közötti különbségekre, miszerint 
az egyes életkori csoportokban nagyobb egészségvédő magatartás volt jellemző a 
lányokra, mint a fiúkra. Továbbá az egyes életkori csoportok között is jelentős kü-
lönbség mutatkozott az egészségvédő magatartás mértékében. A vizsgált mintán az 
egyetemi hallgatók esetében jelentősen kisebb mértékben volt jellemző az olyan 
magatartásformák megléte, amelyek által egészségük megőrzése lenne a cél, mint 
az általános iskolai felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok körében. Ösz-
szességében, az eredmények azt mutatták, hogy az általános iskola felső tagozatától 
kezdve az egyetemi évekig az egészségvédő magatartás mértékében egy csökkenő 
tendenciát feltételezhetünk. Végül pedig arra utaló eredmények is születtek, hogy a 
különböző életkori szakaszokban más-más tényezők állhatnak összefüggésben az 
egészségvédő magatartással.

Az eredmények az egészségprevenció tekintetében felhívják a figyelmet arra, 
hogy az egészségmagatartás formálása minden életkorban fontos feladat, illetve 
arra, hogy a fiatalok körében történő egészségfejlesztés során mind az életkori sa-
játosságok, mind pedig a nemi különbségek figyelembevétele is rendkívül fontos 
lehet. Továbbá az egészségmagatartás formálását illetően az azzal összefüggésbe 
hozható személyiségtényezőkre irányuló személyiségfejlesztés mellett fontos lehet 
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(egyes életkori szakaszokban különösen) a kortársak hatására építve a csoportos 
egészségfejlesztés is.

Összességében a kutatás eredményei rámutatnak bizonyos fontos tendenciákra, 
különbségekre, illetve lehetséges összefüggésekre, amelyek igazolása, illetve a hát-
térben álló tényezők mélyebb megértése és feltárása további kutatások által válhatna 
lehetővé.

További kutatások során fontos lenne az egészségvédő magatartás vizsgálatának 
kiterjesztése az általános iskolai felső tagozatos diákoknál fiatalabb, valamint az 
egyetemi hallgatóknál idősebb (az adott mintát tekintve 26 év feletti) életkori cso-
portokra is. Ezáltal lehetővé válhatna annak pontosabb felvázolása, hogy vélhetően 
hogyan alakul, változik az egészségvédő magatartás – annak minősége, mértéke – az 
élet során, a különböző életszakaszokban. Jelen kutatást a kapott eredmények tükré-
ben a személyiség egyes tényezőin túl a különböző szociális tényezők, társas hatások 
egészségmagatartáshoz való viszonyának vizsgálatára is érdemes lenne kiterjeszteni. 
Továbbá későbbi vizsgálatok során fontos lenne lehetővé tenni valamilyen módon a 
háttérben álló tényezők feltárását is, amely által még pontosabb képet kaphatnánk az 
egészségvédő magatartásról és az azzal összefüggést mutató tényezőkről, amelynek 
nem csupán az elméleti tudás gazdagítását, hanem a gyakorlati alkalmazást illetően 
is nagy jelentősége lehetne.
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Absztrakt

Manapság egyre nagyobb érdeklődés veszi körül az arckifejezésekben megjelenő 
érzelmek felismerésének különbségeit. A legtöbb kutató szerint a férfiak és a nők 
más-más érzelmekre érzékenyebbek, befolyásolhatja őket a látott arckép neme is, 
de a kutatások eredményei erre vonatkozóan ellentmondásosak. Vizsgálatunkban az 
érzelmi arckifejezések kapcsán fellépő nemi hatásokat figyeljük meg, azonban az 
eddigi vizsgálatoktól eltérően, az alapérzelmek helyett az arousal- és valenciadi-
menziókra koncentrálunk. A vizsgálati személyeknek e két dimenzió szerinti párok-
ban morfolt arckifejezéseket (meglepettség, boldogság, ijedtség, harag) mutatunk, 
amelyekről el kell dönteniük, hogy inkább melyik érzelmet ismerik fel a párok kö-
zül. Összesen 80 egészséges felnőtt, 40 férfi és 40 nő vett részt a vizsgálatunkban. 
Eredményül azt kaptuk, hogy jelentkezik reakcióidőbeli és teljesítménybeli nemi 
különbség is, valamint befolyással bír a bemutatott arc neme a válaszadásra, bár 
nem minden érzelem esetén. A kapott eredmények evolúciós múltunkkal hozhatók 
leginkább összefüggésbe, alátámasztanak korábbi kutatási eredményeket, azonban 
felvetnek új kérdéseket, melyek további kutatást igényelnek. 

Kulcsszavak: érzelemfelismerés, arckifejezés, nemi hatás

A környezet számára az érzelmek legelőször az arckifejezésben nyilvánulnak 
meg. A legtöbb kutató egyetért abban, hogy biológiai alapjuk van, mégis az érzelmek 
csoportosításának pontos módjáról heves viták folynak az érzelemkutatásban. Az 
összetevő-elmélet követői úgy tartják, hogy az érzelmek más-más összetevőkből 
épülnek fel, attól függően, hogy az adott kultúra mely vonásokat hangsúlyozza. Mi-
vel a különböző kultúrák különböző összetevőket tartanak fontosnak és emelnek 
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ki, az érzelmekre használt nyelvi kifejezések is sokfélék, és kultúránként eltérőek 
lehetnek (Hamann, 2012). Russell (1980) kétdimenziós elmélete szerint az érzelmek 
jellemezhetők a valencia (pozitív-negatív) ill. az aktivitási szint (izgatott-nyugodt) 
dimenzióival. Egy dimenzión belül csak mennyiségi különbségek vannak, így az 
érzelmeket nem lehet élesen elkülöníteni egymástól (1. ábra). 

1. ábra: Russel dimenzióelmélete (1980)

Az alapérzelem-elmélet képviselői szerint az érzelmek univerzálisak és az evo-
lúciós szelekció során alakultak ki, így alapvető biológiai indítóprogrammal rendel-
keznek. E programok kifejlődése azonban másokkal való interakciót igényel, ennek 
következtében az alapérzelmekben is előfordulhatnak a különböző társadalmak és a 
különböző egyének közötti különbségek, a nyelvek és kulturális szokások sokfélesé-
géhez hasonlóan. Általában hat alapérzelmet különítenek el, a boldogságot, a meg-
lepődést, a szomorúságot, a haragot, a félelmet és az undort, viszont egyes szerzők 
véleménye e tekintetben nem egységes: vannak olyanok, akik ide sorolják például a 
kíváncsiságot is (Oatley & Jenkins, 2001). 

Az érzelmi arckifejezéseknél megfigyelhetőek különböző nemi hatások az ér-
zelmek kiértékelésében és az érzelmekre adott válaszokban egyaránt. Az érzelmek 
kategorizálását befolyásolhatja többek között a látott arc neme. Plant, Hyde, Keltner 
és Devine (2000) vizsgálatukban mérges és szomorú arckifejezéseket morfoltak ösz-
sze. A kevert érzelmet kifejező arcokat férfi arcon mindkét nem inkább mérgesnek, 
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míg női arcon szomorúnak ítélték. Lewin és Herlitz (2002) azt találták, hogy a nők 
érzékenyebbek voltak a nők érzelmi arckifejezéseire, azokat jobban fel tudták idéz-
ni, mint a férfiakét, míg a férfiaknál nem volt ilyen különbség. Hofmann, Suvak 
és Litz (2006) eredményei szerint a résztvevők az ellenkező nem arckifejezéseire 
mutatnak nagyobb érzékenységet. Azt is megállapították, hogy a pozitív érzelmet 
(boldog) mindkét nem gyorsabban felismeri és azonosítja, mint a negatívakat. Egy 
másik jelentős befolyásoló tényező a válaszadó neme. Montage, Kessels, Frigerio, 
Haan és Perrett (2005) szerint a nők sokkal pontosabbak és érzékenyebbek a felis-
merés során, a férfiak egyedül a harag kapcsán érnek el jobb eredményt. Az említett 
nemi különbségek feltételezett okait Kret és de Gelder (2012) összegezték, melyeket 
az evolúciós múltunknak, szociális hatásoknak, hormonoknak és eltérő agyi struktú-
ráknak tulajdonítják. 

Mivel ismereteink szerint korábban nem vizsgálták az érzelmek felismerésének 
nemi különbségeit a russelli dimenzióelmélet két fő tényezője, az arousal és a valen-
cia tengelyek mentén, kutatásunkban ezt tűztük ki célul. A hat alapérzelem közül az 
ijedtséget, a meglepettséget, a haragot és a boldogságot választottuk vizsgálandó 
érzelmeknek, mivel Russell dimenzióelmélete alapján megközelítőleg azonos arou-
salszint és valenciaszint szerint párosíthatóak (lásd 1. ábra). 

Módszerek

Résztvevők

Vizsgálatunkban összesen 80 személy, 40 férfi és 40 nő vett részt, akiket kényelmi 
mintavétellel, ismerősségi alapon választottunk ki. Minden résztvevő 18 és 29 év kö-
zötti volt, egyetemisták vagy végzős középiskolások. Két 40 fős csoportot alkottunk 
belőlük a kétféle feladattípusnak megfelelően, melyekben a nemi arány is kiegyen-
lített volt. A vizsgálat során az etikai szabályokat betartottuk, illetve a vizsgálatban 
részt vevőket megfelelően tájékoztattuk a vizsgálat céljáról, menetéről.

Vizsgálati eszközök

A vizsgálatban különböző érzelmi arckifejezések fényképeit használtuk a NimStim 
adatbázisból (Tottenham és mtsai., 2002), összesen 18 kaukázusi rasszba tartozó 
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személyét, melyből 9 férfi és 9 nő volt. Minden lefényképezett személy egy ijedt, 
egy meglepett, egy mérges és egy boldog arckifejezést mutatott, melyekből az ér-
zelmi állapotot erőteljesebben kifejező, nyitott szájjal készülteket választottuk ki a 
kísérlethez. A FantaMorph programmal (Abrosoft Ltd.) az első vizsgálathoz össze-
morfoltuk az azonos személyhez tartozó magas és alacsony arousalszintű érzelmeket 
(vagyis az ijedt-meglepett és a dühös-boldog érzelempárokat), valamint a második 
vizsgálathoz a pozitív és negatív valenciájú ingereket (vagyis a meglepett-boldog 
és az ijedt-dühös érzelempárokat). Minden ingerpárt egymással többféle százalékos 
arányban morfoltunk, így a két 100%-on kívül még 40, 45, 50, 55 és 60%-os eleme-
ket is létrehoztunk a kategóriahatár hatás vizsgálata érdekében (2. ábra). Összesen 
504 arckifejezés jött létre, melyeket kétszer mutattunk be.

2. ábra: Meglepett és ijedt arcsorozat 7 eleme

A vizsgálat leírása

A vizsgálatot napközben, nyugodt körülmények között végeztük el és E-prime (Psy-
chology Software Tools, Inc., Sharpsburg, Pennsylvania, USA) program segítsé-
gével vettük fel az adatokat. A vizsgálati személyeknek az volt a feladatuk, hogy 
megpróbálják minél pontosabban és lehetőleg minél gyorsabban azonosítani a ké-
pernyőn látott arcképeket. Döntésüket az „A” illetve „L” billentyűk megnyomásával 
jelezhették aszerint, hogy szerintük melyik jelenik meg inkább az adott kifejezésben. 
A vizsgálat során az arcképek véletlenszerűen jelentek meg, valamint minden kép 
kétszer került bemutatásra. A képek megjelenése közti idő nem volt beállítva, a vizs-
gálati személy gombnyomásával váltott újabb képre a program. Két kép között egy 
fehér kép jelent meg, ami fél másodpercig volt látható. A feladat átlagosan 20-25 
percet vett igénybe. A vizsgálat során mértük a vizsgálati személyek teljesítményét, 
reakcióidejét és rögzítettük a nemüket is. A teljesítmény esetén az érzelmi állapotok 
és a bemutatott arc neme szerint az első feladatban a negatív valenciát (riadt vagy 



179

Nemi hatások az érzelmi arckifejezések felismerésébeN

dühös), a második feladatban pedig a magas arousal szintet (riadt vagy meglepett) 
tükröző arcok megítélésének százalékos arányát számoltuk. Emellett meghatároztuk 
az egyes képtípusokhoz és feladatokhoz tartozó reakcióidők mediánértékét. Az ered-
ményeket ismételt méréses varianciaanalízissel vizsgáltuk meg.

Eredmények

Először az arousalszint szerinti párokat, az ijedt-meglepett (magas) és a dühös-bol-
dog (alacsony) arckifejezésekre adott válaszokat ismertetjük. A teljesítményt te-
kintve, mely a negatív valenciájú arckifejezésekre adott válaszok százalékos ará-
nyát jelenti, az ARÁNY főhatás szignifikáns (F(6,228)=423,339; p<0,001), tehát 
a különböző százalékos arányú arcképeknél eltérő válaszokat adtak a vizsgálati 
személyek, vagyis a morfolás jól sikerült. Az AROUSAL főhatás szintén szignifi-
káns (F(1,38)=7,810; p=0,008), ami arra utal, hogy másként reagáltak a vizsgálati 
személyek a magas és az alacsonyabb arousalszintű érzelempárokra. A boldog-dü-
hös érzelempár azonosításánál inkább ítélték a bemutatott érzelmi arckifejezéseket 
dühösnek, míg nem volt ilyen nagy különbség az ijedt-meglepett arcok esetén. Az 
ARÁNY*AROUSAL kereszthatás szignifikáns eredményt mutat (F(6,228)=51,879; 
p<0,001), ami azt mutatja, hogy különböző százalékos arányú arckifejezéseknél 
másként reagáltak a magas és az alacsonyabb arousalszintű érzelmekre a vizsgá-
lati személyek. A bizonytalan sávban, 45-60% között több a dühös válaszok ará-
nya, mint az ijedteké a pozitív érzelmekhez képest, tehát érzékenyebbek voltak a 
vizsgálati személyek a dühös arckifejezésekre. Az ARCNEM főhatás is szignifikáns 
eredményt mutat (F(1,38)=10,129; p=0,003), vagyis a férfi arckifejezésekre adott 
válaszok eltérnek a női arckifejezésekre adottaktól, a női arcokat inkább ítélték dü-
hösnek vagy ijedtnek, mint boldognak vagy meglepettnek. Az AROUSAL*ARC-
NEM kereszthatás szintén szignifikáns (F(1,38)=6,902; p=0,012), tehát a magas és 
az alacsonyabb arousalszintű érzelempároknál másként válaszoltak a vizsgálati sze-
mélyek férfi és női arc esetén. Az alacsonyabb arousalszintnél a női arckifejezéseket 
negatívabbnak, dühösebbnek ítélték meg a résztvevők. Az ARÁNY*ARCNEM ke-
reszthatás is szignifikáns (F(6,228)=4,069; p=0,001), ami arra utal, hogy különböző 
százalékos arányú arckifejezéseknél másként reagáltak a vizsgálati személyek a férfi 
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és a női arcokra. Az 50-55% és a 60-100% között volt csak szignifikáns az eltérés, 
ezekben a kategóriákban a női arcokat inkább ítélték a résztvevők dühösnek vagy 
ijedtnek, mint a férfiakét. Az AROUSAL*ARÁNY*ARCNEM hármas kereszthatás 
is szignifikáns (F(6,228)=6,904; p<0,001), ami azt jelenti, hogy különböző százalé-
kos arányú arckifejezéseknél máshogy reagáltak a vizsgálati személyek a magas és 
az alacsonyabb arousalszintre, azon belül pedig a férfi és a női arcokra. A 45-50% és 
a 60-100% között a magas arousalszintű érzelmeknél a női arcokra inkább adtak a 
vizsgálati személyek dühös válaszokat (3. ábra).

3. ábra: Arousal, morfolási arány és arcnem hatások eredményei

A NEM főhatás viszont már nem szignifikáns (F(1,38)=2,871; p=0,098), 
nincs teljesítménybeli különbség a kitöltő férfiak és nők között. Az AROU-
SAL*ARÁNY*NEM hármas kereszthatás sem szignifikáns (F(6,228)=2,123; 
p=0,052), viszont erős tendenciát mutat arra vonatkozóan, hogy különböző szá-
zalékos arányú arckifejezések esetén eltérően válaszolnak a résztvevő nők és 
férfiak az alacsony és a magas arousalszintű érzelempárokra. Bizonytalan arcok 
esetében a nők valamivel érzékenyebbnek tűnnek a dühös arckifejezésre, mint a 
riadtra.

Az ijedt-meglepett, dühös-boldog arckifejezésekre adott válaszok reakcióidejét 
tekintve a következőket kaptuk eredményül. Az ARÁNY főhatás szignifikáns ered-
ményt mutat (F(6,228)=17,314; p<0,001), tehát a különböző százalékos arányú 
arcképeknél eltérő válaszokat adtak a vizsgálati személyek. Az AROUSAL főhatás 
is szignifikáns (F(1,38)=5,768; p=0,021), tehát az ijedt-meglepett érzelempár azo-
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nosításánál lassabbak voltak, mint a dühös-boldog arcoknál. Az ARÁNY*AROU-
SAL kereszthatás szintén szignifikáns (F(6,28)=7,685; p<0,001), ami arra utal, 
hogy különböző százalékos arányú arckifejezéseknél máshogy reagáltak a magas 
és az alacsonyabb arousalszintű érzelmekre a vizsgálati személyek, az ijedt-meg-
lepett arckifejezések esetén a szélsőséges arcoknál is hosszabb a reakcióidő 
(4. ábra).

4. ábra: Arousal és morfolási arány hatásának eredményei

Az ARCNEM főhatás nem szignifikáns (F(1,38)=0,052; p=0,820), vagyis nem 
térnek el a férfi arckifejezésekre adott válaszok a nőire adottaktól. Az AROU-
SAL*ARCNEM kereszthatás viszont szignifikáns (F(1,38)=4,446; p=0,042), mely 
azt mutatja, hogy a magas arousalszintű arckifejezéseknél lassabban válaszoltak férfi 
arcokra, míg alacsonyabb arousal szintnél a női arcokra. A NEM főhatás nem szig-
nifikáns (F(1,38)=1,131; p=0,294), nincs reakcióidőbeli különbség a kitöltő férfiak 
és nők között. 

Másodszor a valenciaszint szerinti párokat, az ijedt-dühös (negatív) és a megle-
pett-boldog (pozitív) arckifejezésekre adott válaszokat vizsgáltuk. A teljesítményt 
tekintve az ARÁNY főhatás szignifikáns (F(6,228)=520,442; p<0,001), vagyis a 
résztvevők válaszai szépen tükrözik az egyes érzelmi arckifejezések arányát az inge-
rekben. A VALENCIA főhatás nem szignifikáns (F(1,38)=0,320; p=0,575), ami arra 
utal, hogy összességében nem reagáltak másként a vizsgálati személyek a pozitív 
és negatív valenciájú érzelempárokra. Az ARÁNY*VALENCIA kereszthatás már 
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szignifikáns (F(6,228)=2,888; p=0,024), ami azt mutatja, hogy különböző százalé-
kos arányú arckifejezéseknél másként reagáltak a pozitív és a negatív valenciájú 
érzelmekre a vizsgálati személyek. A bizonytalan sávban, 40-60% között a pozitív 
valencia esetén magasabb arousal szintű döntések születtek, inkább meglepettnek 
ítélték az arckifejezéseket. Az ARCNEM főhatás is szignifikáns (F(1,38)=9,578; 
p=0,004), a férfi arcokat inkább ítélték riadtnak vagy meglepettnek. A VALEN-
CIA*ARCNEM kereszthatás szintén szignifikáns (F(1,38)=22,670; p<0,001), tehát 
a negatív valenciájú érzelempárnál inkább ítélték riadtnak a férfi arcokat, mint a 
nőieket. A VALENCIA*ARÁNY*ARCNEM hármas kereszthatás szignifikáns ered-
ményt mutat (F(6,228)=3,945; p=0,001), ami azt jelenti, hogy különböző százalékos 
arányú arckifejezéseknél máshogy reagáltak a vizsgálati személyek az alacsonyabb 
és a magas arousalszintre, azon belül pedig a férfi és a női arcokra. A női arcokat 
0-40% és 60-100% között inkább ítélték a résztvevők meglepettnek, mint riadnak. 
A férfi arcok esetén kiegyensúlyozottabb a riadt vagy a meglepett válaszok aránya, 
szignifikáns eredmény a 0-40% és 60-100% között jelent meg. A bizonytalan sávban 
inkább a negatív valenciának tulajdonítottak magasabb arousalt, vagyis inkább ítél-
ték riadtnak a férfi arcokat (5. ábra).

5. ábra: Arousal, morfolási arány és arcnem hatások eredményei

A NEM főhatás nem mutat szignifikáns eredményt (F(1,38)=1,822; p=0,185), 
azaz nincs teljesítménybeli különbség a kitöltő férfiak és nők között. A VALEN-
CIA*ARCNEM*NEM kereszthatás viszont szignifikáns (F(1,38)=4,751; p=0,036). 
Negatív valencia esetében a nők és a férfiak is hasonlóan, a férfi arcokat inkább 
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riadtnak ítélték, és a férfiak a női arcokhoz képest gyakrabban azonosították riadtnak 
a férfi arcokat. Pozitív valencia esetén viszont a nők férfi és női arcképet is inkább 
meglepettnek ítéltek, míg a férfiak a női arcokat többször ítélték meglepettnek, mint 
a férfi arcokat.

Az ijedt-meglepett, dühös-boldog arckifejezések reakcióidejét tekintve az 
ARÁNY főhatás szignifikáns (F(6,228)=21,809; p<0,001), a reakcióidő morfolt in-
gerek esetén volt rövidebb. A VALENCIA főhatás is szignifikáns (F(1,38)=21,982; 
p<0,001), tehát a meglepett-boldog feladatnál rövidebb volt a résztvevők reakciói-
deje, mint a dühös-ijedt feladatban. Az ARCNEM főhatás nem mutat szignifikáns 
eredményt (F(1,38)=0,212; p=0,648), nem térnek el a férfi arckifejezésekre adott vá-
laszok a nőire adottaktól. A NEM főhatás viszont már szignifikáns (F(1,38)=5,144; 
p=0,029), ami arra utal, hogy megfigyelhető reakcióidőbeli különbség a kitöltő férfi-
ak és nők között, a nők mindkét valenciájú érzelempár esetében gyorsabban válaszol-
tak, mint a férfiak. A VALENCIA*NEM kereszthatás is szignifikáns (F(1,38)=7,713; 
p=0,008), tehát különbözik a résztvevő férfiak és nők reakcióideje attól függően, 
hogy pozitív vagy negatív valenciájú érzelmet azonosítottak. A férfiaknak lassabb a 
reakcióideje pozitív valencia esetén, míg a nők közel azonos gyorsasággal végezték 
az azonosítást (6. ábra).

6. ábra: Valencia és a résztvevők nemi hatásának eredményei



184

SzemeS ÁgneS, Bellovicz lilla Kata

Megvitatás

A vizsgálatban több szignifikáns eredmény is született, melyek részben igazolják 
a hipotéziseinket. Az első feladat során, amikor az arousalszint szerinti érzelempá-
rokat (ijedt-meglepett, dühös-boldog) kellett azonosítani, azt feltételeztük, hogy az 
alacsonyabb arousalszintű érzelempár esetén a férfiak és a nők is érzékenyebbek a 
dühös arckifejezésekre, mint a boldogra, főleg férfi arckép bemutatása esetén (1. 
hipotézis). Másik feltevésünk az volt, hogy a magas arousalszintű érzelempárnál az 
ijedt arckifejezésre mindkét nem érzékenyebb, mint a meglepettre, főleg női arcok 
esetén (2. hipotézis). Beigazolódott az, hogy mindkét nem érzékenyebb a dühös 
arckifejezésekre, viszont nem sikerült bebizonyítanunk, hogy a dühös arckifejezést 
inkább férfi arcokon azonosítják, míg az ijedt arckifejezést főleg női arcokon. Ha 
viszont a teljesítmény helyett a reakcióidőket vesszük figyelembe, akkor megfigyel-
hetők ezek a nemi hatások is. A boldog-dühös arcok azonosításánál a férfi arcok 
esetében gyorsabban reagáltak a vizsgálati személyek, míg a meglepett-ijedt páro-
sítás kapcsán a női arcoknál volt gyorsabb a reakcióidő, ami jelezheti a nagyobb 
érzékenységet. Az első feladatban a teljesítményen kívül a reakcióidőt is vizsgáltuk. 
Az volt a hipotézisünk, hogy a magas arousalszintű érzelmeknél lassabb lesz a reak-
cióidő, mint az alacsony arousalszintű érzelempárok esetén (3. hipotézis). Továbbá 
az arousalszint szerinti érzelempárok esetén a nők a férfiakhoz képest gyorsabban 
reagálnak mindkét nem érzelmi arckifejezéseire, míg a férfiak a dühös férfi arcoknál 
lesznek gyorsabbak, mint a többi érzelem esetén (4. hipotézis). A hipotéziseink kö-
zül beigazolódott az, hogy résztvevőink lassabban reagáltak az ijedt és a meglepett 
arckifejezésekre, valamint hogy a férfi arcon megjelenő düh esetén gyorsabbak vol-
tak. Nemi különbség viszont nem jelent meg a válaszadó nők és férfiak reakcióideje 
között. 

A második feladatban valenciaszint szerinti érzelempárokat (ijedt-dühös, megle-
pett-boldog) kellett a vizsgálati személyeknek azonosítaniuk. Ebben a feladatban azt 
feltételeztük, hogy a negatív valenciájú érzelempárnál a résztvevők férfi arcok esetén 
érzékenyebbek a dühös arckifejezésekre, míg női arcoknál az ijedtre (5. hipotézis), 
a pozitív valenciájú érzelmeknél viszont nem jelentkezik nemi hatás (6. hipotézis). 
Hipotézisünkkel ellentétben a férfi arcokat inkább ijedtnek, mint dühösnek vélték a 
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vizsgálati személyek, valamint jelentkezett nemi hatás a pozitív valencia esetén is a 
meglepett arckifejezésre vonatkozóan. A második feladatnál a reakcióidővel kapcso-
latban az volt a hipotézisünk, hogy a negatív valenciájú érzelmeknél gyorsabb lesz 
a reakcióidő, mint a pozitív valenciaszintű érzelempároknál (7. hipotézis). Továbbá 
a valenciaszint szerinti érzelempárok esetén a nők a férfiakhoz képest gyorsabban 
reagálnak mindkét nem érzelmi arckifejezéseire, míg a férfiak a dühös férfi arcoknál 
lesznek gyorsabbak, mint a többi érzelem esetén (8. hipotézis). Vizsgálatunk alapján 
beigazolódott a valenciaszint szerinti érzelempárok reakcióidejére vonatkozó összes 
hipotézisünk. 

Úgy véljük, hogy vizsgálatunkkal sikerült megerősíteni több, az alapérzelmek 
azonosításával kapcsolatos irodalmi eredményt, ugyanakkor a dimenzionális meg-
közelítésnek megfelelően több érdekes megfigyelést is tettünk a nemi hatásokra vo-
natkozóan. Azonban fontos felhívnunk a figyelmet vizsgálatunk gyenge pontjaira. 
Érdemes lett volna a vizsgálat megkezdése előtt egy szorongásszintet és egy hangu-
latszintet felmérő tesztet elvégezni, mivel mindkettő befolyásolhatta a viselkedéses 
adatokat. A hormonális hatások tekintetében női résztvevők esetén fontos lett vol-
na kitöltetni egy kérdőívet a menstruációs ciklusra vonatkozóan, a férfiaknál pedig 
– megfelelő laborháttér mellett – el lehetett volna végezni egy tesztoszteronszint-
mérést a vizsgálatot megelőzően. Mivel néhány eredmény esetében egymással lát-
szólag ellentmondásos volt a válaszadási arány és a reakcióidő adatok eredménye, 
érdemes lenne a jövőben nehezíteni a feladatot, amit egyrészt a rövidebb ingerbemu-
tatási idő, másrészt pedig a válaszadásra rendelkezésre álló idő limitálásával lehetne 
elérni. Végül, meg lehetett volna vizsgálni azt is egy független feladatban, hogy 
az általunk kiválasztott érzelempárok valóban párosíthatók-e arousalszint és valen-
ciaszint szerint, hiszen mi csupán az 1. ábrán bemutatott, Russell által kidolgozott 
érzelemjellemzéseket vettük alapul.

Legvégül szeretnénk köszönetet mondani Dr. Csifcsák Gábor témavezetőnknek 
a sok segítségért és hasznos tanácsért, illetve köszönjük az ismerősök részvételét is 
a vizsgálatban.
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Absztrakt

Jelen kutatás témája az énkép-eltérések kapcsolata az élettel való elégedettséggel és 
az irigységgel. Kutatásunk résztvevői középiskolások voltak, a mintát 95 diák alkot-
ta (kor M = 16,82, kor SD = 0,76). A vizsgálat során az Integrált Énkép-Eltérések 
Index kérdőív (Hardin & Lakin, 2009) magyar verzióját használtuk, amellyel egy-
aránt vizsgálható az ideális, az elvárt és a nem-kívánt énkép aktuális énképtől való 
távolsága a válaszadó saját és egy releváns más szempontjából is. A kérdőívvel mér-
hető hat különböző énkép-diszkrepancia kapcsolatát vizsgáltuk az élettel való elé-
gedettséggel és irigységgel. A kapott eredmények egybevágnak a korábbi adatokkal 
(Higgins et al., 1986; Higgins, 1987; Ogilvie, 1987). A vizsgálat során elvégeztük az 
Integrált Énkép-Eltérések Index előtesztelését is; ezzel előkészítettük a mérőeszköz 
magyar nyelvű adatptációját.

Kulcsszavak: énkép-eltérések, élettel való elégedettség, irigység, versengés

Az elmúlt 25 évben az énkép-eltérés (szelf-diszkrepancia) elméletek legmeghatá-
rozóbbja E. Troy Higgins 1987-ben megjelent cikke a volt (Hardin & Lakin, 2009). 
A korábbi elméletekkel szemben Higgins énkép-eltérés elméletének újszerűsége ab-
ban állt, hogy nem csupán a kellemetlen érzések és én-inkonzisztenicák kapcsolatát 
írta le, hanem szisztematikus kapcsolatot tárt fel az egyes énállapotok és az érzelmi 
tényezők között (Higgins, 1987). Higgins az én három alapvető területét két né-
1 A tanulmány során az második szerző az OTKA (PD 106027) kutatási támogatásban részesült. Pro-
jektvezető: Orosz Gábor.
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zőpontból vizsgálta: az aktuális ént, az ideális ént és az elvárt ént, a személy saját 
illetve valaki „jelentős”/”fontos” más (pl. anya, apa, testvérek, házastárs, közeli 
barátok) szempontjából (Higgins, Klein, & Strauman, 1985; Higgins, Bond, Klein, 
& Strauman, 1986; Higgins, 1987). 

A három énaspektust a két nézőponttal párosítva hat énállapot-reprezentáció 
vizsgálható: aktuális-saját (aktuális énkép a válaszadó saját nézőpontjából), aktuá-
lis-másik (aktuális énkép egy fontos más személy nézőpontjából), ideális-saját (ide-
ális énkép a válaszadó saját nézőpontjából), ideális-másik (ideális énkép egy fontos 
más személy nézőpontjából), elvárt-saját (elvárt énkép a válaszadó saját nézőpont-
jából), elvárt-másik (elvárt énkép egy fontos más személy nézőpontjából). Higgins 
és munkatársai empirikus kutatásaikban az általuk kidolgozott Énképek-kérőívet, és 
különböző hangulati tényezőket mérő kérdéseket és kérdőíveket használták (pl. Beck 
Depresszió Kérdőív, Blatt Depresszív Élmények Kérdőív, Hopkins Tünetlista, Érzel-
mek Kérdőív, Érzelmi Melléknév Kérdőív) (Higgins et al., 1986; Higgins, 1987).  A 
vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy az aktuális és ideális énképek közötti kü-
lönbség, mind az aktuális-saját / ideális-saját, mind az aktuális-saját / ideális-másik 
nézőpontból a lehangoltsággal kapcsolatos érzésekkel (csalódottság, lehangoltság, 
szégyen, szomorúság) járnak együtt. E különbségek a pozitív kimenetel hiányából 
származnak, ami arra ural, hogy nem valósul meg a személy azon törekvése, hogy 
olyan legyen, amilyen lenni szeretne, vagy amilyennek a számára releváns mások 
szeretnék, hogy legyen (Higgins, 1987). 

Az aktuális és elvárt énállapotok közötti különbségek (aktuális-saját / elvárt-sa-
ját; aktuális-saját / elvárt-másik) az izgatottsággal kapcsolatos érzésekkel járnak 
együtt (félelem, nyugtalanság, feszültség, szorongás, bűntudat), melyek a személy 
erkölcsi kötelességeinek, felelősségeinek valós vagy vélt meg nem valósulásaiból 
származnak. Az ilyen típusú diszkrepanciák a negatív kimenetel meglétével jelle-
mezhetők (Higgins 1987). Azonban fontos megjegyezni, hogy az énkép-aspektusok 
közötti diszkrepanciák tudattalanul fejtik ki mind motivációs, mind negatív érzést 
keltő hatásukat az információk feldolgozásában és az események értelmezésében. 
Tehát automatikusan, a tudatosság igénye nélkül aktiválódnak, ha az aktivációhoz 
szükséges tényezők teljesülnek (Higgins, 1987; Higgins, 1989).
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Higgins énkép-elmélete az aktuális, az ideális és az elvárt énképekre vonatkozó-
an közöl információkat. E három énállapot mellett Ogilvie (1987) az énkép-eltéré-
sek vizsgálatát kiegészítette a nem-kívánt énnel. Ogilvie (1987) definíciója alapján 
a nem-kívánt én a mások nem kívánatos tulajdonságait, életkörülményeit, a meg 
nem történt félelmetes eseményeket, illetve a valamikor megtörtént negatív emléke-
ket tartalmazó énállapot, amelynek tartalma konkrétabb és kevésbé fogalmi jellegű, 
mint az ideális énképé. E meghatározásból kiindulva Ogilvie azt feltételezte, hogy 
az emberek szubjektív jóllétében nagyobb jelentőségű a nem-kívánt éntől való tá-
volság, mint az ideális énhez való közelség. Eredményei alátámasztják hipotézisét, 
a vizsgálatban részt vevők a nem-kívánt énképüket tekintették viszonyítási alapul az 
élettel való elégedettségük meghatározásához, vagyis az élettel való elégedettségü-
ket szingifikánsan nagyobb mértékben befolyásolta a nem-kívánt éntől való távol-
ság, mint az ideális énhez való közelség (Ogilvie, 1987).

Az Integrált Énkép-Eltérések Index 

Az énkép-eltérések mérésére szolgáló egyik legmodernebb mérőeszköz a Hardin és 
Lakin (2009) által kidolgozott Integrált Énkép-Eltérések Index (ISDI). A Higgins és 
munkatársai által kidolgozott Énképek-kérdőív kritikai észrevételeiből kiindulva Har-
din és Lakin (2009) úgy dolgozták ki mérőeszközüket, hogy módszertanilag köny-
nyebben, ugyanakkor megbízhatóan használható legyen. Úgy gondoljuk, hogy Hardin 
és Lakin mérőeszköze módszertanilag megfelel az énkép-eltérések mérésére magyar 
nyelven is, ezért kutatásunk során mi is az Integrált Énkép-Eltérések Index et használ-
tuk, s vizsgálatunk hosszú távú célja a mérőeszköz magyar nyelvű adaptációja.

Az Integrált Énkép-Eltérések Index a válaszadók ideális, elvárt és nem-kívánt én-
képét vizsgálja a válaszadó saját és egy számára fontos másik személy nézőpontjából 
is. A kérdőív könnyebb kitölthetőségét célozza meg az idiografikus és nomotetikus 
módszerek ötvözése. Az Integrált Énkép-Eltérések Index idiografikusnak tekinthető, 
mert a válaszadóknak először a saját, majd a számukra fontos más személy néző-
pontjából kell olyan tulajdonságokat felsorolniuk, melyekről úgy gondolják, hogy az 
adott énképüket jellemzik. Az ideális, az elvárt és a nem-kívánt énre vonatkozóan is 
mindkét nézőpontból 5-5-5 tulajdonságot, tehát összesen 30 tulajdonságot kell fel-
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sorolni (Hardin, 2002; Hardin & Lakin, 2009). A nomotetikus kiegészítést a kérdőív-
ben egy 100 szavas tulajdonságlista jelenti, amelyet a válaszadók akkor látnak meg, 
ha megkísérelték saját maguktól felsorolni az énképenként elvárt öt tulajdonságot. A 
kiegészítő melléknévlista segítséget nyújt a hiányzó tulajdonságok kitöltéséhez vagy 
a már leírt tulajdonságok pontosításához. Hardin és munkatársai a mellékneveket 
Anderson (1968) 555 személyiségvonás listájából gyűjtötték (Hardin, 2002). 

A tulajdonságok felsorolása után a hat énállapot tulajdonságait egy 1-5-ig terjedő 
skála szerint kell pontozniuk a kitöltőknek, az alapján, hogy aktuálisan mennyire érzik 
úgy, hogy jellemző rájuk az adott tulajdonság (1 = Egyáltalán nem jellemző rám, 2 = 
Alig jellemző rám, 3 = Közepesen jellemző rám, 4 = Jellemző rám, 5 = Meglehetősen 
jellemző rám). Az értékelés alapján az egyes énállapotokra vonatkozó tulajdonságokra 
adott számértékek átlagolásával számítható ki a válaszadók aktuális-ideális, aktuális-el-
várt, és aktuális-nem-kívánt énkép-különbsége a válaszadó saját és a számára fontos 
másik személy nézőpontjából egyaránt. Az átlagértékek azt jelzik, hogy a személyek 
aktuálisan mennyire érzik úgy, hogy jellemzik őket az adott énképekre adott nézőpont-
ból felsorolt tulajdonságok. Minél kisebb az öt tulajdonság átlagértéke, annál nagyobb-
nak tekinthető az adott énkép aktuális énképtől való távolsága (Hardin & Lakin, 2009).

Hardin (2002) doktori disszertációjának leírja, hogy elvégezte az Integrált Én-
kép-Eltérések Index módszertani és pszichometriai vizsgálatait, majd Hardin és La-
kin (2009) az Integrált Énkép-Eltérések Index kérdőívvel vizsgálták a különböző én-
kép-diszkrepanciák és a hangulati tényezők kapcsolatát. Kutatásaik során Higgins 
énkép-eltérés elméletével megegyező eredményeket kaptak, tehát az aktuális-ideális 
énkép-eltérések a lehangoltsággal kapcsolatos érzésekkel, az aktuális-elvárt eltérések 
pedig a szorongással kapcsolatos érzésekkel jártak együtt, emellett megbizonyosod-
tak arról is, hogy az Integrált Énkép-Eltérések Index megbízhatóan méri az énkép-el-
téréseket (Cronbach α > 0.7) (Hardin &Lakin, 2009). Ezen kívül a kérdőív előnye, 
hogy a nem-kívánt-én mérésével kibővítette a mérhető énkép-diszkrepanciák körét.

Az élettel való elégedettség és irigység

A kutatók a szubjektív jóllét két aspektusát azonosították: egy érzelmi összetevőt, 
mely tovább osztható kellemetlen és kellemes érzelmekre, valamint egy kognitív 
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összetevőt, ami az élettel való elégedettséget határozza meg (Pavot & Diener, 1993). 
Diener és munkatársai (1985) az élettel való elégedettség vizsgálatára kidolgozták a 
Satisfaction With Life Scale-t (magyarul: Élettel Való Elégedettség Skála). A kérdőív 
megalkotásakor figyelembe vették az elégedettség szubjektív voltát, ezáltal a kérdő-
ív kérdései inkább globálisak, mint specifikusak, és engedélyezik a válaszadónak, 
hogy saját értékeik szerint súlyozzák életük területeit. A válaszadók életkörülmé-
nyeiket saját standardjaikkal hasonlíthatják össze, ami által általános elégedettséget 
alkothatnak az életükről. Az öt itemet tartalmazó skála érvényessége és megbízható-
sága miatt hasznos pszichometriai mérőeszköz, amelynek alkalmazása klinikai terü-
leteken is releváns (Diener, et al., 1985; Pavot & Diener, 1993).  

Smith és munkatársai (1999) az irigységre olyan személyiségvonásként tekin-
tettek, ami eltérő mértékben, de minden emberben fellelhető. Az irigységet, mint 
vonást nevezi a szakirodalom diszpozicionális irigységnek, amely mérésére Smith 
és munkatársai (1999) megalkották a Dispositional Envy Scale-t (DES) (magyarul: 
Diszpozicionális Irigység Skála). Smith, Parrot, Ozer, és Moniz (1994) szerint az 
irigységnek két alapvető érzelmi összetevője van: az ellenségesség és levertség. Az 
irigységhez kapcsolódó ellenséges és depresszív érzelmek az irigy ember arra vo-
natkozó szubjektív érzelmeit jelzik, hogy az irigyelt fél előnye nem fair, amiért az 
irigy személy igazságtalanságot érez. Továbbá azok a személyek, akik irigységre 
hajlamosak (pl. magasabb diszpozicionális irigység) valószínűleg fogékonyabbak a 
frusztráció és igazságtalanság-érzésének átélésére is (Smith & Kim, 2007; Milfont 
& Gouveia, 2009). 

Hipotézisek

Kutatásunk témája három változócsoport: az énkép-eltérések, az élettel való elé-
gedettség és az irigység közötti kapcsolatok feltárása. Hipotéziseinket a kutatást 
megalapozó legfontosabb korábbi empirikus eredményekre, illetve elméleti tanul-
mányokra támaszkodva alkottuk meg. 

A bemutatott kutatások alapján az énkép-eltérések és az élettel való elégedettség 
kapcsán a következő hipotéziseket fogalmaztuk meg: H1a: Higgins (1987) és Ogil-
vie (1987) eredményei alapján feltételezhető, hogy az aktuális és ideális énkép kö-
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zötti diszkrepancia negatív összefüggésben áll az élettel való elégedettséggel. H1b: 
Higgins (1987) és Ogilvie (1987) eredményei alapján feltételezhető, hogy a nem-kí-
vánt és az aktuális énkép közötti diszkrepancia pozitív összefüggésben áll az élettel 
való elégedettséggel. H1c: Ogilvie (1987) eredményei alapján feltételezhető, hogy 
a nem-kívánt és aktuális énkép közötti diszkrepancia, ill. az elégedettség közötti 
korreláció abszolút értéke szignifikánsan erősebb, mint az ideális és aktuális énkép 
közötti különbség és az élettel való elégedettség közötti korreláció abszolút értéke.  

Az irigység és az énállapotok közötti összefüggések kapcsán a következő hipo-
tézist állítottuk fel: H2a: Smith és munkatársai (1994) és Higgins (1987) alapján 
feltételezhető, hogy az ideális és aktuális énkép közötti különbség pozitív össze-
függésben áll a Smith és munkatársai (1999) skáláján elért irigység pontszámokkal. 
H2b: Ogilvie (1987) nem-kívánt énre vonatkozó definíciója, illetve Smith és mun-
katársai (1999) diszpozicionális irigység meghatározása alapján feltételezhető, hogy 
a nem-kívánt énkép és az aktuális énkép közötti diszkrepancia fordított viszonyban 
van az irigység skálán eltért pontszámokkal. 

Módszerek

Résztvevők

Kutatásunk résztvevői egy gimnázium és egy szakközépiskola 10. és 11. osztályos 
tanulói voltak. A hibásan és hiányosan kitöltött kérdőíveket kihagytuk az elemzésből 
(6 darab), így a vizsgálati mintát összesen 95 diák alkotta. A résztvevők között 57 
gimnazista és 38 szakközépiskolában tanuló volt, közülük 40-en tizedikesek, 50-en 
tizenegyedikesek voltak (öten nem válaszoltak erre a kérdésre). Az összes résztvevő 
közül a legfiatalabbak 15 évesek voltak (2 fő), a legidősebb 19 éves volt. Az életko-
rok átlaga 16,82 év (szórás: 0,76). A vizsgálati személyek között 61 lány és 34 fiú 
szerepelt. 

Vizsgálati eszközök

Kutatásunkhoz három pszichológiai témájú kérdőív magyar verzióját használtuk: 
A Hardin és Lakin (2009) által kidolgozott Integrált Énkép-Eltérések Indexet, a 
Diener és munkatársai (1985) által szerkesztett Élettel Való Elégedettség Skálát, és 
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a Smith és munkatársai (1999) által megalkotott Diszpozicionális Irigység Skálát. 
A három kérdőívet kiegészítettük az első oldalon demográfiai adatokra vonatkozó 
kérdésekkel, illetve az informált beleegyezéssel. Az Integrált Énkép-Eltérések In-
dex fordítási folyamat során az angolról magyarra fordítást egymástól függetlenül 
két felsőfokú nyelvtudással rendelkező, tesztfordításban jártas személy, egy pszi-
chológus és egy angoltanár végezte, akik tisztában voltak a skála alapját alkotó 
pszichológiai fogalmakkal. Ezt követően az első verzió a fordítók konszenzusán 
alapulva jött létre. Az első verzió előtesztelése után került megalkotásra a kérdőív 
végső változata. 

A vizsgálat menete

A két középiskola igazgatóságához engedélykérő dokumentumokat juttattunk el, 
majd a tanárokkal való egyeztetés után a nekik megfelelő órákhoz alkalmazkod-
tunk. Mivel a négy kérdőív kitöltése kb. 35-40 percet, tehát egy középiskolai tanórát 
igényelt, ezért az osztályfőnöki órák voltak a legalkalmasabbak az adatfelvételhez. 
Először két osztállyal előtesztelés céljából töltettük ki a kérdőíveket, azért hogy 
megtapasztaljuk, mennyire értik a diákok a feladatokat, hogyan magyarázzuk nekik 
az instrukciókat. E két osztály adatai nem kerültek bele az elemzésbe. Az elemzési 
mintát a kísérleti adatok alkotják.

Eredmények

Az adatok elemzéséhez az SPSS for Windows 15.0.0-s és verzióját használtuk. Az 
Élettel Való Elégedettség Skála és a Diszpozicionális Irigység Skála érvényességét 
feltérképező („Exploratory factor analysis” – EFA) faktoranalízissel teszteltük. A 
faktorelemzést főtengely faktorálás („Principal Axis Factoring”) módszerrel és Di-
rect Oblimin rotációval (δ = 0) végeztük, a hiányzó adatokat az átlagokkal helyette-
sítettük. A faktorelemzés során felállított faktorstruktúrákban az egyes tételek nem 
rendelkeztek 0,32 fölötti kereszttöltéssel. Az Integrált Énkép-Eltérések Index által 
mért hatfajta énkép-diszkrepanciát úgy állapítottuk meg, hogy minden egyes énálla-
pot esetében kiszámoltuk az azokhoz felsorolt öt tulajdonság átlagát. Így meg tudtuk 
állapítani, hogy a személy mennyire érzi aktuálisan sajátjának a felsorolt tulajdonsá-
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gokat, mekkora az aktuális én és a különböző énállapotok közötti diszkrepancia. Az 
átlagértékek értelmezése a vizsgálati eszközöket bemutató részben már részletezésre 
kerültek.

Korrelációszámítással vizsgáltuk a különböző énkép-diszkrepanciák kapcsolatát 
az élettel való elégedettséggel és irigységgel. A korrelációs együtthatók a vizsgált 
változók között gyenge illetve közepes erősségű kapcsolatot jeleznek. Az 1. táblázat 
alapján látható, hogy egy személy saját illetve egy fontos személy szempontjából 
reprezentált ideális énképe és aktuális énkép közötti egyezés pozitív együttjárást 
mutat az élettel való elégedettséggel (r(95) = 0,37; r(95) = 0,32, p < 0,01). A rele-
váns mások szempontjából vélt nem-kívánt énkép és aktuális énkép közötti kisebb 
távolság pedig negatív együttjárást mutat az élettel való elégedettséggel (r(95) = 
-0,34, p < 0,01). Egy személy saját nem-kívánt és aktuális énállapota közötti egyezés 
az irigységgel pozitívan korrelál (r(95) = 0,24, p < 0,05), továbbá megvizsgáltuk 
az élettel való elégedettség és irigység kapcsolatát is, mely értékek között negatív 
együttjárás mutatkozott (r(95) = -0,29, p < 0,01). 

Teszteltük azt is, hogy az élettel való elégedettséggel szignifikánsan erősebb 
kapcsolatban áll-e a más által nem-kívánt énkép és aktuális énkép közötti tá-
volság, mint a saját magunk által ideálisnak tartott és nem-kívánt énkép közötti 
távolság. A két énkép-diszkrepancia korrelációs együtthatójának abszolút értékét 
hasonlítottuk össze (r(95) = 0,37, p < 0,01; r(95) = -0,34, p < 0,01). Eredménye-
ink azt mutatják, hogy nem volt szignifikáns kapcsolat a korrelációs együttható 
között (p = 0,81).

Énkép-eltérések Elégedettség, irigység Korreláció
Ideális saját – aktuális saját Élettel való elégedettség 0,37**
Ideális más – aktuális saját Élettel való elégedettség 0,32**

Nem-kívánt más – aktuális saját Élettel való elégedettség - 0,34**
Nem-kívánt saját – aktuális saját Irigység 0,24*

Élettel való elégedettség Irigység -0,29**

*p < 0,05 **p < 0,01

1. táblázat: A különböző énkép diszkrepanciák kapcsolata az élettel való elégedettséggel és 
irigységgel
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Megvitatás

Kutatásunk során az énkép-eltérések az élettel való elégedettség és az irigység kapcso-
latának vizsgálata volt a célunk az énkép-eltérések mérésére szolgáló egyik legújabb 
mérőeszközzel. Az Integrált Énkép-Eltérések Indexen elért átlagértékek hat különböző 
énkép-eltérés (ideális saját – aktuális, elvárt saját – aktuális, nem-kívánt saját – aktuá-
lis, ideális más – aktuális, elvárt más – aktuális, nem-kívánt más – aktuális) nagyságá-
ról informálnak. Az énkép-diszkrepanciák kapcsolatát az élettel való elégedettséggel 
és irigységgel korrelációszámítással vizsgáltuk. H1a hipotézisünknek megfelelően azt 
az eredményt kaptuk, hogy a válaszadók saját és a fontos más szempontjából vizsgált 
ideális énképe és aktuális énképe közötti kisebb távolság az élettel való elégedettség 
magasabb fokával jár együtt. A saját nem-kívánt énkép és aktuális énkép közötti kisebb 
eltérés pedig negatív együttjárást mutatott az élettel való elégedettséggel, tehát a H1b 
hipotézis is bizonyítást nyert azáltal, hogy az eredmények rámutatnak, hogy egy sze-
mély minél inkább úgy érzi, hogy aktuálisan az általa nem-kívánatnak tartott tulajdon-
ságokat birtokolja, annál elégedetlenebb az életével. Ezek az eredmények összhangban 
vannak Ogilvie (1987) azon feltételezésével, miszerint az élettel való elégedettséget 
nem csak az ideális énképhez való közelség, hanem a nem-kívánt énképtől való távol-
ság is meghatározza. Továbbá Ogilvie (1987) eredményeire alapozva megvizsgáltuk 
azt is (H1c), hogy az élettel való elégedettséget a nem-kívánt éntől való távolság job-
ban befolyásolja-e, mint az ideális énhez való közelség. Az eredmények e hipotézis 
tekintetében nem mutatnak szignifikáns eltérést, vagyis kutatásunk résztvevőinek az 
élettel való elégedettségét egyformán befolyásolja a saját ideális énképük és a más által 
nem-kívánt énképük aktuális énképtől való távolsága. 

Az irigység és énkép-eltérések kapcsolatának vizsgálata során azt az eredményt 
kaptuk, hogy minél közelebb áll egy személy saját nem-kívánt énképe az aktuá-
lis énképéhez, annál magasabb pontszámot ér el a diszpozicionális irigységet mérő 
skálán. Tehát a két konstruktum között pozitív együttjárás mutatható ki, ami a H2b 
hipotézist támasztja alá. Mivel Higgins (1987) kutatásaiban arról számol be, hogy az 
ideális és az aktuális énkép közötti nagyobb távolság a lehangoltsággal kapcsolatban 
álló érzelmekhez kapcsolódik, Smith és munkatársai (1999) pedig leírták, hogy az 
irigység egyik legalapvetőbb komponense a levertség, kutatásunkban az ideális és 
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aktuális énkép közötti nagyobb távolság és az irigység pozitív együttjárását vártuk. 
Azonban az erre vonatkozó hipotézis (H2a) nem nyert bizonyítást. Az élettel való 
elégedettség és irigység meghatározásának megfelelően a két konstruktum közötti 
negatív együttjárás is igazolódott, hasonlóan Milfont és Gouveia (2009) e témára 
vonatkozó kutatásához.

Jelen kutatás az énkép-eltérések és az élettel való elégedettség kapcsolatára vo-
natkozó pozitív együttjárása egybevág a korábbi eredményekkel (Higgins, 1987, 
Ogilvie, 1987), valamint az élettel való elégedettség és az irigység negatív korre-
lációja is a korábbi kutatásokat (Milfont & Gouveia, 2009) támasztja alá. Továbbá 
kutatásunk jelentősége, hogy az énkép-eltérések vizsgálatát egy új módszerrel, az 
Integrált Énkép-Eltérések Indexszel végeztük. Az angol nyelvű kérdőív magyarra 
fordításával, előtesztelésével és kipróbálásával megbizonyosodtunk arról, hogy a 
mérőeszköz jól használható, alkalmas az énkép-eltérések mérésére magyar nyelven 
is. E tapasztalataink megerősítették, hogy releváns az Integrált Énkép-Eltérések In-
dex magyar nyelvű adaptációja, ezáltal kutatásunk folytatása is.
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Absztrakt

A kutatás központi kérdése, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek szerhasz-
nálatának hátterében milyen személyiségpszichológiai, szociális és szülői tényezők 
állnak. Számos külföldi és magyar, serdülőkön végzett kutatási eredmény azt bi-
zonyítja, hogy jelentős összefüggések találhatóak mind a három említett tényező 
kapcsán, ellenben afiatal felnőtt korosztályt még kevéssé vizsgálták e tekintetben. 
A kutatás 163 fős mintán méri a felsőoktatásban tanulók szerhasználati szokásainak 
a szülői bánásmóddal (Parental Bonding Instrumentary), az élettel való elégedett-
séggel (Satisfaction With Life Scale), a megküzdési mód preferenciákkal (The Ways 
of Coping), a depresszióval(Beck Depression Inventory), valamint a barátok szer-
fogyasztási szokásaival való összefüggéseit. Az eredmények szerint a szerhaszná-
lati szokások szoros együttjárást mutatnak a barátok szerfogyasztásai szokásaival, 
a depresszió és az élettel való elégedettség mértékével, a szülői bánásmóddal és a 
megküzdési preferenciákkal, ami alapján az a következtetés vonható le, hogy a fiatal 
felnőttkori szerhasználat hátterében nemcsak a kortárscsoport és az egyén személyi-
ségpszichológiai tényezői, hanem a serdülőkorig észlelt szülői bánásmód is kiemel-
ten fontos szerepet játszik.

Kulcsszavak: fiatal felnőttkor, szerhasználat, drog, alkohol, dohányzás, szülői 
bánásmód, élettel való elégedettség, depresszió, megküzdési mód, kortárscso-
port
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A függőség, a szerhasználat problematikája tagadhatatlanul része napjainknak. 
Bár a felsőoktatásban tanulók életvezetési problémáival néhány hazai kutatás fog-
lalkozik, azzal kapcsolatos publikált eredmény még nem született, hogy a fiatal fel-
nőttkori szerhasználati szokások háttértényezői között milyen szerepet játszanak 
az észlelt szülői bánásmód, a preferált megküzdési mechanizmusok, az esetleges 
depressziós tünetek és az élettel való elégedettség mértéke. Nemzetközi kutatók 
(Malta és mtsai, 2011) a család szerhasználattal szembeni védőszerepét vizsgálvaar-
ra az eredményre jutottak, hogy a hagyományos családmodell és az általa képviselt 
értékek és normák – mint például a közös étkezések és a szülők tájékozottsága a 
gyermek szabadidős tevékenységeiről – csökkentik a rizikóját a kamaszkorban meg-
nyilvánuló túlzottan szélsőséges viselkedésformáknak, így az alkohol, a cigaretta és 
a kábítószer fogyasztásnak. Clausen (1996) kutatásában mindkét szülő esetén azt az 
eredményt kapta, hogy a szeretet-törődés alacsony és a túlvédés magas mértékének 
együttjárása (szeretethiányos kontroll) hajlamosító tényező a szerhasználatra. Ger-
ra és munkatársai (2004) középiskolásokon végzett kutatási eredményei alapján az 
alacsony szeretet-törődés skálával a többszörös szerhasználók (illegális drogokat és 
alkoholt használók) csoportját asszociálta, Tucker, Ellickson és Klein (2003) pedig 
a serdülő- és fiatal felnőttkori dohányzás hátterében találta hajlamosító tényezőnek 
az alacsony szülői támogatást. A stresszel való egyes megküzdési mechanizmusok 
és a szerhasználat közötti összefüggést pedig Wills már 1986-ban leírta serdülőkkel 
végezett kutatása eredményei alapján. 

Hazai mintán Kiss (2010) azt találta, hogy a kevésbé hatékonyabb coping straté-
giák együttjárnak az alacsonyabb életvezetési kompetenciával, amely esetén a fiata-
lok hajlamosabbak mind az alkoholfogyasztásra, mind pedig az ópiumhasználatra. 
Demetrovics (2007) – szerhasználók csoportjait és egy kontrollcsoportot vizsgáló – 
kutatási eredményei alapján megállapítható, hogy a szerhasználó csoportok depresz-
sziós pontértéke szignifikánsan magasabb, az élettel való elégedettség mértéke pedig 
szignifikánsan alacsonyabb, mint a kontrollcsoporté. Az észlelt szülői bánásmód te-
kintetében összességében elmondható, hogy a szerhasználók alacsonyabb pontokkal 
jellemezték az anyai és apai Szeretet-törődés skála mentén a szüleiket, míg mind 
az anyai, mind az apai Túlvédés és Korlátozás faktor esetében magasabb pontokat 
adtak a szüleiknek, vagyis kevésbé szeretettelinek, de ezzel párhuzamosan túlvé-
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dőbbnek és túlkorlátozóbbnak, negatív érzelmekkel teltebbnekészlelték a szüleiket, 
mint a kontrollcsoport.

A családi szocializáció kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozza Kovács és Pikó (2009): 
kutatási eredményeik alapján elmondható, hogy a szerfogyasztás mértékét nagyban csök-
kenti a szülőktől kapott társas támogatás, és (más kutatási eredményekkel ellentétben) a 
magas szülői kontroll valamint monitoring. Mindezek mellett az apai támogatás hiánya 
jelentős rizikófaktornak mutatkozott a droghasználat előfordulását tekintve. A fenti ered-
ményeket összefoglalva elmondható, hogy nemzetközi viszonylatban igazolódott a tiné-
dzserkori szerhasználat és a szülői bánásmód, a preferált megküzdési mechanizmusok, a 
depresszió valamint az élettel való elégedettség szoros együttjárása.

Hipotézisek

A kutatás legfőbb kérdése, hogy a szakirodalomban található eredményekben mutat-
kozó tendenciák ugyanúgy érvényesek-e az egyetemista korosztályra, mint a klasz-
szikus értelemben vett serdülőkre. Ennek vizsgálatához a következő előfeltevések 
kerültek megfogalmazásra:

1.  Az észlelt szülői Szeretet és törődés mértéke negatívan, a Túlvédés és Korlá-
tozás mértéke pedig pozitívankorrelál a szerhasználat mértékével.

2.  A Depresszió magasabb, az Élettel való elégedettség alacsonyabb mértéke a 
nagyobb mértékű szerhasználattal jár együtt.

3.  A coping stratégiákkal kapcsolatos preferencia hatással van a szerhasználati 
szokások preferenciájára.

4.  A kortárscsoport szerhasználati szokásai szoros együttjárást mutatnak a vizs-
gált személy szerhasználati szokásaival.

Módszerek

Résztvevők

A kutatásban 163, magyarországi felsőoktatási intézménybentanuló, 18-32 év közöt-
ti (átlagéletkor: 22,11 év, SD: 2,653; 24 férfi, 139 nő) hallgató vett részt. Az anonim 
kérdőív egy online felületen volt elérhető, a kitöltők önkéntesen, ellenjuttatás nélkül 
vettek részt a kutatásban.
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Eszközök

A kérdőívbattériában a következő négy, Magyarországon is használatos klinikai teszt 
szerepelt: Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI;Parker, Tulping és Brown, 1979; Tóth 
és Gervai, 1999), Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skála (SWLS; Diener, Em-
mons, Larsen és Griffin, 1985)1, Oláh-féle Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív 
(Oláh, 2005) valamint a Beck-féle Depresszió Kérdőív (BDI, Beck, Ward, Mendelson, 
Mock és Erbaugh, 1961; Rózsa, Szádócky és Füredi, 2001). Ez kiegészült még a szer-
használati szokásokat vizsgáló saját kérdéssorral, amely az ESPAD (Hibell és mtsai, 
2012) itemei alapján készült. A kérdéssor egyarántméri a kitöltő saját szerhasználati 
szokásait, de ugyanúgy vizsgálja a baráti körben észlelt (vagy vélt) szerhasználati 
szokások gyakoriságát is, ötfokú skálán (1 - soha, 5 - naponta egyszer/többször).

Eljárás

A kérdőív a Google kérdőívszerkesztő programjával készült,a becsült kitöltési idő 
hozzávetőlegesen 15 perc volt. Az anonim kérdőív kitöltésének lehetősége2012. ok-
tóber 1-je és 23-a között több alkalommal is közzétételre került e-mailes levelezőlis-
tákon és közösségi oldalakon, ebből kifolyólag ismerősök ismerőseihez is széles 
körben eljutott.

Eredmények

A hipotézisek teszteléseaz SPSS statisztikai adatelemző program Spearman-féle kor-
relációs eljárásával történt. A Szülői Bánásmód faktorai közülmegállapítható, hogy 
alacsony anyai Szeretet-törődés esetén a férfiak hajlamosabbak az energiaital, a rövi-
dital valamint a dohányáru fogyasztásra, magas esetén pedig inkább a sört / bort fo-
gyasztják. Alacsony apai Szeretet-törődés esetén a nők hajlamosabbak a marihuána 
/ látnokzsálya fogyasztásra, a férfiak pedig az energiaital, a likőr / koktél, a rövidital 
illetve a designer / könnyűdrogok használatára. A magasabb apai Szeretet-törődéssel 
a nők magasabb likőr / koktélfogyasztása jár együtt. A korrelációs értékeket lásd az 
1. táblázatban.

1 A magyar változat letölthető:
http://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/SWLS_Hungarian.doc
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Nők (N=139) Férfiak (N=24)
Anyai Apai Anyai Apai

Energiaital -0,257 -0,292
Sör / Bor 0,244
Likőr / koktél 0,170* -0,215
Rövidital -0,397 -0,286
Dohányáru -0,325
Marihuána / látnokzsálya -0,187*
Designer / könnyűdrog -0,305

1. táblázat: Az anyai és apai Szeretet-törődés pontszámok együttjárása a szerfogyasztással 
nemek szerinti bontásban.*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Férfiak esetében a magas anyai Túlvédéssel a fokozottabb energiaital és rövidital, 
a magas apai Túlvédéssel pedig a fokozottabb rövidital fogyasztás áll összefüggés-
ben. Alacsony apai Túlvédés esetén a sör / bor, a dohányáru, valamint a marihuána 
/ látnokzsálya fogyasztása mutat emelkedett értékeket. A magas anyai Korlátozás 
esetén a pszichedelikus és stimuláns szerek használata, alacsony anyai Korlátozás 
esetén pedig a likőr / koktélfogyasztás magasabb. A magas apai Korlátozás esetén a 
rövidital és a designer / könnyűdrogok használata, alacsony apai Korlátozás esetén 
pedig a rövidital fogyasztás fokozottabb.Férfiak esetében a Túlvédés és Korlátozás 
skálák szerhasználattal való együttjárási értékeit a 2. táblázat szemlélteti. A nőknél 
egy esetben volt jelentősebb összefüggés, az apai túlvédés faktor esetén a marihuána 
/ látnokzsálya fogyasztásra (Rho(139) = 0,186, p = 0,028).

 
Anyai Apai

Túlvédés Korlátozás Túlvédés Korlátozás
Energiaital 0,477*
Sör / Bor -0,247
Likőr / koktél -0,320 -0,299
Rövidital 0,201 0,254 0,203
Dohányáru -0,224
Marihuána / látnokzsálya -0,277
Designer / könnyűdrog 0,286
Pszichedelikus szerek 0,210 0,328
Stimuláns szerek 0,219 0,331

2. táblázat: Az anyai és apai Túlvédés és Korlátozás pontszámok együttjárása a szerfogyasz-
tással férfiak (N=24) esetében.*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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A szerhasználatés a Depresszió, illetve az Élettel való elégedettség közötti együtt-
járási értékeket a 3. táblázat szemlélteti. Nők esetében a depresszió alacsony értéke 
esetén a likőr / koktélfogyasztás, a depresszió magas értéke esetén a marihuána / lát-
nokzsálya fogyasztás fokozottabb. Férfiak esetében az alacsony depressziós értékkel 
a sör / bor fogyasztása, a magas depressziós értékkel az energiaital fogyasztása kor-
relál. A magasabb élettel való elégedettség esetén alacsonyabb a férfiak dohányáru 
és designer / könnyűdrog használata.

Nők (N=139) Férfiak (N=24)
BDI SWLS BDI SWLS

Energiaital 0,286
Sör / Bor -0,234
Likőr / koktél -0,196*
Dohányáru -0,277
Marihuána / látnokzsálya 0,200*
Designer, könnyűdrog -0,328

3. táblázat: A BDI és SWLS pontszámok együttjárása a szerfogyasztással nemek szerinti 
bontásban. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

A szerhasználat és a preferált Coping stratégiák együttjárásáról elmondható, 
hogy férfiak esetében nagyobb arányban függ össze a szerhasználat a coping stra-
tégiákkal, mint nők esetében. A férfiaknál a Problémacentrikus reagálás alacsony 
mértéke esetén magasabb energiaital fogyasztás, és alacsonyabb pszichedelikus va-
lamint stimuláns szerhasználat jár együtt. A Támaszkeresés alacsony szintjéhez a 
dohányáru, a marihuána / látnokzsálya, a pszichedelikus valamint a stimuláns szerek 
fokozott fogyasztása társul. A Feszültségkontroll alacsony mértékével az energiaital 
és a rövidital fogyasztás alacsony, a dohányáru, a pszichedelikus és a stimuláns sze-
rek használatának magas mértéke jár együtt. A Figyelemelterelés alacsony mértéké-
vel az energiaital és a likőr / koktél fogyasztásának alacsony mértéke, a marihuána / 
látnokzsálya, a pszichedelikus valamint a stimuláns szerek magas mértéke korrelál. 
Az Emóciófókusz alacsony mértékéhez a sör / bor illetve a likőr / koktél fogyasztá-
sának alacsony mértéke társul. Az Emóciókiürítés magas mértékével a likőr / koktél 
fogyasztásának magas mértéke jár együtt. Az Önbüntetés magas mértékével a ma-
rihuána / látnokzsálya, s pszichedelikus valamint a stimuláns szerek magas, a likőr 
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/ koktél alacsony mértékének áll kapcsoltban. A Belenyugvás magas mértékével a 
dohányáru, a marihuána / látnokzsálya valamint a designer / könnyűdrogok haszná-
latának magas mértéke, a sör / bor és a röviditalok fogyasztásának alacsony mértéke 
jár együtt. A korrelációs értékeket lásd a 4. táblázatban.
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Problémacentrikus r. -0,202 0,31 0,309

Támaszkeresés -0,302 -0,259 -0,216 -0,218

Feszültségkontroll 0,379 0,237 -0,290 -0,263 -0,263

Figyelemelterelés 0,339 0,353 -0,253 -0,243 -0,241

Emóciófókusz 0,211 0,205

Emóciókiürítés -0,317

Önbüntetés -0,247 0,203 0,217 0,22

Belenyugvás -0,288 -0,258 0,479* 0,317 0,254

4. táblázat: A Coping stratégiák együttjárása a szerhasználattal férfiak (N=24) esetében. 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Nők esetén a Támaszkeresés magas mértékével az energiaital, a sör / bor, a rö-
vidital, valamint a marihuána / látnokzsálya fogyasztásának magas mértéke, az Ön-
büntetés magas mértékével a marihuána / látnokzsálya fogyasztásának magas mér-
téke, és a Belenyugvás magas mértékével a likőr / koktél fogyasztásának alacsony 
mértéke jár együtt. A korrelációs értékeket lásd az 5. táblázatban.

 
Energiaital Sör/Bor

Likőr / 
koktél

Rövidital
Marihuána, 
látnokzsálya

Támaszkeresés 0,191* 0,214* 0,185* 0,273***
Önbüntetés 0,18*
Belenyugvás -0,211*

5. táblázat: A Coping stratégiák együttjárása a szerhasználattal nők (N=139) esetében. 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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Továbbá megállapítható, hogy a saját és a barátok szerfogyasztása pozitív irá-
nyú, erős összefüggést mutat, tehát amennyiben a vizsgált személy használ valami-
lyen szert, akkor a barátai többségéről is úgy ítéli meg, hogy használják (a korreláci-
ós értékeket lásd a 6. táblázatban). 

Korrelációs együttható

Energiaital 0,297***
Sör / Bor 0,385***
Likőr / koktél 0,338***
Rövidital 0,393***
Dohányáru 0,400***
Marihuána / látnokzsálya 0,538***
Designer, könnyűdrog 0,298***
Pszichedelikus 0,582***
Stimuláns 0,380***

6. táblázat: A saját és a barátok szerfogyasztásának mértéke közötti együttjárás. *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001

Megvitatás

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja a felsőoktatásban tanuló fiatalok szerhasz-
nálati szokásait, és az azok mögött megbúvó családi, szociális, illetve személyiség-
pszichológiai tényezőket. Az eredmények alapjána vizsgált minta esetén kijelent-
hető, hogy a szülői Szeretet-törődés fokozott jelenlétevédőfaktorként funkcionál a 
kábítószer használattalszemben, a Túlvédés magas mértéke hajlamosító tényezőként 
hat az energiaital-, a rövidital- és a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban, a Korlá-
tozás magas mértéke pedig szintén a kábítószer-használatra van hajlamosító hatás-
sal,tehát az első hipotézis alátámasztást nyert. Ezen eredmények összhangban állnak 
Demetrovics (2007),  Clausen (1996), Gerra és munkatársai (2004), valamint Tucker, 
Ellickson és Klein (2003) is ugyanezen tendenciát találták serdülők körében. Jelen 
kutatás eredményeit összevetve a szakirodalmi adatokkal elmondható, hogy az ész-
lelt szülői bánásmód nemcsak a tinédzser korosztály szerhasználati szokásaira van 
számottevő hatással, hanem a felsőoktatásban tanulókéra is. A Depresszió magasabb 
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mértéke az energiaital és a marihuána / látnokzsálya fokozottabb fogyasztásával jár 
együtt, a dohányáru és a designer / könnyűdrogok magasabb arányú fogyasztása 
esetén pedig az Élettel való elégedettség alacsonyabb mértéke tapasztalható, így a 
második hipotézis szintén alátámasztást nyert. Demetrovics (2007) a szerhasználók 
esetén ugyanilyen irányú összefüggést talált: a szerhasználók csoportjára az alacso-
nyabb élettel való elégedettség, és a depresszió magasabb mértéke volt jellemző. 
Megállapítást nyert továbbá, hogy az eltérő coping mechanizmusok preferenciája a 
különböző szerek használatának preferenciájával jár együtt, így a harmadik hipotézis 
alátámasztást nyert. Az adataink szerint ugyanis a támaszkeresés, a feszültségkont-
roll és a figyelemelterelés a drogok alacsonyabb fogyasztásával jár együtt, az önbün-
tetés és a belenyugvás viszont a magasabb mértékű drogfogyasztással kapcsolódik 
össze. A kutatás eredményei a nemi eltérések tekintetében ellentmondanak Wills 
(1986) eredményeinek, ugyanis bár eredményei hasonlóak, ő nem talált különbséget 
férfiak és nők között. Bizonyítást nyert továbbá, hogy a saját szerfogyasztási szoká-
sok erős, pozitív együttjárást mutatnak a barátok (vélt) szerfogyasztási szokásaival, 
így a negyedik hipotézist sikerült alátámasztani. Jelen eredmény összhangban van a 
szakirodalmi eredményekkel, többek között Kiss (2010) is említést tesz róla, hogy 
az alkoholfogyasztás hátterében jelentős szerepet tölt be a társas időtöltés. Azonban 
ez a feltehetően kognitív torzítás nem kedvező a szerhasználat mértékének szem-
pontjából, hiszen a résztvevők a referenciacsoportot intenzívebb szerhasználóknak 
találják, így a modellkövetés és a csoporthoz való tartozás vágya az egyén szerhasz-
nálatának fokozódódásához vezethet, miközben az önmegnyugtatás reprezentációja 
is jelen van, hiszen ők „kevesebbet fogyasztanak”, mint a referenciacsoport.

A kutatás tehát a fiatal felnőttkori szerhasználat komplex problematikáját újabb 
aspektusokból vizsgálta, így kibővítve a hátterében meghúzódó okok tárházát. A ku-
tatási eredményekről összefoglalva elmondható, hogy bár a felsőoktatásban tanuló 
fiatal felnőttek szerhasználati szokásainak háttértényezőivel – különös tekintettel az 
észlelt Szülői bánásmódra – még kevés kutatás foglalkozik, a téma fontosságának 
relevanciája igazolódott. Bár a jelen vizsgálat eredményeiből az ok-okozat iránya 
nem megállapítható, és az sem állítható, hogy a tényleges (objektív) korábbi szülői 
bánásmódot mérte a kutatás, de a fiatalok viselkedése, élményfeldolgozása, és szer-
fogyasztása inkább függ attól, hogy milyennek észlelték vagy észlelik a szüleik ne-
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velési stílusát, mint az objektíven megállapítható nevelői hatásoktól. Így a vizsgálat 
eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a téma releváns a felsőoktatásban tanuló 
fiatalok csoportja esetén is, és érdemes a további kutatásra.
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Absztrakt

Az alábbi kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lezárás iránti igény infor-
mációfeldolgozási stratégiái megjelennek-e a kreatív teljesítményben is. A lezárás 
igényének vizsgálata során az információk gyors és kevés szemponton alapuló, idő-
igényesebb szűrési módjára, valamint az új információk befogadásának preferenciá-
jára kerül a hangsúly. A kreativitás esetében a divergens gondolkodás, illetve az élet-
ben elért kreatív teljesítmény vizsgálata kerül előtérbe. A kutatásban 99 egyetemista 
vett részt. A vizsgálat eredményei alapján nem mutatható ki jelentős együttjárás a 
kreativitást mérő tesztek (Torrance-féle Körök Teszt, Szokatlan Használat Teszt, 
Kreatív Teljesítmény Kérdőív) mutatói és a Lezárási Igény Kérdőív pontszámai kö-
zött. A vizsgálat kimutatta, hogy a különböző lezárási igényű csoportok között nincs 
különbség a kreatív teljesítmény tekintetében. Azonban összefüggések találhatóak a 
Lezárási Igény Kérdőív egyes alskálái és a kreativitást mérő tesztek között.

Kulcsszavak: lezárás iránti igény, kreativitás, információfeldolgozási folyamat, kre-
atív teljesítmény

A lezárás iránti igény a mindennapi társas viselkedésünkre, döntéshozatali és in-
formációfeldolgozási folyamatainkra egyaránt hatással van (Csanádi, Harsányi, & 
Szabó, 2009; Fiske, 2006; Kruglanski, 2005). Kiterjedt, egyéb tényezőkkel való ösz-
szefüggéseinek vizsgálata azonban még hiányosságokat mutat. Jelen kutatás célja 
az volt, hogy megvizsgáljuk: a lezárási igény információfeldolgozási folyamatban 
játszott szerepe összefüggésben áll-e kreatív folyamattal.

A társas közegben való viselkedésünk egyik alapvető tényezője az a mintázat, 
ahogyan észleljük a világot, ahogyan gondolkodunk róla, és amilyen módon reagá-
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lunk rá. A lezárás iránti igény is egyike azon tényezőknek, amelyek befolyást gya-
korolnak viselkedésünkre.

A lezárási igény megnevezése Webster és Kruglanski (1994) nevéhez fűződik, 
akik kutatásaik során a lezárási igényt az egyén információfeldolgozási és ítéle-
talkotási folyamataira irányuló személyes motivációként írták. Elméletük Adorno 
és munkatársai (1950) tekintélyelvű személyiség-koncepciójából, illetve Rokeach 
(1960; idézi Kruglanski, 2005) kognitív stílus téziséből indul ki. Ez utóbbi leírja, 
hogy az alapján a mintázat alapján, ahogyan másokról és a világról gondolkodunk, 
mind a saját tapasztalatainkat, mind pedig mások ismereteit felhasználva kétféle 
gondolkodási stílus különböztethető meg: a nyílt és a zárt gondolkodás.

Webster és Kruglanski (1994) vizsgálatainak eredményeként született meg az az 
elgondolás, hogy a lezárási igény minden személyben diszpozícióként jelenik meg, 
azaz a lezárás igénye vagy elkerülésének igénye stabil jellemzőként húzódik meg az 
emberi személyiségben. Az egyén – alkalmazkodva a fennálló szituációkhoz – képes 
ezekhez alakítani a lezárási igényét, de ugyanakkor létezik benne egy állandóság 
abból a szempontból, hogy az adott helyzetekben melyik igényt preferálja. Ez az 
állandó személyiségjellemző elhelyezhető egy kontinuumon, melynek egyik végén 
a magas, másik végén pedig az alacsony lezárási igényűek szerepelnek. A magas 
lezárási igényűek hajlamosabbak a gyors és kevés forráson alapuló ítéletalkotásra, 
és jobban ragaszkodnak a meghozott döntéseikhez. Kerülik a váratlan, nem kiszá-
mítható és bizonytalan szituációkat, állandóságra és stabilitásra törekednek. Az éle-
tükben fontos szerep jut a rendszerekben való gondolkodásnak és az átlátható, szer-
vezett kereteknek. Továbbá jellemzőbb rájuk a sztereotípiákon alapuló ítéletalkotás 
(Dijksterhuis, Knippenberg, Kruglanski & Schaper, 1996). Az alacsony lezárási 
igényűek ezzel szemben több információt, szempontrendszert és forrást használnak 
fel döntéseik meghozatalakor, és nem okoz nekik nehézséget esetlegesen felülírni 
a korábban meghozott döntést. Emellett ugyanakkor hajlamosabbak a habozásra, a 
döntések meghozatalának halogatására. Kedvelik az olyan szituációkat, ahol nin-
csenek lefektetett szabályok, és lehetőségük nyílik új szituációkba kerülni, mivel 
újdonságra való igényük magas.

A lezárási igény jellemzője továbbá, hogy egyes szituációkban fokozódik (pl. 
zajos környezet, társas nyomás), amivel együtt járnak bizonyos döntési és informá-
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ciófeldolgozási jellemzők. A lezárási igény fokozódásának két alapvető következ-
ménye a sürgősségi és állandósági hatás. Az előbbi azt jelenti, hogy a lezárási igény 
megnövekedésével az egyén késztetést érez a minél hamarabbi lezárásra, ennek 
halasztása ugyanis számára nem kívánatos. Ennek következtében fordul elő, hogy 
kevés információ alkalmazásával is gyors következtetésekre képes jutni. Véleménye 
és ítélkezése nem mentes a sztereotípiáktól (Dijksterhuis et al., 1996) és az uralkodó 
normáktól. Az állandóságra törekvés a kezdetekben kialakított koncepcióhoz való 
minden körülmények közti ragaszkodást jelenti. Ez két további hajlamra ad lehető-
séget, a korábban megszerzett tudás befagyasztására és megragadására (Kruglanski, 
2005; Kruglanski & Webster, 1996). A megragadás jelzi az egyén nyitottságra való 
hajlandóságát, míg a befagyasztás az új információk befogadásának mellőzését je-
lenti.

Csanádi, Harsányi és Németh (2009) kutatásából kiderül, hogy a lezárás folya-
mata összefüggésbe hozható a személy kognitív kapacitásának mértékével. Az ered-
mények elemzése során arra a megállapításra jutottak, hogy azon személyek, akik 
alacsony lezárási igénnyel rendelkeznek, magasabb pontszámot érnek el a számter-
jedelem teszten, azaz a munkamemória kapacitása esetükben nagyobb. A kutatás 
rámutat arra, hogy az információ-feldolgozási folyamatok kognitív jellemzői meg-
határozzák azok szociális következményeit.

Kreativitás

A kreativitás mint fogalom a különböző megközelítéseknek köszönhetően többféle 
értelmezést kapott, így a szakirodalomban még nem született konszenzus a defi-
niálására vonatkozóan. Egyrészt megfogalmazhatjuk egy olyan emberi képesség-
ként, amelynek segítségével ismeretlen, újszerű helyzetekre, problémákra keresünk 
megoldást (Eysenck & Keane, 2003). Wallas (1926; idézi Eysenck & Keane, 2003) 
megpróbálta a kreativitást egy általános folyamatként leírni, amely a gondolkodás-
ban szakaszosan jelenik meg. Koestler (1975; idézi Bonnardel, 2000) kutatásaiból 
arra a következtetésre jutott, hogy a kreativitás nem más, mint két eltérő területhez 
tartozó elképzelés egymáshoz illesztése, amely megfogalmazást a későbbiekben az 
analogikus gondolkodás definiálására használták.
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A kreativitás kutatásának egyik úttörője Guilford volt, aki a kreativitást ugyan-
csak problémamegoldási módként írta le (Guilford, 1966, 1967). Elméletében meg-
fogalmazza, hogy a gondolkodás felosztható konvergens és divergens módra. A 
konvergens gondolkodás jellegzetessége, hogy a probléma jól definiált, csupán egy 
lehetséges megoldása létezik, és ezt kell megtalálni. A divergens gondolkodás ese-
tében a probléma nincs pontosan definiálva, valamint több lehetséges megoldással 
rendelkezik. Ebben az esetben az a cél, hogy ráleljünk a kezdeti lépésre, amely elve-
zet a probléma feloldásához. A divergens gondolkodás a szerző feltételezése szerit a 
kreativitással szoros együttjárást mutat.

Sternberg (2005) azonban felteszi a kérdést, hogy az eddigi kreativitással kap-
csolatos kutatások vajon tényleg egy egységes jellemzőt vizsgálnak-e, vagy az elté-
rő eredmények és kutatási módszerek alapján többféle kreativitásról beszélhetünk. 
Csépe Valéria igyekszik feloldani a kreativitással kapcsolatos konfliktusokat, és 
megfogalmazza, hogy a végeredmény szempontjából nézve a kreativitás lehet kife-
jező, alkotó, újító és teremtő is (Csépe, 2010).

A kreativitáskutatásban jelenleg két tendencia érvényesül: egyrészt az olyan tesz-
tek felvétele, amelyek egy adott idő alatt bemutatott teljesítményt vizsgálnak, mint 
amilyen például különböző rajzok elkészítése, másrészt az egész életen át megnyil-
vánuló kreatív teljesítményt vizsgáló mérőeljárások.

A kutatás célja

A kutatást annak a felismerése indította el, hogy mind a lezárás iránti igény, mind a 
kreatív folyamat során fontos szerepe van az információfeldolgozás folyamatának. 
A lezárás iránti igény típusa meghatároz egy feldolgozási módot, míg a kreativitás 
pedig jellegzetesen egy olyan gondolkodási mód eredményeként jön létre, amely 
különböző információkat kapcsol össze nem megszokott, avagy valamilyen új mó-
don. Érdeklődésünk elsősorban a lezárási igény szociális információfeldolgozási 
jellegzetességeinek, és a kreativitás mint divergens gondolkodási mód közti ösz-
szefüggések vizsgálatára irányult. Ugyanakkor a kreativitást az eddig elért eredmé-
nyek alapján is vizsgáltuk. Az említett megállapítások alapján az alábbi hipotézise-
ket állítottuk fel.
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H1: Az alacsony lezárási igényű személyek összességében jobban teljesítenek a 
Torrance-féle Körök Teszten, azaz az átlagos originalitási pontszámuk szignifikán-
san alacsonyabb és az átlagos flexibilitási szignifikánsan magasabb lesz, mint a ma-
gas lezárási igényűeké. Mivel ők rajzaikhoz is több információforrást mozgatnak 
meg, így sokkal több eredeti ötletük támad, valamint ezek az ötletek nagyobb vál-
tozatosságot mutatnak, azaz több kategóriába sorolhatóak. A feltételezés Kruglanski 
(2005) azon megállapításán alapszik, hogy az alacsony lezárási igényű személyek 
több információt használnak fel az információfeldolgozás során és fogékonyabbak 
az újdonságokra.

H2: Azt feltételeztük, hogy a Szokatlan Használat Tesztben is az alacsony lezárási 
igényűek érnek el jobb eredményt. Vagyis amellett, hogy többféle kategóriába sorol-
ható válaszokat adnak, ezek a válaszok eredetibbek is egyben, azaz az átlagos flexibi-
litás pontszámuk várhatóan magasabb lesz, míg az átlagos originalitás alacsonyabb.

H3: A LIK Újdonságkeresés/-kerülés alskálája esetében pozitív korrelációt vár-
tunk a Torrance és a Szokatlan Használat kreativitástesztek átlagos originalitás, és 
negatív együttjárást az átlagos flexibilitás eredményeivel. Feltételezésünk szerint 
ugyanis azok a személyek, akik alacsonyabb pontszámot érnek el ezen a skálán, 
azaz jobban keresik a változatosságot és az újdonságokat az életükben (Kruglanksi, 
2005), rajzaikban és szóbeli ötleteikben is ugyanerre a változatosságra törekednek.

Módszerek

Résztvevők

A kísérletben 99 fő vett részt, 74 nő és 25 férfi, átlag életkoruk: 21,5 év (szórás: 
2,35). Az alanyok megkeresésekor hólabda mintavételi eljárást alkalmaztunk. Az 
adatfelvétel során minden személy aláírta a Szegedi Tudományegyetem Pszicholó-
giai Intézet Etikai Kódexének megfelelő, a saját kutatás információival kiegészített 
informált belegyezési nyilatkozatot.

Vizsgálati eszközök

A kutatásban a lezárási igényt a Webster és Kruglanski által kidolgozott (1994), 
Csanádi és munkatársai (2009) által magyarra fordított Lezárási Igény Kérdőívvel 
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mértük fel. A kreativitási vizsgálatokhoz a Carson és munkatársai (2005) által lét-
rehozott Kreatív Teljesítmény Kérdőívet használtuk, amelyet Kéri Szabolcs (2011) 
validált és fordított magyarra. Továbbá a Torrance-féle Körök Teszt (1966) feladatot, 
valamint a Guilford-féle Szokatlan Használat Tesztet (1967) alkalmaztuk.

A vizsgálat leírása

A vizsgálat elvégzéséhez 30-50 perc volt szükséges. A kísérleti személyek elsőként 
szóbeli, majd írásbeli tájékoztatást kaptak a vizsgálat menetéről, amit az informált 
beleegyezési nyilatkozat aláírása követett. A tesztek közül először a Szokatlan Hasz-
nálat Teszt feladatát végezték el, amelyet a Kreatív Teljesítmény Kérdőív és a Lezá-
rási Igény Kérdőív követett, végül a Torrance-féle Körök Teszt rajzait készítették el 
a résztvevők.

Eredmények

Az adatok elemzését az SPSS 15.0 verziójával végeztük. A lezárási igény és a krea-
tivitási tesztek kapcsolatát korrelációszámítással (Pearson-féle korrelációszámítás), 
valamint a lezárási igény csoportonkénti összefüggéseit a kreativitást mérő tesztekkel 
egyszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk (LSD post hoc teszttel kiegészítve).

A Lezárási Igény Kérdőív és a kreativitást mérő tesztek kapcsolatai

A LIK-en elért átlagos pontszám 170,74 (szórás: 23,54). A LIK összpontszáma, és a 
kreativitást mérő teszteken elért pontszámok között mindössze a Szokatlan Haszná-
lat Teszt átlagos originalitási mutatójával való összevetésben mutatható ki tenden-
ciahatás (r(99)=0,189, p=0,061). Egyéb esetben nem találtunk szignifikáns korrelá-
ciót (minden p>0,142).

A Pearson-féle korrelációszámítás során a LIK alskálái és a kreativitást mérő 
tesztek mutatói között az alábbi hat esetben találtunk szignifikáns összefüggést (ld. 
1. táblázat). A LIK Újdonságkeresési alskálája a Torrance teszt átlagos originalitá-
si pontszámával mutat gyenge pozitív irányú együttjárást (r(99)=0,303, p<0,001). 
Szintén ezzel az alskálával mérhető gyenge pozitív korreláció a Torrance teszt ori-
ginalitási pontszámában (r(99)=0,242, p=0,016). A Bizonytalansággal Szembeni 
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Ellenérzés alskála a Torrance-teszt flexibilitási pontszámával mutat gyenge negatív 
korrelációt: r(99)=-0,202, p=0,045. Valamint ugyanez az alskála két esetben áll kap-
csolatban a Szokatlan Használat Teszttel (SzHT). Mindkét esetben negatív előjelű 
korrelációt találunk a Bizonytalansággal Szembeni Ellenérzés és az említett teszt 
fluencia (r(99)=-0,233, p=0,02) és originalitási mutatója (r(99)= - 0,35, p=0,019) 
között. Továbbá a SzHT átlagos originalitási mutatója és a Rend és Szervezettség 
alskála között mutatható ki gyenge negatív korreláció (r(99)=-0,207, p=0,04).

Kreativitási mérőszámok LIK faktorai r érték

Torrance átlagos originalitás Újdonságkeresés/-kerülés 0,303**

Torrance originalitás Újdonságkeresés/-kerülés 0,242*

Torrance flexibilitás Bizonytalansággal Szembeni Ellenérzés -0,202*

SzHT átlagos originalitás Rend és Szervezettség -0,207*

SzHT fluencia Bizonytalansággal Szembeni Ellenérzés -0,233*

SzHT originalitás Bizonytalansággal Szembeni Ellenérzés -0,235*

1. táblázat A LIK alsáláinak és a kreativitást mérő tesztek (Torrance-féle Körök Teszt, 
Szokatlan Használat Teszt) korrelációs adatai, magyarázat: *p<0,05 és ** p<0,01.  

A Torrance teszt egyéb mutatói és a Szokatlan Használat Teszt pontszámai között 
nem találtunk együttjárást. A Kreatív Teljesítmény Kérdőívvel összevetve a korre-
láció mért szignifikancia szintje (r(99)= 0,103, p=0,846), amely szintén nem mutat 
együttjárást.

A LIK csoportjainak és a kreativitást mérő tesztek adatainak mutatói

A Lezárási Igény Kérdőív pontszámai alapján a mintánkba bekerült személyeket a 
lezárási igényük mértéke szerint három, közel egyenlő elemszámú csoportba osztot-
tuk. Az összpontszám alapján az első egyharmad az alacsony (n=32, 115-158 pont), 
a harmadik egyharmad pedig a magas lezárási igényűek (n=32, 185-227) csoportjá-
ba került, a köztes ponttal rendelkezőket pedig a közepes lezárási igényűek (n=35, 
159-184). Az elemzés során egyszempontos varianciaanalízist alkalmaztunk annak 
érdekében, hogy megvizsgáljuk, a csoportok között kimutatható-e szignifikáns elté-
rés a különböző kreativitást mérő teszteken. 
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A lezárási igény szerinti csoportosítás alapján megvizsgáltuk, hogy a csoportok 
között található-e szignifikáns eltérés a Torrance-teszt átlagos originalitási és az átla-
gos flexibilitási pontszámaiban. Az átlagos originalitással nézve a szignifikancia szint: 
(F(2,96)=0,705, p=0,496), ami tehát egyértelműen jelzi, hogy nincs különbség a cso-
portok között. A Torrance teszt átlagos flexibilitási mutatójának elemzésnél is elmond-
ható, hogy nem találtunk jelentős különbséget a csoportok között: (F(2,96)=0,234, 
p=0,792). Az eltérő lezárás iránti igényű személyek és a Szokatlan Használat Teszten 
mutatott eredmények szintén nem mutatnak szignifikáns összefüggést. A Szokatlan 
Használat Teszt átlagos originalitási mutatóival összevetve (F(2,96)=1,095, p=0,339), 
míg az átlagos flexibilitási szignifikancia szint (F(2,96)=2,442, p=0,092). A Kreatív 
Teljesítmény Kérdőív pontszámai és a lezárási igény csoportok között szintén nem 
található szignifikáns főhatás (F(2,96)=1,455, p=0,238).

Megvitatás

A kutatásban az alacsony lezárási igényűek információt kevésbé szelektáló, ezál-
tal több forrásból táplálkozó, valamint újdonságkereső tulajdonságaiból kiindulva 
próbáltunk összefüggést keresni a kreativitási eredményeik között, azt feltételezve, 
hogy az alacsony lezárási igényűekre jellemző információfeldolgozási stratégia a 
kreativitási teszteken nyújtott eredményeikben is tetten érhető.

Az első hipotézis tesztelése során nem kaptuk meg a várt eredményeket, azaz az 
alacsony lezárási igényűek nem mutatnak kreatívabb teljesítményt a Torrance tesz-
ten. Mivel a különböző lezárási igénnyel rendelkező csoportok kreativitási szintje 
nem különbözik egymástól, mindegyik lezárási csoportban előfordulnak kreatív és 
kevésbé kreatív egyének egyaránt, tehát a csoportok homogénnek minősülnek a kre-
ativitás szempontjából. 

A Szokatlan Használat Teszt esetében az elvárásainkkal ellentétben szintén nem 
mutatható ki szignifikáns összefüggés a LIK összpontszámával és csoportjaival ösz-
szevetve, ami azt jelenti, hogy a lezárási igény és a szóbeli kreativitási teszt között 
nem húzódik meg közös változó. Ennek a tesztnek az esetében is elmondható, hogy 
a korreláció hiánya a csoportok homogenitásának köszönhető. Az egyetlen esetben 
megfigyelhető tendenciahatás a teszt átlagos originalitási mutatója és a LIK össz-
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pontszáma között áll fenn. Ez azt mutatja, hogy minél magasabb pontszámot ér el 
egy személy a lezárási igény kérdőíven, annál magasabb pontszámot ér el az átlagos 
originalitási mutatóban, így tehát annál kevésbé eredeti, egyedi válaszokat ad a szo-
katlan felhasználásokra, ami arra utal, hogy az egyén kevésbé kreatív. Ez az ered-
mény illeszkedik a hipotézis fordított értelmezéséhez, amely szerint a magas lezárási 
igényűek kevésbé kreatívak.

A Lezárási Igény Kérdőív Újdonságkeresés/-kerülés alsálájához tartozó hipotézis 
szerint pozitív korrelációt vártunk a kreativitástesztek átlagos originalitás és negatív 
korrelációt az átlagos flexibilitás eredményeivel. A Torrance teszten elért eredmé-
nyekkel összevetve mind az originalitási, mind az átlagos originalitási mutatók po-
zitív együttjárást mutattak ezzel az alskálával. Ezek azt jelzik, hogy minél magasabb 
pontszámot ért el egy személy ezen az alskálán, annál több megszokott, mások által 
is gyakran használatba vett formát rajzolt, valamint annál kevésbé eredetibb rajzokat 
készített. Mivel a magas pontszámmal rendelkező személyekre jellemzőbb, hogy 
ők kevésbé részesítik előnyben az újdonságokat és a változatosságot az életükben, 
és jobban ragaszkodnak a megszokott, jól bevált módszerekhez, így biztató az az 
eredmény, hogy ugyanez a stratégia megfigyelhető a kreativitás teszteken nyújtott 
teljesítményben. A Szokatlan Használat teszt esetében nem mutatható ki hasonló 
eredmény. Harmadik feltételezésünk tehát a Torrance tesztre nézve részben helyes-
nek bizonyult.

Nem várt eredmény azonban, hogy két további alskála esetében is együttjárás 
található. Az egyik alskála a Rend és Szervezettség, a másik pedig a Bizonytalan-
sággal Szembeni Ellenérzés alskála. A Rend és Szervezettség alskála és a Szokat-
lan Használat átlagos originalitási mutatója közötti pozitív korrelációból arra lehet 
következtetni, hogy azon személyek, akik kevésbé eredeti válaszokat adtak a fel-
használási lehetőségekhez, azok jobban ragaszkodnak a rendezettséghez, a világos 
szituációkhoz maguk körül. Elképzelhető, hogy a magas pontszámmal rendelkező 
személyek számára a Szokatlan Használat teszt könnyebben teljesíthető abban az 
esetben, ha kevésbé szokatlan válaszokat adnak erre a tesztre, így biztosítva maguk 
számára a rendszerezettséget.

A Bizonytalansággal Szembeni Ellenérzés alskála esetében a Szokatlan Haszná-
lat teszt két mennyiségi (fluencia, originalitás) mutatója között található szignifikáns 
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összefüggés. A fluenciával való korreláció arra utal, hogy azon személyek, akik job-
ban keresik a biztonságot, több felhasználási lehetőséget mondanak, de ezeknek a 
válaszoknak a többsége kevésbé egyedi. Ezen skála esetében is feltételezhető, hogy 
a magas bizonytalanságkerülési attitűddel rendelkező személyek a hagyományosabb 
lehetőségeknél maradva elégítik ki biztonsági igényüket.

Mivel az eredményekben az egyes alskálák közötti korreláció megjelenik, azon-
ban a LIK összpontszámával való együttjárás nincs jelen, feltételezni lehet, hogy a 
kérdőív maga nem egységesen méri a lezárási igényt. Ez a tézis illeszkedik Neuberg, 
Judice, és West (1997a, b) azon állításához, miszerint a kérdőív különböző dimenzi-
ókat csoportosít, így az sokkal inkább multidimenzionálisnak minősül.

A vizsgálat korlátai és lehetőségei

A várt eredmények elmaradása egyrészt azzal magyarázható, hogy a minta maga 
homogén (egyetemista populáció), míg a kreativitási teszteken elért teljesítmények 
heterogén eredményeket jelölnek. Ugyanakkor a férfiak aránya a nők egyharmada, 
amely abban az esetben okoz problémát, ha feltételezhető nemi különbség a külön-
böző tesztekben. Ezen hiányosságok kiküszöbölésére a minta bővítése javasolt. To-
vábbá a kreativitás változatosságát csökkentendő a vizsgálatba kizárólag alacsony és 
magas kreativitással rendelkezők bevonását lehet kezdeményezni. Mivel azonban a 
kreatív személyek populációban mért aránya alacsony (Carson et al., 2005), a minta 
ezen irányú bővítése problémás lehet.

A kutatás folytatását az indokolhatja, hogy megvizsgáljuk, egy változatosabb 
mintán is hasonló eredmények mutathatóak-e ki. Mindemellett a lezárási igény szo-
ciálpszichológiában betöltött szerepe is hangsúlyos a folytatásban, mivel a lezárási 
igény magyar mintán való teszteléséről még kevés kutatás született. Az ezáltal ki-
alakult hiány pótlására alkalmas az általunk végzett vizsgálat. A lezárási igény és a 
kreativitás összefüggései továbbá rávilágítanak arra, hogy e két szakcsoport ugyan 
szakmailag elkülönül, mégsem lehet őket teljesen függetlenül kezelni. Ez az alap-
kutatás lehetővé teszi, hogy további összefüggéseket keressünk a két jelenség vagy 
akár ehhez hasonló jelenségek között. A továbbiakban érdemes lehet megvizsgálni, 
hogy a lezárási igény milyen kapcsolatot mutat a kreativitás egyéb mérőeljárásaival, 
vagy a különböző gondolkodást vizsgáló tesztekkel.
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Absztrakt

A szociális kogníciót vizsgáló irányzathoz kapcsolódó kutatásunk célja feltárni az 
ideológiai beállítottság és lezárás iránti igény idegrendszeri hátterét, vagyis annak a 
vizsgálata, hogy miként függ össze a főként az anterior cinguláris kéreghez (ACC) 
köthető konfliktusfüggő aktivitás a személy lezárási iránti igényének mértékével és 
politikai orientációjával. Amodio és munkatársai (2007) munkáját, melynek ered-
ményei alapján a politikai beállítottság és az ACC konfliktusfüggő aktivitása között 
kapcsolat mutatkozott, összekapcsoltuk korábbi lezárás iránti igény (LI) vizsgálatok 
eredményeivel, amelyek a LI és a politikai beállítottság kapcsolatáról számolnak be 
(Jost et al., 2003; Kossowska & Van Hiel, 2003; Calogero, 2009). A korábbi ered-
mények alapján feltételeztük, hogy az alacsony lezárási igényű személyek esetében 
nagyobb konfliktusfüggő aktivitás lesz mérhető egy Go/No-go típusú feladat során. 
A hibás válaszok után jelentkező hibafüggő negativitás (ERN) mértéke nagyobb lesz 
az alacsony LI-jű és liberális személyek esetében. A No-go ingerek után megjelenő 
N2 negativitás mértéke szintén az alacsony LI-jű, illetve liberális személyek eseté-
ben lesz nagyobb. Hipotéziseinket a következő mérőeszközök segítségével tesztel-
tük: az agyi aktivitást EEG Biosemi rendszerrel mértük Go/Nogo típusú feladattal 
egybekötve, Lezárási Igény Kérdőívet alkalmaztunk, a politikai preferenciákat szin-
tén kérdőíves módszerrel vizsgáltuk. Eredményeink szerint a magas LI a konzervatí-
vabb személyekre jellemzőbb. Szignifikáns pozitív korreláció áll fenn a konzervatív 
beállítottság és a CRN aktivitás között, illetve az N2 aktivitások különbsége között. 
Továbbá negatív, szignifikáns együttjárás mutatkozott a radikális jobboldali beállí-
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tottság és a No-go válaszok után jelentkező P3 aktivitás között. A radikálisabb jobb-
oldali preferenciájú résztvevők több hibát vétettek mind a Go, mind a Nogo kondíci-
óban. Mind a kérdőíves, mind a viselkedéses feladat tekintetében konzisztens ered-
ményeket kaptunk neurokognitív mutatók és a politikai beállítottság tekintetében.

Kulcsszavak: lezárás iránti igény, zárt gondolkodás, konzervativizmus, konzervatív/
liberális értékek, politikai pszichológia, EEG, Go/No-go, anterior cinguláris kéreg 
(ACC), ERP, ERN

Minden személy a maga módján egyedien gondolkodik, más a gondolkodás-
módja, mintázata. Döntéseinket különböző motivációk befolyásolják, melyek közül 
vizsgálatunk során kiemelkedő szerepet kap egy olyan dimenzió, amely az informá-
ciófeldolgozás időtartamának szabályozására vonatkozik. Ezzel a mechanizmussal 
kapcsolatban vezette be Kruglanski (2005) a kognitív zárás fogalmát. Ez egy kon-
tinuumon helyezhető el, ahol a döntés elérése magas lezárás iránti igénnyel, míg a 
döntés elkerülése alacsony lezárási igénnyel jár. A magas lezárási igénnyel rendelke-
ző személyek információfeldolgozási folyamataik során kevés információt vesznek 
figyelembe a döntéshozatalnál, arra törekednek, hogy minél előbb befagyasszák az 
információk feldolgozását és döntésre jussanak (Kruglanski, 2005). Ezzel szemben 
a lezárás elkerülésének magas igényével rendelkező személyek elnyújtják döntés-
hozatalaikat. Jellemző rájuk a széleskörű információgyűjtés, az ismeretek részletes 
figyelembevétele, inkább támaszkodnak egyedi információkra. 

Korábbi vizsgálatokban bizonyították a lezárás iránti igény és politikai orientáció 
közti szignifikáns kapcsolatot. Egy politikai orientációt vizsgáló kutatásban jobb-
bal oldali dimenziók mentén vizsgálták a lezárás iránti igényt (Chirumbolo, 2002). 
Az eredmények szignifikáns korrelációt mutattak a jobboldali orientáció és a magas 
lezárás iránti igény, illetve a baloldali orientáció és az alacsony lezárás iránti igény 
között. Hasonló eredményeket kapott Kossowska és Van Hiel (2003). Egy másik 
vizsgálatban pozitív korrelációt találtak a lezárás iránti igény és jobboldali konzer-
vativizmus mértékével, tehát a magas lezárási igényű személyekre a jobboldali poli-
tikai orientáció preferálása jellemzőbb (Jost, Glaser, Kruglanski & Sulloway, 2003). 
Magyar viszonylatban egyelőre kevés kutatás jelent meg a lezárás iránti igény és 
politikai preferenciák kapcsolatának vizsgálatát tekintve. Lantos és Ven (2012) ku-
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tatásának eredményei megerősítik azt az elképzelést, miszerint a jobboldali pártok 
illetve ideológiák választása lehet olyan motivációkra adott válasz, mint a magas 
lezárás iránti szükséglet.

Napjainkban egyre több kutatás irányul a szociális megismerés hátterében álló 
lehetséges agyi folyamatok feltárására. A politikai beállítottság, konkrétan a liberális 
és konzervatív orientáció idegrendszeri korrelátumait strukturális MRI segítségével 
kutatva azt találták, hogy a liberálisabb beállítottságú személyek ACC területein a 
szürkeállomány megnövekedett térfogatot mutatott (Kanai, Feilden, Firth & Rees, 
2011). Egy másik tanulmány funkcionális MRI segítségével térképezte fel a politikai 
beállítottság mögött meghúzódó lehetséges agyi folyamatokat (Zamboni és mtsai, 
2009). Jelen vizsgálat során elektroenkefalogram (EEG) használatával detektáltuk 
az agykéreg felszíni részéhez közeli neuronok aktivitását.

Miyake és munkatársai (2000) a végrehajtó rendszer gátló funkcióit automati-
kus, illetve domináns folyamatok gátlásának képességéként definiálják, melyben 
az automatikus folyamat felfüggesztése szándékos, akaratlagos Erre alkalmas a ku-
tatásunkban is használt Go/No-Go paradigmára épülő feladat. A Go-Nogo feladat 
közben végbemenő agyi folyamatok mérésére irányuló EEG-kutatások az egzekutív 
gátlást elsősorban a prefrontális kéreg, valamint az anterior cinguláris kéreg (ACC) 
aktivitásához kapcsolják (Dhar, Wiersema és Pourtois, 2011). Az ACC tehát fontos 
szerepet játszik a „gátló” végrehajtó működésekben, illetve a figyelmi folyamatok 
mediálásában is (Shackman és mtsai, 2011).

A Go/No-go feladatban megfigyelhető gátlás és konfliktusészlelés kapcsán elő-
ször egy eseményfüggő potenciálról (ERP), és annak lefutásáról kell szót ejtenünk, 
melyek frontális-centrális aktivitáshoz köthetőek: ezek a No-Go ingerek után meg-
jelenő N2, valamint a P3. Az N2 negatív irányú, a legátolandó inger után 250-350 
ms-mal jelenik meg. A nem megfelelő válaszreakciók kiszűrésére szolgál, ezáltal 
szerepe van a konfliktus észlelésében és a hatékony válaszgátlásban (Folstein & Van 
Petten, 2008). Egyes feltételezések szerint az N2 aktivitás után detektálható, pozitív 
polaritású P3 komponens az N2 aktivitáshoz kapcsolható folyamatok végét jelöli 
(Simson és mtsai, 1977). No-go stimulus esetében az ún. P3a variáns detektálható, 
mely a döntéshozatali feladatok során a figyelmi folyamatokhoz, illetve célinger de-
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tekcióhoz kapcsolható, Go/No-go feladatban pedig inkább a prepotens, automatikus 
válaszok gátlásához (Polich, 2007). 

A Go/No-go feladat kapcsán fontos kitérnünk a teljesítménymonitorozó, hiba-
észlelő rendszerre is, ennek kapcsán pedig három másik agyhullámra: az ERN-re, 
a CRN-re és a Pe-re. Ezek olyan válaszhoz kötött aktivitások, melyek az N2-hez 
és P3-hoz hasonlóan többek között az ACC aktivitásához köthetőek, mely a hibá-
zás tudatosulásának hátterében álló agyterületnek is tekinthető (Dhar, Wiersema és 
Pourtois, 2011). A szakirodalom alapján az ERN (error related negativity) az ACC 
belső monitorozási funkcióival áll kapcsolatban, helytelen válaszok esetén jelenik 
meg a válaszadást (jellemzően gombnyomást) követően. Körülbelül 100-150 ms-
mal a rossz visszajelzést követően detektálható. Az ERN után 100-150 ms-mal, a 
válaszadás után később jelentkező pozitivitás a Pe, mely elsősorban a hibázás tuda-
tosulásához köthető (Dhar, Wiersema és Pourtois, 2011), 

A bemutatott agyi folyamatok és a konzervativizmus kapcsolatát igyekeztek fel-
tárni egy neurokognitív kutatásban, amelyet alapul véve kutatásunkban hasonlókép-
pen a politikai preferenciák, illetve az lezárási igény neurális korrelátumait vizsgál-
juk (Amodio és mtsai, 2007). A kutatásban feltárták, hogy a politikai beállítódást a 
személy kontrolláló funkciói és konfliktusmonitorozási technikája befolyásolják. A 
kontrolláló funkciókat a kutatásban a már említett Go/No-go feladat segítségével 
mérték, miközben EEG-vel detektálták az agyi aktivizációt. A politikai beállítottság 
és a neurokognitív mutatók közt korreláció mutatkozott. Erős kapcsolat mutatkozott 
a politikai beállítottság és az ERN, illetve No-go N2 között is. A liberális gondol-
kodásúak esetében nagyobb konfliktusfüggő aktivitás volt mérhető a rossz válaszok 
során, valamint a liberalizmus erősebb kapcsolatot mutatott a No-go ingerek által 
kiváltott N2 amplitúdóval. Ezek alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a kon-
zervatív gondolkodásúak jobban teljesítenek olyan típusú feladatok esetében, ami-
kor megszokott mintát kell követniük, ugyanakkor a válaszmonitorozó folyamataik 
kevésbé markáns agyi tevékenységhez kötöttek. 

Érdekesnek találtuk megvizsgálni, hogy magyar mintán is kimutathatók-e ezek 
az összefüggések. Azért is jelentős ez a vizsgálat, mert Magyarországon kevésbé 
tisztázott és kétpólusú az értékpreferencia és a politikai beállítottság alakulása, mint 
az USA-ban. 
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Hipotézisek 

A korábbi vizsgálatok eredményeire támaszkodva állítottuk fel hipotéziseinket. Amo-
dio és munkatársai (2007) a konzervativizmus idegrendszeri hátterét vizsgálták, ered-
ményeik szerint kapcsolat mutatkozott a politikai beállítottság és az ACC konflik-
tusfüggő aktivitása között. Ezen eredményeket összekapcsolva korábbi vizsgálatok 
eredményeivel, melyek a lezárás iránti igény és politikai beállítottság kapcsolatáról 
számolnak be (Jost et al., 2003; Kossowska & Van Hiel, 2003; Calogero, 2009), alkot-
tuk meg alapvető hipotézisünket, amely szerint a politikai beállítottság, illetve az LI 
és a neurokognitív mutatók közt korreláció mutatkozik. Feltételezzük, hogy a liberá-
lisabb beállítottságú, illetve az alacsony lezárási igényű személyek esetében nagyobb 
konfliktusfüggő aktivitás lesz mérhető. Az ERN mértéke nagyobb lesz ezen szemé-
lyek esetében. Az inhibíciós ingerek után megjelenő N2 negativitás mértéke szintén 
a liberális orientációval rendelkező, illetve az alacsony lezárási igényű személyek 
esetében lesz nagyobb. Feltételezzük, hogy a liberális beállítottság és az alacsony 
LI erősebb kapcsolatot mutat a No-go ingerekre adott helyes válaszokkal, tehát a 
konzervatív beállítottságú és a magas LI-jű személyek rosszabbul teljesítenek a No-
go ingerek megjelenésekor. Feltételezzük továbbá, hogy a lezárás iránti igény és a 
személy politikai beállítottsága között szignifikáns összefüggés lesz. A magas LI-jű 
személyek a jobboldali és a konzervatív ideológiát fogják preferálni, míg az alacsony 
LI-jű személyek inkább a baloldali és a liberális ideológiát részesítik előnyben.

Módszerek

Résztvevők

Vizsgálatban 33 személy vett rész, 21 férfi és 12 nő. A mintavétel során kényelmi 
mintavételt alkalmaztunk, a mintát 18 és 30 év közötti egyetemi hallgatók (a Szegedi 
Tudományegyetemről) alkotják, átlag életkoruk 22,4 év (szórás=2,437). 

A vizsgálat menete 

A vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Pszicholó-
giai Intézet EEG laborjában történt. 
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A kísérlet megkezdése előtt minden vizsgálati személy írásbeli tájékoztatást ka-
pott a kísérlet során használt mérési eljárásokról, illetve a vizsgálat során végzendő 
feladatokról. A vizsgálati személy, az adatok felvétele után egy hangszigetelt, el-
sötétített szobában foglalt helyet, ahol az EEG vizsgálattal egybekötött Go/No-go 
típusú reakcióidő feladatot kellett elvégeznie. A vizsgálat végeztével a személyek 
egy Lezárási Igény Kérdőívet töltöttek ki, illetve a kérőív végén írásban nyilatkoztak 
politikai preferenciáikat illetően. Az adatfelvétel önkéntes és anonim volt.

Eszközök

A Go/No-go típusú reakcióidő vizsgálat során a személyeknek a számítógép képer-
nyőjén megjelenő Go ingerre azonnali választ kellett adniuk (billentyű megnyomá-
sa), ami az idő előrehaladtával lassan habituálódott, megszokottá vált. A sorozatos 
Go ingerek mellett random No-go ingert jelent meg, amikor vissza kellett tartaniuk 
a megszokott választ (nem szabadott gombot nyomni). A feladatban négyszer annyi 
Go inger szerepel, mint No-go inger, így a Go ingerekre gyorsan habituálódnak a 
személyek. A feladat teljesítését nehezíti, valamint a hibázás esélyét növeli a teszt 
időnyomásos jellege (Amodio, Jost, Master & Yee, 2007).

Az EEG mérést Biosemi (Biosemi B.V., Amszterdam, Hollandia) rendszerrel vé-
geztük. A kísérletben 32 csatornás EEG vizsgálatot alkalmaztunk. A vizsgálat során 
a személy egy sapkát viselt, melyhez a nemzetközi 10-20-as rendszer szerint aktív 
elektródák kapcsolódnak. 

Az elektródák segítségével az agy elektromos jeleit, aktivitását vizsgáltuk, az 
adatok regisztrálása és feldolgozása a MATLAB program (The MathWorks, INC, 
Natick, Massachusetts, USA) EEGlab (Delorme és Makeig, 2004) alkalmazásával 
történt. 

A vizsgálat során az eredetileg Webster és Kruglanski (1994) által összeállított 
Lezárási Igény Kérdőív (LIK) magyar nyelvre fordított változatát alkalmaztuk (Csa-
nádi, Harsányi & Szabó, 2009). A kérdőív kitöltése során a vizsgálati személynek 47 
állítást kell értékelnie, egy 6 fokú Likert-skálán, az alapján, hogy mennyire ért vele 
egyet. A kérdőívben szereplő itemek az eredeti kérdőívhez hasonlóan öt faktort vizs-
gálnak: a Rend és Szervezettség Igénye (RSZI), Döntéskészség (DK), Többszem-
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pontúság Igénye/Kerülése (TIK), (TIK), Bizonytalansággal Szembeni Ellenérzés 
(BSZE), valamint az Újdonságkeresés/-kerülés (UK) faktorokat, ezen kívül egy 5 
itemből álló szociális kívánatosság skálát. A politikai beállítottság meghatározására 
vonatkozóan a vizsgálati személyeknek öt kérdésre kellett válaszolniuk írásban. Az 
első kérdés arra vonatkozott, hogy a vizsgálati személy hol helyezné el politikai 
beállítottságát egy 10 fokú Likert-skálán, melyen az 1-es a baloldali, a 2-es pedig 
a jobboldali preferenciát jelölte. Az ezt követő négy kérdés pedig arra vonatkozott, 
hogy a személy egy szintén 10 fokú Likert-skálán hol helyezné el politikai megy-
győződését a radikális jobboldali, konzervatív, liberális és szocialista ideológiákat 
tekintve. A skála értékeinél az 1 jelentette, hogy egyáltalán nem szimpatizál az ideo-
lógiával, a 10 pedig, hogy erős az ilyen irányú meggyőződése.

Az adatok feldolgozása SPSS (IBM Corp., New York, USA, 2011) statisztikai 
adatelemző program segítségével történt. Statisztikai elemzéseink során p < 0,05 
szignifikancia szinttel dolgoztunk. A változók közötti összefüggéseket Pearson-féle 
korrelációs együttható-számítás segítségével vizsgáltuk.

Eredmények

               Átlag és szórás 
Radikális jobboldali M=2,7 SD=2,773 
Konzervatív M=4,1 SD=2,522 
Liberális M=4,8 SD=2,224 
Szocialista M=2,9 SD=2,128 

1. táblázat: A vizsgálati személyek politikai preferenciájának meghatározása az egyes ideo-
lógiák mentén

A radikális jobboldali, konzervatív, liberális és szocialista beállítottság vizsgála-
tának eredményei az 1. táblázatban láthatók, mely megmutatja, hogy a személyek 
milyen erősnek ítélték meg az egyes beállítottságokhoz való viszonyukat. 

A politikai beállítottság és a Lezárási Igény Kérdőív kapcsolatának vizsgálata 
során szignifikáns eredmény nem jelentkezett. Az alskálák szempontjából viszont a 
konzervatív beállítottság és a LIK Rend és Szervezettség Igénye alskálájának ered-
ményei között pozitív szignifikáns kapcsolat mutatkozott (r=0,436, p=0,011). 
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Az 1. ábrán a jó válaszokat követő CRN és a rossz válaszok után megjelenő ERN 
láthatóak, valamint az utánuk jelentkező Pe pozitivitás. Az aktivitásukat szemlélte-
tő skalpeloszlás azt mutatja, hogy az ERN/CRN aktivitás Fz elektródán bizonyult 
nagyobb mértékűnek, a Pe pedig a Cz elektródán. A jó válaszokhoz köthető CRN 
valamelyest nagyobb amplitúdójú volt, mint a rossz válaszokhoz kapcsolódó ERN.

1. ábra: Jó/rossz válaszok után jelentkező ERN/CRN és PE aktivitás

A 2. ábrán a Go és No-go ingerekre adott helyes válaszok átlagolt hullámait szem-
lélteti. Jól látható, hogy az N2 No-go ingerek esetében jelentősen nagyobb mértékű 
aktivitást mutat, mint a Go ingerek után. Az N2 a frontális agyi területekhez köthető 
a skalpeloszlás szerint. Az N2 lefutásaként megjelenő P3 szintén magasabb aktivi-
tást tükröz No-go ingereket követően, mint Go ingerek esetében, és inkább centrális 
maximumot mutat.

A politikai beállítottság és az EEG vizsgálat eredményeit tekintve szignifikáns 
pozitív együttjárás mutatható ki a konzervatív beállítottság és a jó válaszok után 
jelentkező CRN aktivitás között (r=0,354, p=0,043), illetve a Go és No-go ingerek 
után jelentkező N2 aktivitások különbsége között (r=0,412, p=0,017). Továbbá szig-
nifikáns negatív együttjárás mutatkozott a radikális jobboldali beállítottság és a No-
go válaszok után jelentkező P3 aktivitás között (r=0,4, p=0,02). A Go/No-go ingerek 
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után jelentkező N2 és P3 hullámok, valamint a jó/rossz válaszok után jelentkező 
hibafüggő negativitásokat a Lezárás Iránti Igény (LIK) kérdőív összpontszámaival 
korreláltatva nem találtunk szignifikáns együttjárást.

2. ábra: A Go/No-go ingerek után jelentkező N2 és P3 aktivitás

A politikai beállítottság és a Go/No-go típusú feladat összefüggéseit illetően 
szignifikáns kapcsolat mutatkozott a radikális jobboldali beállítottság és a No-go 
ingerekre adott rossz válaszok aránya között (r=0,362, p=0,038). Továbbá negatív 
szignifikáns kapcsolat mutatkozott a bal/jobb oldali beállítottság és a Go ingerekre 
adott jó válaszok aránya között (r=-0,454, p=0,008).

Megvitatás

Amodio és munkatársai (2007) munkáját, amelynek eredményei alapján a politikai 
beállítottság és többek között az ACC-hez köthető konfliktusfüggő aktivitás között 
kapcsolat mutatkozott, összekapcsoltuk korábbi lezárás iránti igény vizsgálatok ered-
ményeivel, melyek a LI és a politikai beállítottság kapcsolatáról számolnak be (Jost 
et al., 2003; Kossowska & Van Hiel, 2003; Calogero, 2009; Lantos & Ven, 2012). 
Ez alapján alkottuk meg alapvető hipotézisünket, ami szerint a politikai orientációk, 
illetve lezárás iránti igény és a neurokognitív mutatók közt korreláció mutatkozik. 
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A statisztikai eredmények alapján, a politikai beállítottság és a Lezárási Igény 
Kérdőív eredményeinek vizsgálata kapcsán elmondható, hogy a LIK Rend és Szer-
vezettség Igénye alskálájának eredményei szignifikáns együttjárást mutattak a kon-
zervatív beállítottsággal. Ez az eredmény alátámasztja az előzetes hipotézisünket, 
miszerint a magas LI és a konzervativizmus kapcsolatban állnak. E szerint minél 
erősebb a személy rend és szervezettség iránti igénye, annál erősebb a konzervatív 
politikai beállítottság preferálása. A rendezett környezetre és jól szervezett életmód-
ra való igény pedig a magas LI-jű személyeknél jellemzőbb. Ezen eredmény konzek-
vens a Lantos és Ven (2012) kutatás eredményeivel, miszerint a magas LI pozitívan 
jár együtt a jobboldalisággal, illetve negatív kapcsolatot mutat a baloldalisággal. 
Továbbá alátámasztja azt az eredményt is, mely a politikai beállítottság vizsgálata 
során kétféle jobboldali faktorról számol be. Jelen eredményeinkben csak a konzer-
vatív orientáció mutatott kapcsolatot a magas lezárási igénnyel, míg a bal/jobb oldali 
orientáció esetében nem jelentkezett szignifikáns együttjárás. Ez megalapozhatja azt 
az összefüggést, hogy a pártpreferencia és konzervatív orientáció különváló, eltérő 
jelentésű fogalmakként jelennek meg a jobboldalt támogató személyeknél a magyar 
mintán. 

A politikai beállítottság és a neurokognitív mutatók kapcsolatának vizsgálata so-
rán pozitív szignifikáns együttjárás mutatkozott a konzervatív orientáció és a CRN 
aktivitás között, mely szerint a személy minél erősebben konzervatív beállítottságú, 
annál kisebb a jó válaszok után jelentkező CRN aktivitás (mivel negatív hullámot 
vizsgálunk). Ezeknél a személyeknél kisebb mértékben jelentkeznek a helyes vá-
laszokhoz tartozó belső monitorozási aktivitások. A konzervatívabb orientációval 
rendelkező személyek esetében pozitív szignifikáns korreláció mutatkozott a Go és 
No-go ingerek után jelentkező N2 aktivitások különbsége között is. Tehát minél kon-
zervatívabb beállítottságú a személy, annál kisebb a Go és No-go stimulusok után 
jelentkező N2 negativitások közti különbség. Ezen eredmények szerint a konzerva-
tívabb beállítottságú személyek esetében kevésbé jellemző a különböző ingereket 
követő konfliktusészlelési aktivitás, illetve annál kevésbé hatékony a nem megfele-
lő válaszreakciók kiszűrése. A konzervatívabb orientációval rendelkező személyek 
esetében kapott eredmények konzekvensek az előzetesen felállított hipotézisünkkel. 
Az EEG vizsgálat és politikai beállítottság kapcsolatának vizsgálata során negatív, 
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szignifikáns mértékű korreláció mutatkozott a radikális jobboldali beállítottság és a 
P3 aktivitás között. Ezen eredmény szerint minél erősebben radikális jobboldali be-
állítottságú a személy, annál kisebb a No-go stimulusok után jelentkező P3 aktivitás, 
mely főként a célinger detekcióhoz és figyelmi folyamatokhoz köthető. Amodio és 
munkatársai (2007) kutatásukban nem tértek ki a P3 aktivitáshoz köthető vizsgálati 
eredményekre. Amennyiben a P3 komponens az N2 aktivitáshoz kapcsolható folya-
matok végét jelöli (Polich, 2007), az eredmények értelmében a radikális jobboldali 
beállítottságú személyeknél kevésbé hatékony a nem megfelelő válaszreakciók ki-
szűrése. 

A lezárás iránti igény és az EEG segítségével mért komponensek között nem 
mutatható ki eredményeink alapján szignifikáns kapcsolat. Nem igazolódott be tehát 
azon hipotézisünk, amely szerint az alacsony lezárási igényű személyek esetében 
nagyobb konfliktusfüggő aktivitás mérhető, valamint hogy a hibás válaszok után 
jelentkező hibafüggő negativitás mértéke nagyobb ezen személyek esetében. A szig-
nifikáns összefüggés hiánya a minta alacsony elemszámából fakadhat, mert bár EEG 
vizsgálat tekintetében tágabb populációra is vonatkoztathatóak kisebb számú min-
ta alapján kapott eredmények, azonban kérdőívek esetében lényegesen magasabb 
elemszám szükséges ahhoz, hogy hiteles következtetéseket vonhassunk le.

A politikai beállítottság és a Go/No-go viselkedéses adatok kapcsolatának vizs-
gálata során pozitív szignifikáns kapcsolat mutatkozott a radikális jobboldali beállí-
tottság és a No-go ingerekre adott rossz válaszok aránya között. Tehát minél inkább 
radikális jobboldali beállítottságú a személy, annál nehezebben tudta legátolni a már 
habituálódott válaszreakciókat. Ez az eredmény alátámasztja hipotézisünket, misze-
rint a konzervatív beállítottságú személyek rosszabbul teljesítenek a No-go ingerek 
megjelenésekor. Emellet negatív szignifikáns kapcsolat mutatkozott a bal/jobb oldali 
beállítottság és a Go ingerekre adott jó válaszok aránya között. Ezen eredmények 
konzisztensek a neurokognitív mutatók esetében kapott értékekkel, mivel eredmé-
nyeink szerint a konzervatívabb beállítottságú személyek esetében kevésbé hatékony 
a nem megfelelő válaszreakciók kiszűrése. 

Konklúzióként elmondható, hogy a politikai preferenciákkal kapcsolatosan ma-
gyar mintán is születtek Amodio és munkatársai (2007) kutatásában leírtakhoz ha-
sonló eredmények, mégis úgy tűnik, hazai viszonylatban más képet mutat a politikai 



234

Ven nóra, németh Viola luca, csifcsák Gábor, harsányi szabolcs GerGő

beállítottság és az értékpreferenciák kapcsolata. A politikai adatok szempontjából itt 
meg kell jegyeznünk, hogy mintánkban szükséges lenne a bal és jobb oldali ideo-
lógiákat preferálók arányát kiegyenlítenünk, ami jelenleg is folyamatban van; az új 
adatok elemzés feldolgozás alatt állnak. Eredményeink, a lezárás iránti igény és a 
politikai preferenciák kapcsolatát illetően, részben alátámasztották a már korábban 
a magyar minta vizsgálata során jelentkező eredményeket (Lantos & Ven, 2012), de 
szükséges a minta további bővítése az eredmények megbízhatóságának biztosítása 
szempontjából.
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