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elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok nemzetközi szabályainak megfelelően 

történt. 

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: 

• szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; 

• tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; 

• más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 

 

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy 
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Összefoglaló 

Az emberi megismerés több, egymással szorosan összefonódva működő információ-

feldolgozó rendszer működésén alapul. Kutatásunk célja különböző automatikus megismerési 

formák, és kontroll-folyamatok kapcsolatának feltárása. Az implicit szekvenciatanulás jelentős 

szerepet játszik készségek tanulásában, hátterét automatikus, valószínűségi összefüggéseket 

kódoló folyamatok adják. A belátásos problémamegoldással egy kérdésre hirtelen, automatikusan 

születik válasz, hátterében automatikus aktiváció-terjedési folyamatokat feltételezhetünk. 

Esetenként a megismerés ezen formái versengő interakcióba lépnek a kontroll-folyamatokkal. A 

belátásos problémamegoldás mérésére a Távoli Asszociáció Tesztet (CRA), az implicit 

szekvenciatanulás vizsgálatára pedig az Alternáló Szeriális Reakcióidő feladatot (ASRT) 

alkalmaztuk. A kontroll-folyamatokat a Figyelmi Hálózatok Teszttel (ANT) mértük, illetve 

alkalmazásuk mértékére következtettünk a gyorsaság-pontosság küszöb alapján. Eredményeink 

szerint az alkalmazott kontroll mértéke fordított kapcsolatban áll az implicit szekvenciatanulással. 

A belátásos problémamegoldás, és az implicit szekvenciatanulás függetlennek bizonyult. A 

figyelem nem állt kapcsolatban egyik automatikus megismerési folyamattal sem. Kutatásunkban 

alátámasztottuk a különböző automatikus megismerési folyamatok függetlenségét. Továbbá 

rámutatunk a kognitív kontroll feladatvégzéssel párhuzamos mérésének jelentőségére. 

 

 

Kulcsszavak: implicit szekvenciatanulás, belátásos problémamegoldás, kognitív kontroll, 

figyelem, automatikus folyamatok 
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Az intuíció kognitív pszichológiai vizsgálata 

Bizonyára mindannyiunkkal előfordult már, hogy úgy hoztunk helyes döntést, vagy jutott 

eszünkbe a jó megoldás, hogy az oda vezető gondolkodási lépésekről nem volt tudomásunk. 

Ezeket a jelenségeket intuíciónak nevezzük. Az intuitív gondolkodás előnye a nagyobb 

mértékben tudatosuló megismerési formákkal szemben, hogy kevesebb feldolgozási kapacitást 

vesz igénybe, és gyorsabb (Gilhooly & Fioratou, 2009). Jelen kutatás célja az intuíció hátterében 

álló folyamatok feltérképezése, a tudatos kontroll-folyamatokkal való kapcsolatuk vizsgálata, 

valamint a változatos intuitív méréseken megmutatkozó egyéni különbségek feltárása és 

elemzése. 

A kognitív teljesítmény optimalizációja: az emlékezeti rendszerek kölcsönhatásai 

Az emberi megismerés több, elkülöníthető idegrendszeri hálózathoz köthető (Foerde, 

Knowlton és Poldrack, 2006), párhuzamosan működő (Willingham & Goedert-Eschmann, 1999) 

információ-feldolgozó rendszer összjátékának az eredménye. A többszörös emlékezeti 

rendszerek klasszikus felosztásában (Schacter, 1987) a rendező elv a tanulás és az emlékezés 

tudatos élménye: Schacter ezen szempont szerint különítette el az emlékezet implicit (nem 

tudatos) és explicit (tudatos) formáit. Milner, Squire és Kandel (1998) neuropszichológiai 

bizonyítékok által megalapozott elmélete a Schacter-i (1987) rendszerezésnél finomabb képet 

rajzol az emlékezetről: az explicit, vagy deklaratív memórián belül elkülönítették a szemantikus 

(tények megjegyzése) és az epizodikus (események megjegyzése) emlékezetet. Mindemellett 

Milner és munkatársai (1998) az implicit, vagy non-deklaratív memórián belül is további 

emlékezeti formákat különböztettek meg: a neocortexhez kötődő priming hatást, az amygdala és 

a kisagy által mediált kondicionálási folyamatokat, a reflexpályák által megvalósított nem-

asszociatív tanulást, valamint a striatumhoz kapcsolható készségtanulást (vagy procedurális 

tanulást). 

Henke (2010) modellje az emlékezeti rendszereket a tudatosság helyett az információ-

feldolgozási folyamatok sajátosságai alapján csoportosítja. Henke (2010) szerint az emlékezés 

hátterében három kódolási folyamat húzódik meg: 1, a neocortex és a hippocampus által mediált, 

rugalmas asszociációkat rögzítő gyors folyamat, 2, egy lassú folyamat, mely rigid asszociációkat 

rögzít, és a bazális ganglionokhoz, a kisagyhoz, illetve a neocortexhez köthető, valamint 3, a 

neocortex és a parahippocampalis gyrus által vezérelt, egyéni, vagy egységesített elemek gyors 

rögzítését végző folyamat. 
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Láthatjuk, hogy az emlékezeti rendszerek az idegrendszer viszonylag jól elkülöníthető 

részeihez rendelhetőek (Milner és mtsai, 1998, Henke, 2010). Azonban a rendszerek funkcionális 

értelemben nem függetlenek: állatkísérletek, egészséges személyekkel végzett agyi képalkotó 

eljárásokat alkalmazó vizsgálatok, és agysérültekkel folytatott kutatások is arra utalnak, hogy a 

párhuzamosan működő emlékezeti rendszerek folyamatos interakcióban állnak (Poldrack és 

Packard, 2003). A megismerési formák kölcsönhatása hol versengő, hol együttműködő, egymást 

kiegészítő jellegű: a cél az emlékezeti teljesítmény optimalizálása (Poldrack & Packard, 2003), 

valamint a viselkedés leghatékonyabb tervezése (Daw, Niv & Dayan, 2005), a rugalmasság és a 

robusztusság együttes biztosításával (Tani, 2003). 

Az emberi kognitív teljesítmény hátterében automatikus és kontrollált folyamatok 

összjátéka rejtőzik (Schneider & Chein, 2003). Az automatikus folyamatokra jellemző, hogy 

tudatos kontrolltól vagy figyelemtől függetlenül egy bizonyos bemenet esetén szinte mindig 

aktiválódnak. Az automatizmusok teljes kifejlődése sok gyakorlást igényel. Ezzel szemben a 

kontrollált folyamatokat a tudatos figyelem aktiválja és vezérli. Ezen folyamatok kapacitása 

korlátozott, cserébe nagyobb rugalmasságot biztosítanak azon helyzetekben, melyek kielégítő 

megoldására még nem áll rendelkezésre automatizmus.  

Végrehajtó funkciók és figyelem 

A végrehajtó funkciók konstruktuma az emberi kogníciót és cselekvést szabályzó 

általános célú kontroll folyamatokat fedi le, melyeket gyakran a prefrontális agyterületekhez 

kapcsolnak. A három legfontosabb, és leggyakrabban vizsgált végrehajtó funkció a rövid távú 

memória frissítése, a feladatok közötti váltás, és a domináns, előhangolt válaszok és 

reprezentációk gátlása (Miyake & Friedman, 2012). A végrehajtó funkciók lassuló feldolgozási 

sebesség árán teszik lehetővé a cselekvési programok akaratlagos váltását és a viselkedés 

rugalmas szabályzását egy változékony környezetben (Isoda & Hikosaka, 2007).  

A figyelem kísérletes kutatása hosszú múlttal rendelkezik. A felhalmozódó eredmények 

azt az elképzelést támogatják, miszerint a figyelem nem egy monolitikus képződmény, hanem 

több, különböző formában nyilvánul meg (Raz, & Buhle, 2006). A figyelmi hálózatok elmélete 

szerint a figyelmi funkciók hátterében három, anatómiailag és funkcionálisan is elkülöníthető, 

modalitás-független hálózat áll: a végrehajtó, az orientáló, és a riasztó hálózat.  

A riasztás (más néven fenntartott figyelem, éberség vagy vigilancia) egy bizonyos ingerre 

adandó válaszra való készenlét fokozásának és fenntartásának képessége. A riasztás mérése 
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általában úgy történik, hogy egy inger előrejelzi a célinger megjelenési idejét, azonban annak 

pozíciójáról nem ad támpontot. A riasztó hálózatban a jobb dorzolaterális prefrontális kéreg, az 

anterior cinguláris kéreg, valamint parietális agyterületek involváltak, a neurotranszmitterek 

szintjén pedig a noradrenalinnal áll összefüggésben (Critchley, Melmed, Featherstrone, Mathias 

& Dolan, 2002; Raz & Buhle, 2006). Az orientáció (más néven kiválasztás/szelekció, vagy 

szkennelés) az a képesség, mely segítségével több inger közül egy bizonyos információt 

kiválasztunk. Az orientációt vizsgáló paradigmákban általában egy inger előrejelzi egy esemény 

megtörténésének helyét, azonban annak időpontjáról nem szolgáltat információt. Az orientáló 

hálózat változatos agyterületekből épül fel: a colliculus superior, a pulvinar, a szuperior parietális 

lebeny, a temporoparietális junkció, a szuperior temporális lebeny, és a frontális szem-mezők 

egyaránt részt vesznek működtetésében. A neurotranszmitterek szintjén a kolinerg rendszer 

szerepe fontos az orientáló hálózat szempontjából (Friedrich, Egly, Rafal & Beck, 1998; Karnath, 

Ferber & Himmelbach, 2001; Raz & Buhle, 2006). A végrehajtó (más néven 

felügyelő/szupervizor, szelektív, konfliktus feloldó vagy fókuszált) figyelem kulcsszerepet játszik 

a döntéshozatalban, tervezésben, gondolatok és érzelmek regulációjában, és a rutinszerű 

cselekvéseken való felülemelkedésben (Raz & Buhle, 2006). A végrehajtó hálózatban az anterior 

cinguláris kéreg, valamint a dorzolaterális prefrontális kéreg szerepe hangsúlyos, a 

neurotranszmitterek szintjén pedig kulcsfontosságú a mezokortikális dopaminerg rendszer (Kerns 

és mtsai, 2004). Viselkedéses vizsgálatok nem találtak korrelációt a végrehajtó hálózat, és a 

riasztó, illetve az orientáló hálózat között (Fan, McCandliss, Sommer, Raz, & Posner 2002), bár 

bizonyos feltételek mellett mások interakciót mutattak ki (Callejas, Lupianez & Tudela, 2004). 

A következőkben bemutatjuk az implicit szekvenciatanulás, és a belátásos 

problémamegoldás elméleteit. Ezután röviden áttekintjük azokat a tanulmányokat, melyek az 

implicit szekvenciatanulás és más basalis ganglion-érzékeny, intuitív megismerési folyamatok, 

illetve a belátásos tanulás, problémamegoldás vizsgálatán keresztül szolgáltatnak példát a 

kontrollált és az automatikus folyamatok rivalizálására. 

Az implicit szekvenciatanulás 

Az implicit szekvenciatanulás fontos szerepet tölt be életünkben, hiszen ezen tanulási 

forma segítségével sajátítjuk el motoros, kognitív, és társas automatizmusainkat (Németh, 

Janacsek, Polner és Kovács, 2012), melyek létfontosságúak a mindennapi funkcionáláshoz. 
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Az intuíció az implicit úton elsajátított tudás alkalmazását, viselkedésre gyakorolt hatását 

kísérő szubjektív élmény (Lieberman, 2000). Az intuíciót gyors működés jellemzi, alapját 

tapasztalati úton elsajátított valószínűségi szerkezetek adják. Az intuitív döntések során nem 

tudatosan generált információt veszünk számításba. Lieberman (2000) szerint az intuíció és a 

belátás közötti fő különbség abban rejlik, hogy a belátás során egy probléma megoldásához 

szükséges logikai viszonyok hirtelen tudatosulása következik be, míg az intuíció alatt egy 

egyszerű ítéletet, megérzést, vagy viselkedéses válasz bekövetkezését értjük. Közös vonásuk, 

hogy az intuíció és a belátás egyaránt nem-tudatos folyamatokon alapszanak.  

Az implicit szekvenciatanulás alapja a kovariancia és gyakoriság nem-tudatos detekciója. 

Neuropszichológiai, agyi képalkotó és neurofiziológiai vizsgálatok a bazális ganglionok implicit 

szekvenciatanulásban betöltött kiemelt szerepére utalnak (Lieberman, 2000). A bazális 

ganglionok szekvenciákat és valószínűségi kapcsolatokat tárolnak, melyek nem hozzáférhetőek a 

tudat számára (Rauch és mtsai, 1995). Jól begyakorolt procedurális készségek tanulását, illetve 

végrehajtását a bazális ganglionok aktivációja kíséri (Krebs és mtsai, 1998; Rauch és mtsai, 

1995). Neuropszichológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy a bazális ganglionok kulcsszerepet 

töltenek be az automatikus prediktív szekvenciálásban, kognitív és motoros területen egyaránt 

(Knowlton és mtsai, 1996). 

 A bazális ganglionok és szinte az egész kéreg sűrű kapcsolatrendszere valószínűvé teszi  

a bazális ganglionok mintázatfelismerő funkcióját (Houk, Adams & Barto, 1995). Ezen kéreg 

alatti struktúrák az egész kéregben azonosítanak aktivitásmintázatokat, és észlelik ezek 

kapcsolatát a szignifikáns ingerekkel, majd idővel azonosítják ezen ingerek előrejelzőit 

(Lieberman, 2000). Az előrejelző mintázatok, és az előre jelzett események nagyon változatos 

természetűek lehetnek, hiszen a bazális ganglionok gazdag összeköttetéseik révén sokféle 

hálózatnak részesei (Alexander, DeLong & Strick, 1986). A bazális ganglionok egyik része, a 

striatum rejtett és komplex mintázatok, kontextusok jutalmakkal való társulását kódolja az 

időzített dopamin-felszabadulás segítségével (Houk és mtsai, 1995). Ezen információ rögzítése és 

alkalmazása által a striatum a komplex téri és kognitív műveletek predikció-alapú koordinálásáért 

felel. A bazális ganglionok reprezentációi nem fogalmi, hanem időbeni összefüggéseket 

tükröznek, előrejelzik a jutalmakat, és fokozatosan, tudatos erőfeszítés nélkül jönnek létre. 

A bazális ganglionok által szabályozott automatikus prediktív szekvenciálás lehetővé 

teszi, hogy tudatos erőfeszítés nélkül jöjjön létre bonyolult probabilisztikus mintázatok 
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leképeződése (Lieberman, 2000). Felmerülhet a kérdés, hogy a tudatos erőfeszítés hatására 

belépő kontroll-folyamatok (Schneider & Chein, 2003) milyen módon befolyásolják ezen 

automatikus tanulási mechanizmusokat. Egy kutatás azt mutatta ki, hogy összetett, 

probabilisztikus szekvenciák implicit elsajátítása hatékonyabb, ha explicit keresőfolyamatok nem 

interferálnak az automatikus tanulási mechanizmusokkal (Fletcher és mtsai, 2005). Mindazonáltal 

a szekvencia tudatos keresése segíti az explicit ismeretek létrejöttét. A szekvencia elsajátítására 

irányuló explicit törekvés magával vonja, hogy bizonyos együttjárások reprezentációját erősíti a 

figyelem, míg másokét gátolja. Amennyiben a figyelmi folyamatok nem a megfelelő 

együttjárásokat keresik, akkor interferálni fognak a valós együttjárások automatikus tanulásával. 

A Fletcher és munkatársai (2005) által az explicit kereséses szekvenciatanulás során mért jobb 

prefrontális aktiváció a top-down hatás neurális markereként értelmezhető. Probabilisztikus 

sorozatok tanulása során az egymást követő elemekre irányított figyelem megzavarja a létező 

együttjárások reprezentációjának épülését. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a tudatos 

figyelem számára a vizsgálatban alkalmazott probabilisztikus szabályrendszer túl komplex.  

A gyengébb kognitív kontroll implicit szekvenciatanulásban megnyilvánuló előnyeire 

hívta fel a figyelmet Németh és munkatársainak (2012) vizsgálata. Eredményeik szerint a magas 

hipnábilitású személyek hipnotikus állapotban hatékonyabb implicit szekvenciatanulásra voltak 

képesek. Viselkedéses, elektrofiziológiai (Kaiser, Barker, Haenschel, Baldeweg és Gruzelier, 

1997), valamint agyi képalkotó módszereket (Egner, Jamieson és Gruzelier, 2005) alkalmazó 

tanulmányok szerint a hipnózis gyengíti a top-down befolyást, szétkapcsolván a kognitív 

kontrollt és a konfliktusok monitorozását végző folyamatokat. Németh és munkatársainak (2012) 

eredménye szerint a gyengült kognitív kontrollal járó hipnotikus állapotban az automatikus 

tanulási folyamatok hatékonyabbá válhatnak. 

A kognitív rendszerek interakciójáról további fontos adatokat szolgáltatott Frank, 

O’Reilly és Curran (2006) kutatása. Frank és munkatársai (2006) a tranzitív következtetéses 

feladaton a bazális ganglionokhoz köthető folyamatokra támaszkodó, intuitív teljesítmény 

javulását figyeltek meg, miután midazolam segítségével átmenetileg blokkolták az explicit 

emlékezet szervezésében kulcsszerepet játszó hippocampus működését. A vizsgálat eredményei 

szerint a racionális döntéshozatalhoz köthető agyterületek működésének átmeneti gyógyszeres 

rontása serkentette az intuitív gondolkodást.  
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Az implicit tanulás fokozásához nem feltétlenül szükséges a kontrollfolyamatok 

gyengítése: elegendő, ha azokat az implicit tanulás tárgya helyett egy másik feladat veszi 

igénybe. Az implicit, procedurális kategorizációs teljesítmény növelhető olyan módon is, ha az 

explicit, hipotézis-tesztelő folyamatokat egy másodlagos munkamemória feladat köti le (Filoteo, 

Lauritzen és Maddox, 2010). Ebben az esetben paradox módon a másodlagos feladat javítja a 

procedurális tanulási teljesítményt. Ez annak tudható be, hogy a kísérleti személyek nagyobb 

valószínűséggel használnak a feladaton optimális, procedurális-alapú stratégiát a hipotézis-

tesztelés helyett. A procedurális tanulás és az implicit tanulás rokon fogalmak, tulajdonképpen 

funkcionálisan egyenlőnek tekinthetőek, megjegyezve, hogy az előbbi erősebb motoros jelleggel 

rendelkezik (Lieberman, 2000). Filoteo és munkatársainak (2010) tanulmánya egy olyan 

helyzetet mutatott be, melyben az explicit folyamatok lekötése révén a viselkedés feletti 

kontrollért folytatott versengés a procedurális folyamatok javára billent. 

Janacsek és Németh (2013) a szekvenciatanulás és a munkamemória kapcsolatára 

vonatkozó eredményeket foglalták össze tanulmányukban. Áttekintésük szerint a 

munkamemória-kapacitás az implicit szekvenciatanulással nem mutat kapcsolatot. Azonban az 

explicit szekvenciatanulás mértéke összefüggésben állt a munkamemóriával, feltételezhetően az 

explicit szekvenciatanulásban szerepet játszó figyelmi és kontroll folyamatok révén. Explicit 

szekvenciatanulási, és munkamemória feladatok végzése közben is prefrontális kérgi aktivitás 

mérhető (Fletcher és mtsai, 2005; Champod & Petrides, 2010): ez a megfigyelés a funkciók 

neurális alapjainak átfedését valószínűsíti. 

A belátásos problémamegoldás  

A belátásos problémamegoldás (insight) által egy korábban megoldhatatlannak látszó 

problémára hirtelen, és tiszta megoldás születik. A belátás élménye általában akkor jelentkezik, 

amikor az előfeltevésektől megszabadulván a feladatnak egy új, korábban ismeretlen 

reprezentációja jön létre a már meglévő tudás és képességek közötti új kapcsolatok kiépülése 

révén (Bowden, Jung-Beeman, Flech & Kounios, 2005). A téma szakirodalmában konszenzus 

mutatkozik a belátásos és nem-belátásos tanulás elkülönítését illetően. A belátást Aha!-élmény 

kíséri, valamint annak folyamatáról nem adható tudatos beszámoló. A belátás előtt a személyek 

gyakran egy holtponthoz érkeznek, ahol az addig használt lépésekkel elakadnak. Bowden és 

munkatársai (2005) hívták fel a figyelmet arra, hogy a belátásos tanulás vizsgálatára gyakorta 

használt feladatok megoldhatóak nem belátásos úton is. Ezért a belátás kutatása során a megoldás 
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módjáról adott önbeszámoló rendkívül értékesnek tekinthető. Habár az önbeszámolók 

szubjektívek, a viselkedéses és az idegrendszeri mérésekből származó adatok mintázatokba 

rendeződése mégis arra utal, hogy a személyek a belátásról konzisztens alapok mentén számolnak 

be (Bowden és mtsai, 2005). 

A belátásos tanulás folyamatát három szakaszra bontották Bowden és munkatársai (2005). 

A feldolgozás kezdeti szakaszában a megoldáshoz nem kapcsolódó információ erősen, míg a 

megoldás szempontjából lényeges információ gyengén aktiválódik, így az utóbbi nem válik 

tudatossá. A megoldáshoz vezető feldolgozás során megtörténik a releváns probléma-elemek 

integrációja egy nem nyilvánvaló értelmezésben. Ebben az új keretezésben a korábban gyengén 

aktivált fogalmak kölcsönösen megerősíthetik egymás aktivációját, és növekszik tudatosulásuk 

valószínűsége. A sikeres megoldáshoz a fókuszt végül erre a nem-tudatos aktivációra kell váltani. 

Annak érdekében, hogy tárgyalhassuk a belátásos tanulás hátterében meghúzódó 

mechanizmusokat, röviden bemutatjuk a gondolkodás kettős-folyamat elméleteit (Gilhooly & 

Fioratou, 2009). A gondolkodás kettős-folyamat elméletei (pl. Evans, 2008) jellemzően két 

rendszert, vagy két folyamatot különböztetnek meg. Az 1-es típusú folyamatok gyors, 

automatikus, intuitív feldolgozást tesznek lehetővé, a munkamemória-kapacitás nem korlátozza 

őket. Ezek a folyamatok feltehetően az evolúció során korábban alakultak ki. Ezzel szemben a 2-

es típusú folyamatok lassú, szekvenciális feldolgozást végeznek, működésük tudatos erőfeszítést 

igényel. Ezen folyamatok hatékonysága összefüggésben áll a munkamemória-kapacitással. A 2-

es típusú folyamatok nagyobb szerepet játszanak az absztrakt gondolkodásban, és a hipotézisek 

állításában. A gondolkodás kettős-folyamat elméletei, és az emlékezet implicit és explicit 

(Schacter, 1987), illetve deklaratáv és non-deklaratív (Milner és mtsai, 1998) rendszerezései 

között megfigyelhető párhuzam arra utal, hogy hasonló jelenségeket tárgyalnak más 

megközelítésben.  

Kutatásukban Gilhooly és Fioratou (2009) arra a kérdésre keresték a választ, hogy a 2-es 

típusú folyamatok milyen szerepet játszanak a belátásos, illetve a nem-belátásos 

problémamegoldásban. Vizsgálataik tanúsága szerint a belátásos feladatokon mutatott 

teljesítmény a téri-vizuális és verbális munkamemória terjedelemmel mutat pozitív kapcsolatot. A 

nem belátásos probléma-megoldási teljesítmény pedig a téri-vizuális és verbális munkamemória 

terjedelmen túl a váltás hatékonyságával is pozitív kapcsolatban áll. A munkamemória-kapacitás 

belátásos és nem-belátásos problémamegoldással is fennálló kapcsolata azt mutatja, hogy a 



Az intuíció kognitív nézőpontból 

9 
 

problémák reprezentálása igénybe veszi a tárolási kapacitást. A nagyobb tár egy gazdagabb 

reprezentációt tesz lehetővé, mely növeli az újraértelmezés és a belátás valószínűségét (Gilhooly 

& Fioratou, 2009). A végrehajtó funkciókkal nem függött össze a belátásos feladatok megoldása. 

Ezért feltételezhető, hogy az újrastrukturálás spontán, implicit folyamatok segítségével valósul 

meg, és nem támaszkodik a végrehajtó funkciókra. 

Lavric, Forstmeier és Rippon (2000) viselkedéses és neurofiziológiai bizonyítékokat 

szolgáltatott arról, hogy az analitikus és az intuitív gondolkodás különállónak tekinthető, 

valamint eltérő neurális pályarendszerekre támaszkodik. Az analitikus gondolkodást egy deduktív 

érvelési feladattal, míg az intuitív gondolkodást egy kreatív, belátásos feladattal vizsgálták. 

Mindeközben a személyeknek hangokat kellett számlálniuk: ezen másodlagos feladat célja a 

munkamemória terhelése volt. A vizsgálat során elektroenkefalográfia (EEG) segítségével sor 

került a kiváltott potenciálok (Event Related Potential, ERP) mérésére. A munkamemóriát 

igénybe vevő hangszámlálás megzavarta az analitikus feladat megoldását, viszont az intuitív 

feladatokkal nem interferált. Az analitikus feltétel esetén frontálisabb, magasabb csúcsú, és 

nagyobb időablakban megjelenő P300 komponenst mutatott ki a kiváltott potenciálok elemzése. 

Ez az eredmény az analitikus feladat erősebb munkamemória igényére utalhat a szerzők szerint. 

Lavric és munkatársainak (2000) kutatása alapján elmondhatjuk, hogy a belátásos feladatok 

kevésbé terhelik a munkamemória-kapacitást, mint az analitikus feladatok. Kutatásuk 

hiányossága, hogy nem kérdeztek rá a megoldáshoz használt stratégiára: ugyanis elképzelhető, 

hogy a feladatokat a személyek nem a feltételezett stratégiával oldották meg (pl. intuitív módon 

végezték el a deduktív érvelési feladatot) (Bowden és mtsai, 2005). Így nem tudhatjuk pontosan, 

hogy a kimutatott különbség oka a feladatokban, vagy megoldásuk módjában található. 

A belátásos problémák megoldása során a holtpontot az idézheti elő, hogy a sikeres 

megoldáshoz szükséges lépések a válasz-szelekció során nem kerülnek be a lehetséges műveletek 

közé (Reverberi, Toraldo, D’Agostini & Skrap, 2005). A válaszok szűkítésében feltételezhető a 

laterális prefrontális kéreg involváltsága. Reverberi és munkatársai (2005) gyufaszál-problémákat 

adtak laterális és mediális kérgi sérült betegeknek, illetve egészséges kontroll személyeknek. A 

gyufaszál-problémák során a személyeknek egy gyufaszálakból kirakott, római számokból álló 

hibás egyenletet kell egyetlen gyufaszál elmozdításával helyessé tenniük. A könnyű változaton a 

számokat kell megváltoztatni, míg a nehéz változaton a műveleti jelek manipulációjára van 

szükség a sikeres megoldáshoz. Az utóbbi változaton a nehézséget az okozza, hogy a műveleti 
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jelek átalakítása kevésbé evidens lépés. Az eredmények szerint a laterális frontális kérgi sérült 

betegek a könnyű változaton a kontroll csoporttal egyforma teljesítményt mutattak, míg a nehéz 

változaton sikeresebbnek bizonyultak. A mediális kérgi sérültek teljesítménye statisztikailag nem 

különbözött sem a laterális sérültekétől, sem a kontrollokétól. Feltételezhető, hogy az egészséges 

kontroll személyek gondolkodását korlátozzák a laterális prefrontális kéreghez köthető választér-

szűkítő mechanizmusok. A laterális sérültek előnye abból származik, hogy a választér feltárását 

nem korlátozzák előzetes megkötések, így szabadon kipróbálják az összes lehetséges lépést. Ez 

azonban csak kísérleti helyzetben előnyös: a való életben a választér növekedésével annak teljes 

feltárása már túlontúl nagy komputációs terhelést jelent, és nem támogatja az adaptív működést 

(Reverberi és mtsai, 2005).  

Chi és Snyder (2011) úgy gondolták, hogy a belátás elősegítésében nagy haszna lenne egy 

olyan eljárásnak, amellyel átmenetileg elő lehetne idézni, hogy a sémák kevésbé korlátozzák a 

gondolkodást. A szerzők koponyán keresztüli direkt stimulációt (transcranial Direct Current 

Stimulation, tDCS) alkalmazva képesek voltak a vizsgálati személyek belátásos 

problémamegoldási teljesítményének megháromszorozására. A belátásos problémamegoldást a 

korábban már említett nehéz gyufaszál-problémákkal tesztelték. A növekmény annál a csoportnál 

jelentkezett, amely a jobb oldali anterior temporális lebeny (ATL) felett anodális (pozitív), és a 

bal oldali ATL felett katodális (negatív) stimulációt kapott. A fordított mintázatú stimulációban 

(jobb negatív, bal pozitív) részesülő csoport, és a kontrollcsoport teljesítménye elmaradt az 

elsőként említett vizsgálati csoportétól, és e két csoport egyformán teljesített. A szerzők szerint a 

jobb oldali ATL serkentése kombinálva a bal oldali ATL gátlásával csökkentette a rutin-szerű, 

sematikus stratégiák (pl. az egyenletben a számok átalakítása) befolyását a problémamegoldási 

folyamatra. Valószínű, hogy a bal ATL gátlása gyengítette a top-down befolyást, és ezáltal 

növekedett a rejtett, alternatív reprezentációk kialakulásának esélye. Így a személyek nyitottabbá 

váltak az új megoldásokra (pl. műveleti jelek átalakítása az egyenletben), ami a megnövekedett 

hatékonysághoz vezetett.  

Rowe, Hirsch és Anderson (2007) negatív összefüggést találtak a vizuális figyelem 

szűrési hatékonysága, és a Távoli Asszociációs Teszttel (lásd Módszereknél) mért belátásos 

problémamegoldási teljesítmény között. A szerzők azt feltételezik, hogy a háttérben egy 

általános, a szemantikus reprezentációkat és a vizuális ingereket is szelektáló kontroll-folyamat 

állhat. A lazább kognitív kontroll a vizuális feladaton teljesítményromlást, míg a belátásos 
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feladaton teljesítményjavulást eredményezett, hiszen általa növekedett a távoli asszociációk 

hozzáférhetősége. 

A belátással, illetve analitikus stratégiával véghezvitt problémamegoldás hátterét 

elkülöníthető idegrendszeri folyamatok adják (Kounios & Beeman, 2009). Belátásos megoldások 

előtt 300 milliszekundummal a jobb oldali anterior temporális lebeny felett gamma-kisülés 

figyelhető meg (Jung-Beeman és mtsai, 2004). Ezt megelőzi a jobb oldali okcipitális kéreg felett 

az alfa-tartományban megfigyelt aktivitás, mely a vizuális bemenet szűkítését tükrözheti. A 

szenzoros kapuzás erősödése feltehetőleg a belső összpontosítást teszi hatékonyabbá. 

Funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) 

segítségével a jobb oldali anterior szuperior temporális gyrus aktivitását figyelték meg belátásos 

problémamegoldás során (Jung-Beeman és mtsai, 2004).  

További érdekes kérdés, hogy meghatározza-e a problémával való találkozást megelőző 

agyi aktivitás-mintázat a megoldás analitikus vagy belátásos természetét. Belátással megoldott 

problémák előtt a temporális lebenyek és a közép-frontális kéreg felett, míg analitikusan 

megoldott problémák előtt a poszterior vizuális kérgi területek felett mértek nagyobb aktivitást 

(Kounios és mtsai, 2006). A mindkét oldali temporális lebenyben jelentkező aktivitás a 

szemantikai-lexikális feldolgozás előfeszítését valószínűsíti, míg az anterior cinguláris kéreg 

aktivitása a szerzők szerint a gyengén aktivált, tudatalatti megoldások észlelésére való készenlétet 

tükrözi (Kounios & Beeman, 2009). Ezzel szemben az analitikus problémamegoldást megelőző 

vizuális kérgi aktivitás a magasabb kérgi területekhez továbbított vizuális információval áll 

kapcsolatban. Összességében elmondható, hogy belátás előtt a figyelem inkább belső 

reprezentációkra, gyengén aktivált megoldásokra irányul. Ezzel szemben az analitikus 

megoldások előtt a figyelem inkább kifelé, a bejövő vizuális információkra helyeződik. 

Hipotézisek 

H1: Figyelembe véve a kontrollált, explicit folyamatok, és az implicit szekvenciatanulás 

közötti versengő kapcsolatra utaló korábbi kutatási eredményeket (Fletcher és mtsai, 2005, 

Németh és mtsai, 2012), a kognitív kontroll és az implicit szekvenciatanulás mérései között 

negatív kapcsolatot feltételeztünk. 

H2: A top-down kontroll hiánya (Chi & Snyder, 2011), a gyengébb figyelmi funkciók 

(Rowe és mtsai, 2007) és a belátásos problémamegoldás közötti pozitív összefüggést alátámasztó 
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szakirodalom alapján a figyelem és a belátásos problémamegoldás mérései között negatív 

kapcsolatot feltételeztünk. 

H3: Tekintettel az implicit szekvenciatanulás, és a belátásos problémamegoldás eltérő 

funkcionális jellegzetességeire (Lieberman, 2000; Bowden és mtsai, 2005), és neurális alapjaira 

(Lieberman, 2000; Kounious & Beeman, 2009), a két implicit megismerési forma függetlenségét 

feltételeztük.  

Módszerek 

Minta 

A vizsgálatban 40 fő (23 nő; átlag életkor = 21,75 év, szórás = 1,84, minimum = 19 év, 

maximum = 27 év) vett részt, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói, illetve kényelmi 

mintavételezéssel elért személyek. Átlagos iskolázottságuk 15,26 év volt (szórás = 1,51, 

minimum = 12, maximum = 18). A személyek a kísérletben önként vettek részt, informált 

beleegyezési nyilatkozatot aláírtak, a kísérletben való részvétel előtt a megfelelő tájékoztatást 

megkapták. A vizsgálat során az etikai előírásokat mindvégig betartottuk.  

Eszközök 

A feladatokat számítógépen mutattuk be a vizsgálati személyeknek a PEBL 0.12, 

valamint a PsychoPy 1.74.01 szoftverek segítségével. A válaszok rögzítéséhez egy preparált 

billentyűzet alkalmaztunk, melyről négy betű (Y C B M), valamint a shiftek kivételével az összes 

billentyűt eltávolítottuk a pontosabb válaszadás érdekében. 

A belátásos tanulás vizsgálatára az összetett szavakkal megalkotott Távoli Asszociációs 

Tesztet alkalmaztuk (Compound Remote Associates - CRA, Bowden & Jung-Beeman, 2003). A 

vizsgálati személyeknek az instrukció szerint a számítógép képernyőjén megjelenő három szó 

megjelenését követően találniuk kell egy negyedik olyan szót, mely mind a három megjelent 

szóval együtt értelmes összetett szavat alkot (például: szakáll gida sajt. A megoldás: KECSKE 

KECSKEszakáll, KECSKEgida, KECSKEsajt). A három ingerszó a képernyő közepén, illetve 

valamivel alatta és felette jelent meg, hogy a személyek azokat minimális szemmozgással 

láthassák. Minden szóhármas esetén fél perc állt rendelkezésre a megoldás kitalálására, melyet a 

személynek hangosan kellett kimondania. Helyes megoldás esetén a kísérletvezető a szóköz 

lenyomásával továbbléptette a feladatot a következő tételre (Bowden & Jung-Beeman, 2007). A 

vizsgálati személyek a fél perc lejártáig szabadon találgathattak. Amennyiben a rendelkezésre 
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álló fél perc alatt nem született helyes megoldás, a program automatikusan továbblépett a 

következő képernyőre.  Minden egyes tétel után a személyeknek meg kellett határozniuk, hogy az 

adott tételt tudatos kereséssel oldották meg (analitikus válasz), vagy megérzéseikre hagyatkoztak 

(intuitív válasz) (Bowden el al., 2005 után). Minden tétel előtt egy fixációs kereszt jelent meg a 

képernyőn, mely után gombnyomásra jelentek meg az ingerszavak. A feladat 5 gyakorló tételt, és 

50 teszt tételt tartalmazott (lásd a 3. mellékletet). 

A teszt magyar változatának kialakításánál Bowden és Jung-Beeman (2003, 2007) által 

kijelölt alapelveket tartottuk szem előtt. Egy szó csak egy tételnek lehetett megoldása, és nem 

szerepelhetett ingerszóként. Az azonban előfordult, hogy egy szó több tételben is szerepelt 

ingerszóként.  

Az implicit szekvenciatanulás vizsgálatára az Alternáló Sorozatos Reakcióidő Feladatot 

(Alternating Serial Reaction Time task - ASRT, Howard & Howard, 1997) alkalmaztuk. A 

feladat során a vizsgálati személyeknek a képernyőn a négy előre megjelölt hely egyikén 

megjelenő ingerekre kell reagálniuk, a megfelelő válaszgomb minél gyorsabb, és pontosabb 

leütésével. A személyek úgy tudják, hogy egy figyelmi reakcióidős vizsgálatban vesznek részt, 

ahol az ingerek véletlenszerűen jelennek meg. Azonban minden második elem egy négyelemű 

sorozat része. A vizsgálati személyek teljesítménye (szabályszerű ingerekre mutatott rövidebb 

reakcióidők, illetve kevesebb hibázás) alapján a rejtett mintázat tanulására következtethetünk.  

A feladat 48 blokkból állt, egy blokk pedig 40 leütést tartalmazott: az első 3, 

véletlenszerűen megjelenő inger a gyakorlást szolgálta, utána pedig 40 inger következett, ezek 

közül minden második egy négyelemű szekvencia részét képezte. A válaszadás után a következő 

inger 120 ms késleltetéssel jelent meg a képernyőn (RSI=120 ms). Minden blokk végén a 

személyek visszajelzést kaptak pontosságukról százalékban kifejezve, illetve reakcióidő 

átlagukról. Pontosságra vagy gyorsaságra vonatkozó utasítást nem kaptak. 

A figyelem és a végrehajtó funkciók mérése a Figyelmi Hálózat Feladat (Attention 

Network Test - ANT, Fan és mtsai, 2002) segítségével valósult meg. A feladatban a képernyőn 

megjelenő nyilakra kell reagálnia a vizsgálati személynek, a nyíl irányában elhelyezkedő Shift 

billentyű lenyomásával (például jobbra mutató nyíl – jobb Shift). A nyíl megjelenhetett a fixációs 

kereszt alatt vagy felett. Egyes próbákon a célinger előtt nem jelent meg jelzőinger. Más 

próbákon a célinger előtt megjelenhetett egy jelzőinger a képernyő közepén, a fixációs kereszt 

helyén, a kereszt felett vagy alatt (téri jelzőinger), vagy megjelenhetett két jelzőinger a kereszt 
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felett és alatt is. A fixációs kereszt a próbák során mindvégig a képernyő közepén maradt. A 

célinger megjelenhetett önállóan (neutrális feltétel), mindkét oldalán kettő-kettő vele egy irányba 

mutató nyíllal kísérve (kongruens feltétel), vagy mindkét oldalán kettő-kettő vele ellenkező 

irányba mutató nyíllal kísérve (inkongruens feltétel).  

Minden egyes próba öt eseményből állt. Először egy fixációs kereszt jelent meg, melynek 

bemutatási ideje véletlenszerűen alakult határokon belül (400 ms – 1600 ms). Ezt követően egy 

jelzőinger jelent meg 100 ms-ig középen, a fixációs kereszt alatt, felett vagy mindkét helyen. A 

kereszt alatt vagy felett megjelenő jelzőinger (téri jelzőinger) előrejelezte a célinger későbbi 

megjelenési helyét. Ezután egy rövid, 400 ms hosszúságú fixációs szakasz következett, melyet a 

célinger és az esetleges elterelő ingerek (kongruens és inkongruens feltételben) követtek. A 

célinger és az elterelő ingerek a válaszadásig a képernyőn maradtak, de semmiképpen sem tovább 

1700 ms-nál. A válaszadás után a cél- és az elterelő ingerek azonnal eltűntek, és egy cél utáni 

fixációs szakasz következett, melynek bemutatási ideje az első fixációs kereszt bemutatásának 

idejétől és a reakcióidőtől függött (cél utáni fixációs szakasz = 3500 ms – első fixáció időtartama 

– reakcióidő). Így minden próba összesen 4000 ms-ig tartott. A fixációs kereszt a próbák során 

mindvégig a képernyő közepén volt. 

A feladat 3 blokkból állt, blokkonként 96 próbát tartalmazott (4 féle jelzőinger X 2 

célinger megjelenési hely X 2 célinger irány X 3 féle kongruencia X 2 ismétlés). A próbák 

véletlenszerű sorrendben követték egymást. A blokkok között a személyeknek lehetőségük volt 

pihenőt tartani. A feladat elején egy 24 próbából álló gyakorló-blokkot teljesítettek a személyek, 

mely során minden próba után visszajelzést kaptak pontosságukról és gyorsaságukról. A kísérleti 

blokkokban már nem kaptak visszajelzést. 

Eljárás 

A tesztek felvétele egy ülésben, egyénileg történt. Az informált belegyezési nyilatkozat 

aláírása után került sor a demográfiai adatok felvételére. Ezt követte a tesztek felvétele, mely 

randomizált sorrendben történt. A vizsgálat végeztével a személyek feltehették a vizsgálattal 

kapcsolatos kérdéseiket. Egy teljes ülés körülbelül két órát vett igénybe. 
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Eredmények 

ASRT eredmények elemzése 

Az ASRT feladatban az ingerek egy négyelemű szekvencia szerint jelennek meg. A 

szekvencia rejtett, mivel csupán minden második elem képezi részét, a fennmaradó elemek 

random módon jelennek meg (például 1234 szekvencia esetén 

...1r2r3r4r1r2r3r4r1r2r3r4r1r2r3r4r1r2r3r4r…, ahol r véletlen elemet jelöl). Emiatt egyes 

elemhármasok (azaz triplettek) gyakrabban fordulnak elő (a fenti példában a 1_2, 2_3, 3_4, 4_1), 

mint mások (pl. a 4_2, 3_1). Az elemzést a szakirodalomban elterjedt triplett-gyakoriságok 

mentén végeztük. A szekvencia-specifikus tanulást a magas és az alacsony gyakoriságú triplettek 

utolsó tagjára vonatkozó reakcióidők, illetve hibázási arányok különbsége tükrözi. Az ASRT-ben 

szereplő blokkokat nyolcas egységekben kezeltük az elemzés során: ezeket a nyolcas tömböket 

epochoknak nevezzük. Személyenként és epochonként a reakcióidő-adatokra medián értékeket, a 

hibázási arányra pedig átlagot számítottunk, és ezt megtettük külön a magas, és külön az alacsony 

gyakoriságú triplettekre. A reakcióidő és a hibázás szerinti elemzésből a trilleket (pl. 121), és az 

ismétléseket (pl. 111) kizártuk. A reakcióidő számításokhoz kizárólag az elsőre helyes válaszokat 

vettük figyelembe, a hiba után javított válaszok, illetve a hibázások reakcióidőit nem vontuk be 

az elemzésbe.  

Tanulás az ASRT feladaton  

Az ASRT feladaton történt tanulás feltárásának érdekében ismételt méréses variancia-

analízist végeztünk külön a reakcióidő, és külön a hibázási adatokra az SPSS 15.0 programmal. 

A reakcióidő medián adatokon ismételt méréses variancia-analízist végeztünk az alábbi 

faktorokkal: EPOCH (1-6) X TRIPLETT GYAKORISÁG (gyakori vs. ritka ingerhármas). Az 

EPOCH faktor szignifikáns főhatása (F(5,95) = 11,111, MSE < 0,001, p < 0,001, ηp
2 = 0,369) azt 

tükrözi, hogy a reakcióidők epochonként nem voltak egyenletesek. Az 1. ábráról leolvasható 

módon ezt úgy értelmezhetjük, hogy a feladat előrehaladtával a személyek egyre gyorsabban 

reagáltak az ingerekre. Ez a hatás általános motoros tanulást jelez. A szignifikáns TRIPLETT 

GYAKORISÁG főhatás (F(1,19) = 51,321, MSE < 0,001, p < 0,001, ηp
2= 0,730) azt jelzi, hogy a 

magas, és az alacsony gyakoriságú ingerhármasok utolsó ingeréhez tartozó reakcióidők 

különböztek. Az 1. ábráról leolvasható módon ezt úgy értelmezhetjük, hogy a személyek a 

gyakori ingerhármasokra gyorsabban reagáltak, mint a ritka ingerhármasokra. A gyakori 

ingereknél mért gyorsabb reakciókból arra következtethetünk, hogy a személyek megtanulták az 
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ingerek megjelenésének valószínűségi szerkezetét. A szignifikáns EPOCH X TRIPLETT 

GYAKORISÁG interakció (F(5,95) = 2,424, MSE < 0,001, p = 0,041, ηp
2 = 0,113) azt tükrözi, 

hogy a gyakori és ritka ingerkombinációkra vonatkozó reakcióidők különbségei nem voltak 

egyenletesek epochonként. Az 1. ábra fényében ezt úgy értelmezhetjük, hogy a feladat 

előrehaladtával a személyek a ritka ingerhármasokhoz képest egyre gyorsabbak voltak a gyakori 

ingerhármasokra. Tehát a szekvencia tanulása fokozatosan ment végbe. 

 

 

Ezt követően a hibázási adatokon is ismételt méréses variancia-analízist végeztünk az 

alábbi faktorokkal: EPOCH (1-6) X TRIPLETT GYAKORISÁG (gyakori vs. ritka ingerhármas). 

Az EPOCH faktor szignifikáns főhatása (F(5,95) = 20,916, MSE = 0,001, p < 0,001, ηp
2 = 0,524) 

azt tükrözi, hogy epochonként a hibázási arány nem egyenletes. A 2. ábráról leolvasható módon 

ezt úgy értelmezhetjük, hogy a feladat előrehaladtával a személyek egyre többet hibáztak. A 

TRIPLETT GYAKORISÁG szignifikáns főhatása (F(1,19) = 24,890, MSE = 0,002, p < 0,001, 

ηp
2 = 0,567) azt jelzi, hogy a magas, és az alacsony gyakoriságú ingerhármasok utolsó ingeréhez 

tartozó hibázási arányok különböztek. A 2. ábráról leolvasható módon ezt úgy értelmezhetjük, 

hogy a személyek többet hibáztak a ritka ingerhármasok során, mint a gyakori ingerhármasoknál. 

A szignifikáns különbségből arra következtethetünk, hogy a személyek megtanulták az ingerek 
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1. ábra. Az ASRT tanulási görbék, a reakcióidő-mediánok átlagai szerint. Az alacsony gyakoriságú 

ingerhármasokra vonatkozó reakcióidők teli négyzettel, míg a magas gyakoriságú ingerhármasokra 

vonatkozó reakcióidők üres négyzettel vannak jelölve. A görbék idő előrehaladtával megvalósuló 

szétnyílása tükrözi a szekvenciatanulást (p = 0,041). A hibasávok az átlag standard hibáját 

mutatják. 
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megjelenésének valószínűségi szerkezetét. A szignifikáns EPOCH X TRIPLETT 

GYAKORISÁG interakció (F(5,95) = 3,288, MSE < 0,001, p = 0,009, ηp
2 = 0,148) azt mutatja, 

hogy a gyakori és a ritka ingerhármasokhoz tartozó hibázási arányok különbségei epochonként 

nem egyenletesek. A 2. ábráról leolvasható módon ezt úgy értelmezhetjük, hogy a feladat 

előrehaladtával fokozatosan egyre nagyobb a magas és alacsony gyakoriságú ingerekre 

vonatkozó hibázások közötti különbség. Tehát elmondhatjuk, hogy a szekvencia tanulása az idő 

előrehaladtával fokozatosan valósult meg. 

 

 

Összefüggések az ASRT feladat mutatói között 

Ezután a további elemzésekhez négy mutatót képeztünk. Kiszámítottuk a teljes ASRT 

feladat átlagos hibázási arányát (ASRT átlagos hibázás), illetve az elsőre pontos válaszokra 

vonatkozó reakcióidők átlagát (ASRT átlagos reakcióidő). A 6. epochban a magas és alacsony 

gyakoriságú ingerhármasokra vonatkozó reakcióidők különbsége adta az ASRT szekvenciatanulás 

(RI) mutatóját. A 6. epoch magas és alacsony gyakoriságú ingerhármasokra vonatkozó hibázási 

arányok különbsége pedig az ASRT szekvenciatanulás (hibázás) mutatóját képezte. 

Ezen mutatók összefüggéseinek tisztázása érdekében Pearson-féle korrelációszámításokat 

végeztünk a fent felsorolt változók bevonásával. Szignifikáns, közepes erősségű pozitív 
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2. ábra. Az ASRT tanulási görbék, a hibázások átlagai szerint. Az alacsony gyakoriságú 

ingerhármasokra vonatkozó hibázás teli négyzettel, míg a magas gyakoriságú ingerhármasokra 

vonatkozó hibázás üres négyzettel van jelölve. A görbék idő előrehaladtával megvalósuló 

szétnyílása tükrözi a szekvenciatanulást (p = 0,009). A hibasávok az átlag standard hibáját 
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összefüggést figyeltünk meg az ASRT átlagos hibázás, és a szekvenciatanulás (hibázás) mutatói 

között (r(40) = 0,520, p = 0,001). Tehát átlagosan minél többet hibázott egy személy, a feladat 

végére annál nagyobb mértékben tanulta meg a rejtett szekvenciát. Szignifikáns, gyenge negatív 

kapcsolatot figyeltünk meg az átlagos reakcióidő, és a szekvenciatanulás (hibázás) mutatók 

között (r(40) = - 0,353, p = 0,026). Tehát minél gyorsabb volt egy személy, a feladat végére annál 

nagyobb mértékben tanulta meg a rejtett szekvenciát. Szignifikáns, gyenge negatív összefüggés 

mutatkozott az ASRT átlagos hibázás, és átlagos reakcióidő mutatói között (r(40) = - 0,387, p = 

0,014) (lásd a 3. ábrát). Tehát minél többet hibázott egy személy, annál rövidebb átlagos 

reakcióideje volt. A felsoroltakon kívül nem találtunk szignifikáns kapcsolatot (minden p > 0,26).  

 

 

Az ASRT feladaton a pontosság a gyorsaság árán növelhető, illetve a gyorsaság a 

pontosság árán fokozható. Illetve azt is megállapíthatjuk, hogy a pontosság, és a reakcióidő 

összefüggésben állnak a szekvenciatanulás egyik mutatójával. Ki akartuk deríteni, hogy a 

személyek elkülöníthetőek-e a feladatvégzési mintázatuk (pontosságra vs. gyorsaságra törekvés) 

alapján. Ezért hierarchikus klaszterelemzést végeztünk Ward módszerrel, az ASRT átlagos 

reakcióidő és hibázás mutatóinak bevonásával. A keletkező dendogram alapján két fő klaszter 
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3. ábra. Szignifikáns negatív kapcsolat figyelhető meg az ASRT feladaton mért átlagos reakcióidő, 

és a hiba-arány között (r(40) = - 0,387*). A függőleges tengelyen az átlag reakcióidőt, a vízszintes 

tengelyen pedig a hibázási arányt tüntettük fel. Látható, hogy a hosszabb reakcióidők nagyobb 

pontossággal, illetve a több hibázás rövidebb reakcióidőkkel jár. 
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látszott kirajzolódni, így két klaszter létrehozása mellett döntöttünk. Az egyik csoportba az 

inkább gyors, de kevésbé pontos, míg a másik csoportba az inkább pontos, de kevésbé gyors 

személyek kerültek (lásd a 4. ábrát). Az előbbi csoportot ASRT – gyors (N = 16), míg az utóbbit 

ASRT – pontos (N = 24) csoportnak neveztük el. A szakirodalom alapján azt feltételeztük 

(Ridderinkhof, Ullsperger, Crone & Nieuwenhuis, 2004), hogy a sebesség rovására elért 

pontosság a nagyobb mértékben alkalmazott kognitív kontroll jele. A kutatás célja a kognitív 

kontroll, és a nem-tudatos megismerési formák kapcsolatának feltárása volt, ezért a további 

elemzésekbe ezen változót a kognitív kontroll alkalmazásának markereként vontuk be.  

 

Egyszempontos (univariate) variancia-analíziseket végeztünk annak érdekében, hogy a 

csoportok gyorsaságát, pontosságát, és szekvencia-specifikus tanulását összehasonlítsuk. A 

pontos csoport szignifikánsan kevesebbet hibázott (F(1,38) = 65,901, MSE < 0,001, p < 0,001, 

ηp
2 = 0,634): átlagos hibázásuk 0,04 (SD = 0,019) volt, míg a gyors csoport átlagos hibázása 

0,096 (SD = 0,03) volt. A gyors csoport viszont szignifikánsan gyorsabb volt a pontos csoportnál 

(F(1,38) = 10,685, MSE = 0,001, p = 0,002, ηp
2 = 0,219): átlagos reakcióidejük 347 ms (SD = 19 

ms) volt, szemben a pontos csoport 386 ms (SD = 45 ms) átlagos reakcióidejével. A hibázáson 

alapuló tanulási mutató tükrében a gyors csoport szignifikánsan több szekvenciatanulást mutatott 
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4. ábra. Az ASRT hibázási arány, és az átlagos reakcióidő (ms) alapján hierarchikus klaszterelemzéssel 

létrehozott csoportok. Bal oldalon (1) az ASRT – gyors, míg jobb oldalon (2) az ASRT – pontos 

csoport látható. A csoportok szignifikánsan különböznek pontosság (p < 0,001) és gyorsaság 

tekintetében (p = 0,002). 
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(F(1,38) = 13,706,  MSE = 0,014, p = 0,001, ηp
2 = 0,265), amint azt az 5. ábráról leolvasható 

módon értelmezhetjük. Tehát azoknál a személyeknél, akik inkább gyorsak voltak, a hibázási 

mutatók tükrében nagyobb szekvenciatanulás figyelhető meg. A reakcióidőkön alapuló tanulási 

mutató szerint a csoportok szekvenciatanulása nem különbözik szignifikánsan (F(1,38) = 0,012, 

MSE < 0,001, p = 0,915, ηp
2 < 0,001). Tehát a reakcióidők tükrében nem különböztek az inkább 

gyors, illetve az inkább pontos személyek. 

 

 

CRA eredmények elemzése 

Első lépésként tételenként kiszámítottuk, hogy az adott tételt a vizsgálati személyek hány 

százaléka tudta sikeresen megoldani. A CRA feladat tételei, és a vonatkozó megoldási arányok a 

3. mellékletben találhatóak. Öt tételre a vizsgálatban részt vevő személyek kevesebb, mint 20%-a 

tudta a helyes választ. Ezen viszonylag nehéznek bizonyuló tételek megoldásához ritka, egyesek 

számára esetleg ismeretlen összetett szavak ismeretére volt szükség. Mivel kutatásunk célja nem 

a szókincs nagyságának felmérése, hanem a belátásos problémamegoldás vizsgálata volt, ezeket a 

tételeket kizártuk a további elemzésekből. Így a továbbiakban a fennmaradó 45 tételen mért 

teljesítmény mutatóit ismertetjük. Személyenként meghatároztuk, hogy az összes tételt milyen 

arányban tudta megoldani az adott személy. Személyenként megoldási arányt, és átlag megoldási 
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5. ábra. Az ASRT feladaton mért, hibázások alapján számított szekvenciatanulás különbségei, az ASRT 

– gyors és az ASRT – pontos csoportok összehasonlításában. A tanulási mutatót a függőleges tengelyen 

ábrázoltuk, a magasabb érték több tanulást jelez. Látható, hogy a gyors csoport nagyobb tanulást 

produkált, mint a pontos csoport (p = 0,001).  
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időt számítottunk az összes tételre, illetve külön-külön kiszámítottuk a belátásos, illetve az 

analitikus válaszok megoldási arányát és idejét.  

Kíváncsiak voltunk arra, hogy összességében különbözik-e a CRA feladaton az analitikus 

és a belátásos megoldási teljesítmény, illetve megoldási idő. Ennek vizsgálatára páros mintás t-

próbákat végeztünk. Az analitikus megoldási teljesítmény átlaga (26,17 %, SD = 12,7) nem 

különbözött a belátásos megoldási teljesítmény átlagától (23,56%, SD = 12,47) a páros mintás t-

próba szerint (t(39) = - 0,742, p = 0,462). Ellenben az átlagos analitikus megoldási idő (12,29 sec, 

SD = 2,91) hosszabb volt, mint az átlagos belátásos megoldási idő (8,77 sec, SD = 3,53) a páros 

mintás t-próba szerint (t(39) = -4,578, p < 0,001). Tehát a két megoldási mód egyformán 

hatékonynak bizonyult a teljesítmény szempontjából, azonban a belátásos mód gyorsabb volt az 

analitikusnál. 

Pearson-féle korrelációszámítást végeztünk annak feltárására, hogy miként viszonyul 

egymáshoz a belátásos, illetve analitikus megoldási teljesítmény. A változók között közepes 

erősségű, szignifikáns negatív kapcsolatot figyeltünk meg (r(40) = - 0,557, p < 0,001) (lásd a 6. 

ábrát). Tehát minél több tételt oldott meg egy személy belátással, annál kevesebb megoldása volt 

analitikus módon.  
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6. ábra. Negatív kapcsolat figyelhető meg a CRA-n megfigyelt analitikus, és belátásos megoldási 

teljesítmény között (r(40) = - 0,557**). A függőleges tengelyen a belátással megoldott tételek aránya, 

míg a vízszintes tengelyen az analitikusan megoldott tételek aránya került feltüntetésre. Látható, hogy 

minél több belátásos megoldása volt egy személynek, annál kevesebb tételt oldott meg analitikusan. 
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Gyorsaság vs. pontosság kapcsolata a belátással 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az ASRT feladaton inkább pontos, illetve inkább gyors 

személyek különböztek-e a CRA feladaton megfigyelt teljesítménymintázatuk tekintetében. 

Egyszempontos variancia-analíziseket végeztünk a csoportok összehasonlításához. A csoportok 

átlagos megoldási ideje nem különbözött szignifikánsan (F(1,38) = 1,281, MSE = 3,259, p = 

0,265, ηp
2 = 0,033), illetve a belátásos (F(1,38) = 0,111, MSE = 12,762, p = 0,741, ηp

2 = 0,003) 

és az analitikus (F(1,38) = 0,112, MSE = 8,673, p = 0,74, ηp
2 = 0,003) megoldási idő szerinti 

bontásban sem találtunk eltérést. A csoportok átlagos CRA megoldási teljesítményei között nem 

találtunk szignifikáns különbséget (F(1,38) = 0,711, MSE = 0,01, p = 0,404, ηp
2 = 0,018). A 

belátásos (F(1,38) = 0,111, MSE = 0,016, p = 0,676, ηp
2 = 0,005) és az analitikus (F(1,38) = 

0,135, MSE = 0,017, p = 0,715, ηp
2 = 0,004) megoldási arány tekintetében sem találtunk eltérést a 

csoportok között. Tehát az  inkább gyors, és az inkább pontos csoport probléma-megoldási 

mintázat nem különbözött. 

Belátás kapcsolata az implicit szekvenciatanulással 

Fel akartuk deríteni, hogy a problémamegoldási mutatók milyen kapcsolatban állnak az 

implicit szekvenciatanulás mutatóival. Ennek érdekében Pearson-féle korreláció-számításokat 

végeztünk a CRA összevont, belátásos és analitikus megoldási arány és idő, illetve az ASRT 

általános reakcióidő és hibázás, illetve hibázás- és reakcióidő-alapú szekvenciatanulási 

mutatóival. Az elemzés nem mutatott ki egyetlen szignifikáns kapcsolatot sem (minden p > 

0,168). Ezen elemzés alapján azt állíthatjuk, hogy a problémamegoldás mintázata, illetve az 

implicit szekvenciatanulás között nincs összefüggés. 

ANT eredmények elemzése 

Az ANT három mutatóval rendelkezik, melyek kiszámítását a következőkben tömören 

tárgyaljuk (Fan és mtsai., 2002). A riasztási hatás a dupla jelzőingeres feltétel és a jelzőinger 

nélküli feltétel medián reakcióidejének különbsége. Az orientáló hatás a téri jelzőingeres feltétel 

és a középen megjelenő jelzőingeres feltétel medián reakcióidejének különbsége. A végrehajtó 

kontroll hatás a kongruens és az inkongruens feltételek medián reakcióidejének különbsége. Egy 

személy adatai a számítógép hibája miatt elvesztek, így a következő elemzésekhez 39 fő adatait 

tudtuk felhasználni. 
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Implicit szekvenciatanulás kapcsolata a figyelmi hálózatokkal 

Annak érdekében, hogy az implicit szekvenciatanulás, és a figyelmi hálózatok 

kapcsolatait feltérképezzük, Pearson-féle korrelációszámításokat végeztünk az ANT riasztási, 

orientáló és végrehajtó mutatóinak, és az ASRT hibázáson, illetve reakcióidőkön alapuló tanulási 

mutatóinak bevonásával. Az ANT orientáló mutatója és az ASRT reakcióidők szerinti tanulási 

mutatója között tendencia-szintű, gyenge pozitív összefüggést találtunk (r(39) = 0,288, p = 

0,075). Tehát minél hatékonyabban működik az orientáló figyelmi hálózat, annál nagyobb 

szekvenciatanulás mutatható ki a reakcióidők tükrében. Ezen kívül nem találtunk más 

szignifikáns, vagy tendenciaszintű összefüggést (minden p > 0,372). 

Gyorsaság vs. pontosság kapcsolata a figyelmi hálózatokkal 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az ASRT feladaton inkább gyors, illetve inkább pontos 

csoport figyelmi hálózatainak teljesítménye különbözik-e. Ennek tisztázása érdekében 

egyszempontos variancia-analíziseket végeztünk, ahol a csoportosító változó az ASRT klaszter 

(gyors vs. pontos) volt, míg független változókként az ANT riasztási, orientáló és végrehajtó 

mutatói szerepeltek. Sem az ANT riasztási (F(1,37) = 0,075, MSE = 666,205, p = 0,785, pηp
2 = 

0,002), sem az orientáló mutatója (F(1,37) = 0,096, MSE = 306,601, p = 0,759, ηp
2 = 0,003) 

tekintetében nem különböztek a csoportok. Az ANT végrehajtó mutatója szignifikánsan 

magasabb volt az inkább pontos csoportnak (94,76 ms, SD = 37,9) (F(1,37) = 4,903, MSE = 

1203,782, p = 0,033, ηp
2 = 0,117), mint az inkább gyors csoportnak (69,75 ms, SD = 29,3). A 

magasabb érték rosszabb végrehajtó funkciókat jelez, tehát az ASRT-n inkább gyors személyek 

végrehajtó hálózata hatékonyabb volt, mint az inkább pontos személyeknek. 

Belátás kapcsolata a figyelmi hálózatokkal 

Ezután fel kívántuk tárni a figyelmi hálózatok, és a problémamegoldás közötti 

összefüggéseket. Ennek érdekében Pearson-féle korreláció-számításokat végeztünk az ANT 

riasztási, orientáló és végrehajtó mutatóinak, és a CRA összevont, analitikus és belátásos 

megoldási arány és idő mutatóinak bevonásával. Az elemzés nem mutatott egyetlen szignifikáns 

kapcsolatot sem (minden p > 0,176). Eredményeink alapján azt állíthatjuk, hogy a CRA-val mért 

problémamegoldás mintázata nincs összefüggésben a figyelmi hálózatok ANT-vel mért 

teljesítményével. 
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Megvitatás 

Kutatásunk célja a tudatos és nem-tudatos emlékezeti és probléma-megoldási formák 

közötti összefüggések feltérképezése volt. A vizsgálat kiterjedt az implicit szekvenciatanulás, a 

belátásos és analitikus problémamegoldás, illetve a figyelmi hálózatok mérésére. A 

következőkben röviden áttekintjük eredményeinket, majd tárgyaljuk a lehetséges értelmezéseket. 

Végül kitérünk a vizsgálat eredményei által felvetett további kutatási kérdésekre.  

Az ASRT feladaton a reakcióidő, és a hibázási adatok szerint is megfigyeltünk implicit 

szekvenciatanulást. A feladat végére a személyek gyorsabban és pontosabban reagáltak a gyakori 

ingerhármasokra, mint a ritka ingerhármasokra. Ez a viselkedésmintázat az ingerek 

megjelenésének valószínűségi szerkezetéről létrejött tudást tükrözi. Tovább az ASRT feladaton 

elkülönítettünk egy inkább gyors, és egy inkább pontos csoportot. A lassabb reakcióidőkkel járó 

magasabb pontosságot a megnövekedett kognitív kontroll jelzőjeként értelmeztük (Ridderinkhof 

és mtsai, 2004).  

Azt feltételeztük, hogy az inkább gyors csoport kevesebb kognitív kontrollt alkalmazott 

az ASRT feladaton, mint az inkább pontos csoport. Az inkább gyors csoportnál nagyobb 

szekvenciatanulást figyeltünk meg. Továbbá a kognitív kontroll mérését szolgálta az ANT 

végrehajtó mutatója, mely ezt más oldalról ragadja meg: a végrehajtó hatás mértéke a versengő, 

helytelen válasz gátlásának költségét tükrözi (Fan és mtsai, 2002). A végrehajtó hálózattal az 

implicit szekvenciatanulás nem állt kapcsolatban. Ezt az eredményt kétféleképpen is 

értelmezhetjük. Elképzelhető, hogy a kognitív kontroll ANT által mért aspektusa nincs hatással 

az implicit szekvenciatanulásra. Egy teszt egyedül nem képes a végrehajtó funkciók tiszta 

mérésére, mivel azok minden mérőeljárása a végrehajtó funkciókon kívül más kognitív 

folyamatokat is letapogat (Miyake & Friedman, 2012).  

Emellett az a feltételezés is kézenfekvő, hogy az implicit szekvenciatanulás 

szempontjából nem a kognitív kontroll kapacitása a mérvadó (Janacsek & Németh, 2013), hanem 

az explicit folyamatok interferálása a tanulási folyamattal (Fletcher és mtsai, 2005, Filoteo és 

mtsai, 2010). Bonyolult, probabilisztikus összefüggések implicit tanulását nehezíti, ha aktív 

erőfeszítéssel, kognitív kontrollt alkalmazva az összefüggések tudatos átlátására törekednek a 

személyek (Fletcher és mtsai, 2005). Jól illeszkedik ezen állásponthoz, hogy az ASRT-n inkább 

gyors, ezért valószínűleg kevesebb kognitív kontrollt alkalmazó csoport nagyobb mértékben 

tanulta meg a feladat szekvenciáját. A kognitív kontroll kapacitása és az implicit 
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szekvenciatanulás alatt alkalmazott kontroll elkülönülésére utal egy további eredményünk: az 

inkább gyors, tehát valószínűleg kevesebb kontrollt alkalmazó csoport hatékonyabb végrehajtó 

hálózattal rendelkezett. Feltételezésünk szerint, bár ezen csoport erősebb végrehajtó funkciókkal 

rendelkezett, azonban azokat rugalmas módon (Zabelina & Robinson, 2010) kevésbé alkalmazta 

az ASRT feladat során.  

Az inkább gyors, és kevésbé pontos csoport hatékonyabb implicit szekvenciatanulását 

magyarázhatjuk ezen tanulási forma neurális szintjén ható tényezőkkel is. Az implicit 

szekvenciatanulás hátterében a striatumban végbemenő megerősítéses alapú folyamatok állnak 

(Lieberman, 2000). A striatum monitorozza a jutalomértékű, fontos események előzményeit, az 

előzmények reprezentációi azonban idővel elhalványulnak. Minél rövidebb reakcióidőket 

produkál egy személy, a jutalomértékű események (az ASRT esetében a sikeres leütések) időben 

annál közelebb lesznek előzményeikhez. Így elképzelhető, hogy a rövidebb reakcióidők a 

kognitív kontroll mértékétől függetlenül is kedveznek az implicit szekvenciatanulásnak. Ezt a 

magyarázatot támogatja a vizsgálatunkban az ASRT átlagos reakcióideje, és szekvenciatanulás 

között megfigyelt negatív kapcsolat. 

Kutatásunkhoz Bowden és Jung-Beeman (2003, 2007) módszerei alapján kifejlesztettük 

az összetett szavas Távoli Asszociációs Teszt (CRA, Compound Remote Associates) magyar 

változatát. A belátással, illetve analitikus módon megoldott tételek száma nem különbözött, így 

azt állíthatjuk, hogy a feladaton e két megoldási stratégia egyformán hatékony. Azonban a 

belátásos válaszok gyorsabbak voltak, mint az analitikus gondolkodás eredményeként adott 

megoldások. Ezen eredményünk konzisztens a belátás elméleti és empirikus szakirodalmával, 

mely szerint az hirtelen következik be (Bowden és mtsai, 2005), és gyors, automatikus 

folyamatokon alapul (Schneider & Chein, 2003; Gilhooly & Fioratou, 2009). Az analitikus, és 

belátásos megoldások száma mintánkon fordított összefüggésben állt, vagyis minél több 

megoldáshoz érkezett el egy személy belátás útján, annál kevesebb megoldást produkált 

analitikus gondolkodással. Ezen eredmények arra utalnak, hogy a feladattal a személyek inkább 

analitikus, vagy inkább belátásos gondolkodással birkóztak meg. E két gondolkodási mód eltérő 

neurális hátteréről Kounios és munkatársai (2009) szolgáltattak bizonyítékot. Vizsgálatukban 

kimutatták, hogy a nyugalmi EEG aktivitás kapcsolatban áll az anagramma-feladaton alkalmazott 

probléma-megoldási stratégiával. 
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Az ASRT feladaton inkább gyors, és inkább pontos csoport teljesítménye nem 

különbözött a CRA feladat egyetlen mutatóján sem. Elképzelhető, hogy a két csoport által 

alkalmazott kognitív kontroll eltérései nem egy stabil vonást, hanem egy átmeneti sebesség-

pontosság küszöb beállítását tükrözik. Förster, Higgins és Bianco (2003) tanulmánya szerint a 

sebesség-pontosság döntést a diszpozíciókon túl helyzetileg befolyásolható movitációs tényezők 

is meghatározzák, így elképzelhető, hogy az alkalmazott kognitív kontroll mértéke feladatról 

feladatra személyenként változik. Joggal feltételezhetjük, hogy a figyelmi reakcióidős feladatnak 

címkézett ASRT-n, és a gondolkodást igénylő CRA feladaton a személyek eltérő sebesség-

pontosság küszöbbel rendelkeztek, és ebből kifolyólag különböző mértékben alkalmaztak 

kognitív kontrollt (Ridderinkhof és mtsai, 2004). 

Várakozásaikkal ellentétben nem találtunk semmilyen összefüggést a figyelmi hálózatok 

működése, és a problémamegoldás mutatói között. Rowe és munkatársai (2007) pozitív 

kapcsolatot találtak a vizuális figyelem szűrésének gyengesége, és a Távoli Asszociációs Teszttel 

vizsgált belátásos problémamegoldás között. Ezen eredményből egy terület-általános kognitív 

kontroll folyamatra következtettek. A kevésbé erős terület-általános kontroll kedvez a belátásos 

problémamegoldásnak, de egyúttal rontja a vizuális figyelmi szűrést. Eredményeinkből szerint a 

figyelmi hálózatok kutatásunkban mért mutatói (riasztás, orientálás, végrehajtás) nem relevánsak 

a belátásos problémamegoldás szempontjából. Korábban már több kutatás is felhívta a figyelmet 

arra, hogy a sémák korlátozzák a probléma-reprezentációját, s ezáltal megnehezíthetik a nem 

nyilvánvaló megoldások kidolgozását (Reverberi és mtsai, 2005; Chi & Snyder, 2011). 

Valószínű, hogy a belátás inkább a figyelem irányultságával (Kounios & Beeman, 2009), vagy a 

belső reprezentációkra irányuló figyelem paramétereivel áll kapcsolatban. 

Emellett elképzelhető egy alternatív értelmezés is. Lehetséges, hogy azért nem találtunk 

összefüggést a figyelem és a probléma-megoldási mód között, mivel azok próbáról próbára, 

dinamikusan változnak személyeken belül (pl. Kounios és mtsai, 2006). Ezen álláspont szerint a 

problémamegoldást az határozza meg, hogy a problémamegoldást megelőzően, és annak 

folyamán milyen állapotban van a figyelmi rendszer. A vizsgálatunkban alkalmazott elrendezés 

csak statikus összefüggések feltárására alkalmas, pedig a dinamikusan változó, helyzeti 

tényezőkre a figyelem (Raz & Buhle, 2006; Kaiser és mtsai, 1997; Rowe és mtsai, 2007), a 

belátásos problémamegoldás (Rowe és mtsai, 2007; Kounios & Beeman, 2009) és az implicit 

szekvenciatanulás (Németh és mtsai, 2012) is érzékeny lehet. A kérdés tisztázására olyan 
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vizsgálatokat célszerű tervezni, melyek a problémamegoldással párhuzamosan vizsgálják a 

kontroll folyamatok igénybevételét, magas idői felbontású elektrofiziológiai (pl. Lavric és mtsai, 

2000), vagy kvalitatív, fenomenológiai módszerek (Sandkühler & Bhattacharya, 2008) 

segítségével. 

A belátásos problémamegoldás és az implicit szekvenciatanulás között nem találtunk 

semmilyen összefüggést. Bár a belátás a szakirodalomban uralkodó nézet szerint szintén az 

implicit természetű jelenség (Bowden és mtsai, 2005), és automatikus folyamatoktól függ 

(Gilhooly & Fioratou, 2009), az implicit szekvenciatanulástól eltérő funkcionális jellegzetességei 

(Lieberman, 2000), valamint elkülönülő neurális háttere (Kounios & Beeman, 2009) jól 

magyarázza a két megismerési forma függetlenségét. Az emlékezeti formákat rendszerező 

tanulmányában Henke (2010) is hangsúlyozta, hogy a tudatosság nem a legalkalmasabb 

szempont a kognitív rendszerek osztályozásához. A belátásos problémamegoldást általában 

automatikus aktiváció-terjedéssel (Bowden és mtsai, 2005), valamint a top-down kontroll 

csökkenésével (pl. Reverberi és mtsai, 2005) magyarázzák a szakirodalomban. Ezzel szemben az 

implicit szekvenciatanulás a szignifikáns eseményeket előrejelző események-láncok 

valószínűségi tanulásán alapul (Lieberman, 2000). A belátásos problémamegoldás, és az implicit 

szekvenciatanulás függetlenségét eredményeink is alátámasztják. 

Konklúzió 

A belátás (Bowden és mtsai, 2005), és az intuíció hátterét adó implicit szekvenciatanulás 

(Lieberman, 2000) egymástól függetlennek tűnnek kutatásunk szerint. A figyelmi hálózatok egy 

külön feladattal (Fan és mtsai, 2002) mért teljesítménye nem volt kapcsolatban sem a belátásos 

problémamegoldással, sem az implicit szekvenciatanulással. Az implicit szekvenciatanuláson 

alkalmazott kognitív kontroll mértékére a gyorsaság-pontosság küszöb alapján következtettünk 

(Ridderinkhof és mtsai, 2004). A kontroll ezen indirekt, és feladattal párhuzamos mérése 

összefüggésben állt az implicit tanulással. Hiszünk abban, hogy a kognitív kontroll 

feladatvégzéssel párhuzamos vizsgálatát lehetővé tevő módszerek kifejlesztése új irányt adhat a 

megismerési rendszerek közötti versengési folyamatok kutatásának (Poldrack & Packard, 2003). 
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Mellékletek 

 
1. Informált beleegyezési nyilatkozat 
 

Tájékoztató és nyilatkozat az emlékezet vizsgálathoz 

 

Az emlékezeti vizsgálatok célja az emlékezeti és tanulási folyamatok vizsgálata. Az emlékezeti 

vizsgálatokban a vizsgálati személynek szavakat, számokat vagy mondatokat kell megjegyeznie és 

visszamondania. Ezekkel a módszerekkel az emlékezet kapacitását lehet felmérni. Emellett reakcióidıs 

feladattal vizsgáljuk a figyelem fenntartásának képességét. A fenti vizsgálatoknak káros következménye 

nincs. 

Alulírott ______________________ hozzájárulok, hogy a Szegedi Tudományegyetem 

vizsgálataiban 2013. ____ hó ___ napján részt vegyek.  Kijelentem, hogy a vizsgálat céljáról és jellegérıl 

kielégítı tájékoztatást kaptam. A vizsgálatokhoz való hozzájárulásomért anyagi ellenszolgáltatást sem én, 

sem hozzátartozóm nem kapott.  Tudomásul veszem, hogy azonosításomra alkalmas személyi adatokat a 

vizsgálat vezetıje bizalmasan kezeli, azokba a kísérlet lebonyolításában részt vevı személyeken kívül 

másoknak nem enged betekintést. Hozzájárulok, hogy a vizsgálat során felvett, azonosítására nem 

alkalmas adatok más kutatók számára is hozzáférhetıek legyenek. 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálati adatok kutatási és nem diagnosztikai célokat szolgának, 

ilyen jellegő szakvéleményre a vizsgálatok elvégzését követıen igényt nem támasztok.  

 

 

Szeged, 2013. __________(hó)____(nap) 

 _____________________ 

 aláírás 
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2. Etikai mentességet bejelentő űrlap 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM                    SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM                    SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM                    SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM                                                                                                                                                                                                    SZEGED UNIVERSITYSZEGED UNIVERSITYSZEGED UNIVERSITYSZEGED UNIVERSITY 

Bölcsészettudományi Kar                                                                                                 Institute of Psychology 

Pszichológia Tanszék                                                                                                         Faculty of Arts 

6722 SZEGED, Petőfi S. sgt. 30-34. Petőfi S. sgt. 30-34., H-6722 SZEGED 

Tel.: (62)544-509                                                                                                                 Phone: (36 62) 544-509 

Tel.+Fax: (62)544-509                                                                                              Phone and Fax: (36 62) 544-509 

Etikai jóváhagyás alóli mentességet bejelentő űrlap 
B/ diák kutatók számára 

 

A kutatás mentesül a Tanszéki Etikai Bizottság jóváhagyása alól, ha a kutatásról joggal 

feltételezhető, hogy nem okoz semmiféle terhelést, károsodást vagy sérelmet a résztvevők számára, 

és/vagy a kutatás  nem érint fokozott körültekintést igénylő populációt (mint pl. betegek, börtönbüntetést 

töltők, kis gyermekek, kisebbségi csoportok). Az etikai jóváhagyást nem igénylő kutatásban éppen úgy be 

kell tartani a pszichológiai kutatás etikai szabályait (v.ö. Tanszéki Etikai Kódex II/6 pont), mint a 

jóváhagyást igénylő kutatásokban.  

1.  A kutatást végző diák(ok) neve: Polner Bertalan 

2.  A kutatásért felelős oktató neve, beosztása: Hallgató Emese, egy. tanársegéd 

3.  A kutatás  címe: Az intuíció kognitív pszichológiai vizsgálata 

3.  A kutatás melyik kategóriába esik:  

o kurzus munka; ebben az esetben, kurzus neve 
o műhelymunka 
o szakdolgozati munka 
o TDK munka 
o egyéb:  

 

4. Az etikai mentesség indoklása a megfelelő kategória aláhúzásával:  

     a/ oktatási vagy nevelési módszerek vizsgálata,  

     b/ névtelen kérdőíves felmérések,  

     c/ személyiségi jogot nem sértő, nyilvános helyen történő természetes megfigyelés,  

     d/ munkakör, illetve szervezeti hatékonyság kutatás, amely nem jelentenek kockázatot  

     e/ egyéb: érzelmileg semleges emlékezeti, figyelmi és problémamegoldási tesztek felvétele 
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3. A magyar nyelvű Távoli Asszociációs Teszt anyaga, és a vizsgálati minta (N = 40) 
teljesítménye 
 

Ingerszó 1 Ingerszó 2 Ingerszó 3 Megoldás 
Megoldási 
arány 

Átl. 
megoldási 
idő (sec) (SD) 

cukor madár szín tej 12.5% 8.22 4.74 

torta lap kő alap 12.5% 14.67 7.36 

árus hó mű virág 15.0% 12.85 8.19 

repülő kép erő tér 15.0% 11.17 3.46 

szerző macska utca zene 15.0% 16.36 9.99 

hát fog drót kefe 22.5% 6.96 6.53 

lánc eső ér arany 25.0% 12.31 8.42 

balzsam ír feltöltés ajak 27.5% 7.73 6.82 

tészta baba tekercs piskóta 27.5% 9.42 4.43 

elme takarék nyelv láng 27.5% 9.38 5.59 

szem csere szarvas bogár 30.0% 5.96 4.45 

gép lánc kör fűrész 30.0% 7.41 7.09 

csoda olaj láz lámpa 30.0% 8.27 6.36 

külön háború nap szám 30.0% 15.50 6.37 

forma hegy teljesítmény csúcs 35.0% 8.80 7.56 

sor hűtő ajtó szekrény 35.0% 13.38 6.18 

vékony forma sütő papír 35.0% 12.17 7.19 

párna gép disznó zsír 35.0% 10.19 6.70 

csípő kovács leves csont 37.5% 10.34 6.88 

jelző tár moly könyv 40.0% 9.73 7.34 

felhő cica kakaó por 40.0% 12.35 5.78 

nap kép sikló ernyő 40.0% 7.52 2.74 

levél sarok szúrás tű 42.5% 6.60 5.96 

szekér fióka lakat ördög 42.5% 8.58 5.82 

mester korona test őr 42.5% 12.31 7.14 

hinta kolbász lengés ló 42.5% 12.00 7.14 

terem társ zárt osztály 45.0% 8.44 6.33 

köz búcsú lakás legény 45.0% 10.96 7.40 

labda vezető terem játék 50.0% 13.31 6.58 

sör borotva könnyű hab 52.5% 12.05 9.56 

tök tár hasadás mag 52.5% 9.50 7.48 

henger szakasz irány út 55.0% 9.88 7.75 

utca boksz háló zsák 55.0% 12.47 7.28 

búza kukac érzékenység liszt 55.0% 10.36 7.28 

szarka fej gomba láb 57.5% 8.69 5.40 

hagyma város lépcső fok 57.5% 12.55 7.84 

tan rend mű óra 60.0% 14.66 7.11 
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király özön néger csók 60.0% 12.26 7.71 

kés tolvaj kendő zseb 60.0% 10.40 6.17 

föld villám kristály gömb 62.5% 14.81 9.52 

fa szer igazgató iskola 62.5% 13.36 7.92 

karton fekete ékszer doboz 65.0% 11.06 6.68 

szürke hús répa marha 65.0% 12.05 7.28 

árnyék törvény hinta szék 67.5% 8.53 6.97 

tető kutatás csiga ház 70.0% 10.74 5.98 

lúd medve betét talp 80.0% 8.36 6.85 

piac nyakörv csípés bolha 82.5% 6.60 4.56 

gyűrű érdem bank jegy 85.0% 7.71 6.16 

bor tégla vér vörös 87.5% 6.73 5.15 

fülke rádió vezeték telefon 87.5% 7.31 4.38 
 

Gyakorló tételek: 

Ingerszó 1 Ingerszó 2 Ingerszó 3 Megoldás 

gida sajt szakáll kecske 

édes akác pergető méz 

csirke csípő egér fogó 

utód forma város állam 

anyós huzat fűtés ülés 

 


