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A disszertáció elméleti kerete és szerkezete 

 

Doktori disszertációmban a gyermekek tárgyi világba való bevezetődését és 

tárgyhasználatának fejlődését vizsgálom. A tárgy, mint a hétköznapi cselekvések eszköze, és 

mint játéktárgy jól kutatott területei a pszichológia tudományának, ám magára a 

tárgyhasználatra eddig csekély figyelem hárult. Pedig a tárgyi világ egyfelől a kultúra 

leképezését, másfelől az egyén szocializációját tekintve fontos, mediátor szerepet tölt be 

életünkben (Williams és Costall, 2000). Az organizmus és környezet függetlenítése és az 

ezekhez kapcsolódó belső- és külső folyamatok dichotómiaként történő megragadása hosszú 

időn keresztül befolyásolták az emberfelfogásról és viselkedésről való gondolkodást 

(Szokolszky, 1998). A klasszikus kognitív pszichológia megközelítése is elsősorban a 

problémamegoldás oldaláról értelmezte az ember tárgyakkal való kapcsolatát (pl. komplex 

tanulás), elhanyagolva annak szocializációs keretbe helyeződését. A magatartás és mentális 

funkciók azonban komplexebb értelmezést nyerhetnek kontextuálisan, az ökológiai nézőpontok 

figyelembe vételével (Szokolszky és Dúll, 2006). A fizikai világban végbemenő cselekvések 

jelentősége ugyanis éppen abban áll, hogy kulcsot biztosítanak számunkra a rejtett mentális 

aktivitás megismeréséhez (Williams és Kendell-Scott, 2006/2016). 

Mindezekkel összefüggésben a kognitív pszichológia utóbbi néhány évtizede olyan 

„embodiment” irányzatok előtérbe kerülését hozta magával, amelyek mindinkább az egyén testi 

megvalósulását, környezettel való interakcióinak, szenzomotoros tapasztalatainak jelentőségét 

hangsúlyozták. A humán megismerő folyamatokról való gondolkodás a „tapasztalatszerző test” 

irányából közelít a fejlődés egyes aspektusaihoz, melyek a kognícióról eddigiekben vallott 

teóriák újragondolására késztették a tudományterület képviselőit. 

A tárgyhasználat szociális beágyazottságából kiindulva viszont felmerül a kérdés: vajon 

miként alakul ez olyan egyéneknél, s így például autizmus spektrum zavarral élők esetében, 

akiknek a másokkal való kapcsolat kialakításában és fenntartásában nehézségeik vannak? A 

téma kutatását ráadásul időszerűvé teszi, hogy a statisztikai adatok alapján az utóbbi években 

diagnosztizált esetek száma nagyfokú növekedést mutat, noha ennek háttere nem 

egyértelműsíthető (Bognár, 2010). Továbbá a tipikustól eltérő jellegű fejlődés sok esetben 

értelmi sérüléssel is társul. A zavar korai felismerése - a speciális oktatási szükségletek 

meghatározásához és az optimális fejlesztési terv összeállításához – viszont fokozott 

jelentőséggel bírna (Jordan, 2007). Hiszen a gyermek korai éveiben megkezdett intervenciós 

munka – az agyi plaszticitás főként ezen szenzitív időszakra jellemző mivolta okán - nagyobb 
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hatékonysággal működhetne, miáltal a fiatal későbbi, társadalomba történő integrációját 

mindinkább lenne hivatott támogatni. Ilyen szempontból pedig különösen nagy jelentőséggel 

bírhat minden olyan kutatás és eredmény, ami a zavar korai felismerésében nyújthat segítséget 

a gyermek életében és fejlődésében résztvevő gondozók, nevelők számára. 

Disszertációm tágabb értelemben vett célja tehát a környezetébe ágyazott, azzal 

folyamatos és dinamikus interakcióban lévő, sajátos testi adottságokkal, szenzomotoros- és 

kognitív kapacitással rendelkező, cselekvő módon jelenlévő, valamint szerzett tapasztalatai 

alapján a világ dolgainak szüntelenül jelentésadó ember, mint ágens megismerő folyamatainak 

mélyebb szintű megértése; szűkebb értelemben pedig a gyermekek, és ezen belül is az autimus 

spektrum zavarral élő gyermekek szenzoros-perceptuális sajátosságainak, a tárgyhasználat 

karakterisztikumainak, valamint az iméntiek hátterében meghúzódó és azokkal összefüggő 

szemmozgásos jellegzetességeknek a feltárása. 

Elvégzett vizsgálataim bemutatása előtt munkám elméleti hátterét, mint értelmezési 

keretet tárom az olvasó elé. Dolgozatom első- és második fejezetében így az autizmus spektrum 

zavar kutatásának történetét és megismerési problémákra vonatkozó elméleteit mutatom be. 

Kanner (1943/1968) és Asperger (1944) első, a szindróma leírása kapcsán fogant gondolatait 

követően a „gyermekkori skizofrénia” jobb megértése érdekében lezajlott történéseket veszem 

számba, majd a (differenciál)diagnózis megalkotását segítő eszközök kidolgozásáról, a terápiás 

lehetőségek gazdagodásáról és a szisztematikus tesztelés módozatairól írok. Retrospektív 

vizsgálatok bemutatásán keresztül a zavar spektrum jellegének tanulmányozásáról szólok, majd 

a funkcionális képalkotó eljárások és a neurobiológia térhódítása révén nyert eredményekről 

kívánok áttekintő képet adni az olvasó számára. 

Ezt követően a fejlődésneurológiai zavar hagyományos kognitív elméleteit (melyek a 

központi koherencia deficithez, a naiv tudatelmélet deficithez és végrehajtó funkciók zavarához 

kapcsolódnak) mutatom be - azok erősségeivel és gyengeségeivel együtt -, mely után az 

autizmus spektrum zavar szenzomotoros teóriáit (szimulációs-, interakciós elmélet, „törött 

tükrök” és „relevancia térkép” elméletek) veszem számba. Az elméleti háttér zárásaként pedig 

rámutatok, hogy a zavar hátterében meghúzódó tényezővel összefüggésben napjainkig talán 

legígéretesebb felfedezés, a tükörneuron-rendszer szintjén jelentkező korlátozott működés terén 

az újabb vizsgálatok milyen biztató eredményekkel jártak. Ez ugyanis felveti annak lehetőségét, 

hogy a számos vezető tünet szempontjából jelentős „tükrözési potenciál/nehézség” talán 

mégsem egy statikus állapot, mely végérvényesen lenne belénk „kódolva”, hiszen jól 

megtervezett tréning által ennek vonatkozásában elmozdulást érhető el. Noha kétségtelen 
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ténynek hat, hogy a mind hatékonyabb beavatkozások a társszakmák, illetve – Rutter (2007) 

leírásával összhangban - a klinikum és gyakorlat szoros együttműködését igénylik. 

Disszertációm harmadik, negyedik és ötödik fejezetében a tipikusan fejlődő- és autizmus 

spektrum zavarral élő kisgyermekek szenzoros-perceptuális sajátosságainak és 

tárgyhasználatának különböző dimenziónak feltárására, összehasonlítására irányuló 

vizsgálataimat mutatom be. Végül a mindezekkel összefüggésben lévő szemmozgásos 

jellegzetességek megismerésére kerül sor. Munkám egészét tekintve kvantitatív- és kvalitatív 

módszertant alkalmazok. Első vizsgálatomban Bogdashina (2003) szülők által gyermekükre 

vonatkozóan kitöltendő Érzékelési Állapotfelmérő Kérdőíve (Sensory Profil Checklist Revised, 

SPCR) révén gyűjtöttem információt a két alminta tagjainak szenzoros-perceptuális 

folyamatainak viselkedésben megnyilvánuló sajátosságairól. A dolgozatomban bemutatott 

második kutatásban – a szituált tanulás módozatainak hitelesebb feltárására törekedve, s az 

eredmények ökológiai validitásának magasabb szintre emelése érdekében szituált módszertant 

alkalmaztam: anya-gyermek diádok struktúrált helyzetben történő megfigyelését végeztem el. 

A későbbi elemző, értékelő munkához - videófelvételeken rögzítettem a látottakat, majd a 

Noldus Observer 8.0 viselkedéselemző programszoftverrel végeztem el az adatbevitelt. 

Harmadik vizsgálatomban pedig a tipikus fejlődésmenetű- és autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek tárgyészlelésben mutatkozó szemozgásos jellegzetességeire irányítottam 

figyelmem, amelynek közepette a Tobii t120 típusú szemmozgásvizsgáló eszköz és a 

TobiiStudio 2.2.7. szoftver voltak a segítségemre. 

Miben is áll kutatásaim jelentősége? Úgy vélem, hogy eredményeim nem csak bővítik az 

autizmus spektrum zavarral kapcsolatos szakmai ismereteinket, hanem egyúttal - a normál 

fejlődésmenettől eltérő gyermekek vizsgálatával - az egészséges fejlődés (és azon belül a 

megismerő folyamatok) mélyebb szintű megértéséhez és ezáltal támogatásának tudományos, 

pedagógiailag hatékony tervezéséhez és megvalósításához is közelebb visznek. 

 

Vizsgálataim 

 

Az elméleti háttér bemutatását követően három elvégzett vizsgálatot mutatok be 

részletesen a dolgozatomban.  A kutatási célok, -kérdések, hipotézisek, résztvevők, eszközök 

és alkalmazott eljárások az alábbi táblázatokban összefoglalva láthatóak (1-2. táblázat). 
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1. táblázat: Kutatási célok, - kérdések és hipotézisek 

 

 Kutatási cél Kutatási kérdések Hipotézisek 

I. Az érzékelési-észlelési 

jellegzetességek 

feltárása, 

összehasonlítása 

Vizsgálati mintámon hogyan alakul az egyes kommunikációs 

csatornák általános érzékenysége a tipikus fejlődésmenetű- és 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekek relációjában? 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél a 

kommunikációs csatornák fokozott érzékenysége mutatkozik 

meg. 

A gyermekek fejlődésével (illetve az idő múlásával) változik-

e az egyes modalitások általános érzékenysége? 

A tipikus fejlődésmenettel bíró gyermekek körében idővel 

bizonyos modalitások érzékenysége kifejezettebb lesz, míg 

mások csökkent szenzitivitással működnek. Ezzel szemben az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél ezen úm. 

szelektálódás nem feltétlenül megy végbe, vagyis az 

érzékszervek készenléti állapota, szenzitivitása fenntartott 

lehet. 

Az autizmus spektrum zavarban előforduló érzékelési 

problémák (hiper- és hiposzenzitivitás, valamint „fehér zaj”) 

mennyiben vannak jelen a kontrollcsoportnál is, azok 

megoszlása a két alminta viszonylatában, illetve a gyermekek 

fejlődésével hogyan alakul? 

A hiper- és hiposzenzitivitás egyfelől magasabb arányban 

képviseltek az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

körében, másfelől azok megjelenése is mindenkor a vizsgálati 

csoportban jellemzőbb. 

Vajon megragadható-e valamilyen általános mintázat az 

érzékszervi folyamatok leírására a két almintába sorolt 

gyermekek körében, a fejlődés különböző fázisaiban és azok 

relációjában? 

Míg tipikus fejlődésmenetben az érzékszervek a fejlődés 

bármely szakaszát illetően harmonikusabb, koordináltabban 

működnek, addig autizmusban a modalitások ilyen típusú 

kompenzatorikus működésére nem lehet számítani. Továbbá az 

érzékszervek által formált rendszer működése is összességében 

rigidebb struktúrát alkot a vizsgálati csoportnál, mint azt a 

kontrollcsoport esetében. 



6 
 

II. A tárgyhasználati 

jellegzetességek 

feltárása, 

összehasonlítása 

Hogyan alakul a tárgyhasználati formák általános 

megjelenése a tipikus fejlődésmenetű- és autizmus spektrum 

zavarral élő gyermekek relációjában? 

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél a 

konvencionális- és kreatív tárgyhasználati formák csekélyebb 

arányban jelentkeznek. 

 

A különböző felhívó jelleggel bíró felkínált tárgy szettek 

(szituatív lehetőségek) miként befolyásolják a gyermekek 

tárgyválasztását? 

Főként a tipikus fejlődésmenetű gyermekeknél lesznek 

eltérések a különböző szettek kapcsán, akik inkább reagálnak a 

felkínált objektekre azok felhívó jellege (exploráció, 

megfelelő- és kreatív tárgyhasználat, valamint utánzás) szerint. 

A mintha játék és az utánzás terén az autizmus 

spektrumzavarral élő gyermekek körében deficitekre számítok. 

 

Hogyan alakul a diádok szülői tagjának tárgyhasználata a 

megfigyelt helyzetekben? 

A szülők tárgyhasználata gyermekükéhez hasonló lesz (tipikus 

fejlődésű gyermekek), illetve az adott szett felhívó jellegéhez 

alkalmazkodva, kompenzatorikus módon nyilvánul meg 

(autizmus spektrum zavarral élő gyermekek). 

 

A különböző felhívó jelleggel bíró szettek (szituatív 

lehetőségek) és a gyermekek tárgyi játéka hatással van-e a 

szülők tárgyhasználatára? 

Ha a szülő valamely szett kapcsán hiányosságot észlel a gyermek 

tárgyi játékát illetően, úgy a gyermek számára modellálja 

(utánzásra kínálja fel) annak várt használati módját (autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek). Amennyiben pedig a gyermek 

helyesen észleli a szett felhívó jellegét, a szülő is úm. megengedőbb 

és engedi át a gyermek számára a játékmenet irányítását, sőt követi 

és inspirálja annak mind kreatívabb megnyilvánulását. 
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III. A szemmozgásos 

jellegzetességek 

feltárása, 

összehasonlítása 

Vizsgálati mintámon hogyan alakul a tipikus fejlődésmenetű- 

és az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek relációjában 

a konvencionális- és a nem konvencionális tárgyak észlelése, 

a szemmozgás követés alapján? 

 

A nem konvencionális tárgyak jobban vonzzák a tipikus 

fejlődésmenetű gyermekek figyelmét, így azok explorációját 

ők végzik el alaposabban. A konvencionális tárgyak 

észlelésében legfeljebb kisebb eltérésekre számítok, tehát az 

ismerős objektekhez kapcsolódó makromozgások hasonlóak 

lesznek. 

Hogyan alakul egy-egy almintán belül a konvencionális- és 

nem konvencionális tárgyak észlelése, a szemmozgás követés 

alapján? 

Mindkét csoportban a nem konvencionális tárgyak vizuális 

explorációjának preferenciáját feltételezem, ami azonban a 

tipikus fejlődésmenetű gyermekeknél lesz kifejezettebb. 

 

Milyen hasonlóságok és különbségek mutatkoznak a nem 

konvencionális (lehetetlen-, módosított- és furcsa) tárgyak 

észlelését tekintve az autizmus spektrum zavarral élő- és 

tipikus fejlődésmenetű gyermekek között, a szemmozgás 

követés alapján? 

A nem konvencionális tárgyak közül a lehetetlen- és a 

módosított tárgyak különösen nagy érdeklődésre tarthatnak 

számot a tipikus fejlődésmenetű gyermekek részéről, míg az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél, akiknek a 

tárgyak konvencionális használatával is nehézségeik lehetnek, 

kiegyenlítettebb lesz a három típusba sorolt nem 

konvencionális tárgyakhoz való viszonyulás. 

 

Hogyan észlelik a tipikus fejlődésmenetű- és az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek a tárgyak funkcionális 

összeillését, a szemmozgás követés alapján? 

A funkcionális összeillés terén a gyermekek hasonló arányban 

váltják tekintetüket az illeszkedő és a nem illeszkedő tárgyak 

között. 

 

Miként alakul a tárgyak méret-arányosságának észlelése a két 

alminta viszonylatában, a szemmozgás követés alapján? 

Egy adott tárgynak az optimális méretű párhoz történő 

kiválasztása, ami utóbbi preferenciájában lehet felismerhető, 

inkább jelentkezik a tipikus fejlődésmenetű gyermekeknél. 
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2. táblázat: PhD-dolgozatomban bemutatott vizsgálataim 

 

 Vizsgálataim Résztvevők Eszközök Eljárás 

I. Érzékelési-

észlelési 

jellegzetességek 

 

100 ASD-gyermek (16 

lány/80 fiú, 4 fő esetén 

ismeretlen adat; életkor 2-13 

év; M=4,700; SD=1,310) 

140 TD-gyermek (52 lány/64 

fiú, 24 fő esetén ismeretlen 

adat; életkor 2-7,5 év; 

M=5,125; SD=2,316) 

Bogdashina (2003) 

Érzékelési Állapotfelmérő 

Kérdőívét (Sensory Profil 

Checklist Revised, SPCR) 

Raven-féle Színes Progresszív 

Mátrixok (Raven's Coloured 

Progressive Matrices, CPM) 

 

 

 

 

 

SPSS 15.0 for 

Windows 

Evaluation 

Version 

statisztikai 

program 

A kitöltés a 

családok 

otthonában 

történt. 

II. Tárgyhasználati 

jellegzetességek 

10 ASD-gyermek (2 lány/8 

fiú; életkor 5-7,5 év; M=6,01; 

SD=0,978) 

10 TD-gyermek (2 lány/8 fiú; 

életkor 5-7 év; M=5,90; 

SD=0,615) 

Háromféle, különböző 

felhívó jelleggel bíró tárgy 

szett: (1) idegen/ furcsa 

tárgyak- (exploráció), (2) 

mintha tárgyak- (adekvát 

mintha játék) és (3) újszerű 

tárgyak (utánzás) 

 

 

 

 

Raven-féle Színes 

Progresszív 

Mátrixok 

(Raven's 

Coloured 

Progressive 

Matrices, CPM) 

 

 

Noldus Observer 

8.0 

programszoftver 

A 

tesztfelvételre 

a családok 

otthonában 

került sor. 

III. Szemmozgásos 

jellegzetességek 

16 ASD-gyermek (6 lány/10 

fiú; életkor 7-12 év; M=9,94; 

SD=1,676) 

11 TD-gyermek (7 lány/4 fiú; 

életkor 7-8 év; M=7,45; 

SD=0,498) 

Ötféle ingerkonstelláció: 

(1) lehetetlen-, (2) 

módosított-, (3) furcsa 

tárgyak, (4) a funkcionális 

összetartozás észlelése és 

(5) a méretarányosság 

észlelése 

 

Tobii t120 típusú 

szemmozgás-

vizsgáló, 

TobiiStudio 2.2.7. 

szoftver 

Iskolai 

környezetben 

történt. 
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Eredmények és megvitatás, az egyes vizsgálatokra lebontva 

 

1. Szenzoros-perceptuális jellegzetességek autizmusban  

Dolgozatom harmadik, „Szenzoros-perceptuális jellegzetességek autizmusban” című 

fejezetében az érzékelési-, valamint észlelési folyamatokra vonatkozó feltáró- és összehasonlító 

vizsgálatai kapcsán leírt szakirodalmi ismereteim és kutatási eredményeim kerültek leírásra. 

Eredményeim - más vizsgálatokkal összhangban (pl. Kern, Trivedi, Garver, Grannemann, 

Andrews, Savla, Johnson, Mehta és Schroeder, 2006; Henshall, 2008) - az érzékszervi 

csatornák szignifikánsan nagyobb mértékű érzékenységét igazolták az autizmus spektrum 

zavarral élő gyermekeknél, amely jellegzetesség a fiúgyermekek esetében kifejezettebb volt. 

Ez alól a szaglás volt kivétel, aminek magyarázata azonban nem teljesen világos. Mégis 

elképzelhető, hogy ez a modalitás, mint a többinél filogenetikusan ősibb eredetű érzék, 

autizmus spektrum zavarban is kiegyensúlyozott működésű. Az egyes modalitások 

érzékenységének növekedése is igazolást nyert a tekintett mintán, noha az adatok retrospektív 

vizsgálat okán nyert érvényességét némileg fenntartással lehet érdemes kezelnünk. Továbbá 

mindkét gyermekcsoportnál az ún. „fehér zaj” néven lejegyzett szenzoros problémák 

előfordulása képviselte a legmagasabb arányt, míg a túlérzékenység volt a legkevésbé jellemző. 

Emellett viszont az érzékszervi működés változékonysága, bejósolhatatlansága is megerősítésre 

talált a szülői kérdőívek válaszai nyomán. Az évek múlásával a szenzoros csatornák 

harmonikusabb organizációja a tipikus fejlődésmenetű gyermekeknél valósulhatott meg, 

amellyel szemben az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél sem a kompenzatorikus 

működés felé való eltolódásra, sem pedig bizonyos modalitások jelentőségének fokozódására 

utaló jel nem mutatkozott. 

Milyen jelentőséggel bírhatnak a fenti és más kutatások által igazolt szenzoros-

perceptuális sajátosságok? Kern, Trivedi, Grannemann, Garver, Johnson, Andrews, Savla, 

Mehta és Schroeder (2007) rámutattak, hogy gyermekeknél az egyes szenzoros csatornák 

érzékenysége a fejlődési zavar súlyosságával korrelál, vagyis az érzékelési abnormalitásokat a 

zavar részeként kell, hogy tekintsük. Ez pedig diagnosztikai lehetőségeket is sejtet számunkra. 

Iarocci és McDonald (2006) „inverz hatékonyság szabálya” értelmében, ha egy unimodális 

inger gyengébb választ indukál, az erőteljesebb integrált jel létrehozatalát vonja maga után, míg 

egy intenzívebb választ keltő inger végső soron gyengébb integrációhoz vezet. Lényeges 

továbbá, hogy a környezettel való interakcióink során multiszenzoros tapasztalatokra teszünk 

szert, melyből az inkongruens jelek szétválogatásában, a releváns elemek kiemelésében és 

értelmezésében a kontextuális információk segítenek bennünket. Az integrált, jelentésteli 
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észlelés által leszünk képesek arra, hogy adaptív viselkedéssel kezeljük fizikai- és szociális 

környezetünket. Abban az esetben, ha a pillanatról pillanatra változó világban érzékeink 

működése nem vezet koherens, összerendezett észleléshez, nyilvánvalóan egy „atipikus 

világkép” alakul ki, ami szokatlan magatartásbeli megnyilvánulásokban mutatkozik meg az 

aktuális helyzettel való megküzdés során. Az autizmussal élők viszont – akár „saját világukban 

élnek”, akár „a mi világunkban, de a maguk módján” – környezetük értő támogatását igénylik 

ahhoz, hogy hátrányaik ne legyenek leküzdhetetlenek.  

Így például a környezet megfelelő alakításával szabályozhatjuk az autista gyermeket érő 

ingerek mennyiségét és minőségét (Nguyen, 2008; Morris, 2013). A gyermek egyéni 

adottságaihoz mérten pedig idővel egyre rugalmasabbá és átjárhatóbbá lehet tenni ezt a közeget, 

miközben a gyermeket egyre több sikerélményhez segítjük hozzá (Stefanik, é. n.). Bíztatóak a 

motoros- és kognitív fejlődés egymást erősítő jellegében, és az ezzel összefüggésben 

megnyilvánuló agyi plaszticitásban rejlő lehetőségekre utaló eredmények is (Diamond, 2000; 

Czurkó, 2008). A megfelelő terápiák, egyéni fejlesztések szintén jó eredményekhez vezethetnek 

(Rutter, 2007). Sarlós (2017) szenzomotoros felmérésre épülő Fókuszált, Integrált 

Szenzomotoros Terápiája, melynek változatos (rész)képességzavarokkal, tanulási 

nehézségekkel és idegrendszeri problémákkal küzdő gyermekeknél jelenleg folynak a 

hatékonyság-vizsgálatai, talán idővel autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára is 

elérhető lehet. Addig pedig arra kell mind nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a pedagógusok 

ismerjék mind az itt tárgyalt fejlődésneurológiai zavarokhoz tartozó viselkedéses problémákat, 

mind pedig az ezek korrigálására vonatkozó cselekvési lehetőségeket. 

 

2. Tárgyhasználati jellegzetességek autizmusban 

Disszertációm negyedik, „Tárgyhasználati jellegzetességek autizmusban” című 

fejezetében az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek változatos tárgyhasználati 

helyzetekben demonstrált sajátosságairól kívántam áttekintést nyújtani és azzal összefüggésben 

végzett kutatásomat bemutatni. Eredményeim alapján elmondható, hogy - Park (1983) és 

Jordan (2007) leírásaival összhangban – a tárgyakban rejlő sokoldalú felhasználhatóság 

észlelésével összefüggő kreatív tárgyhasználati forma a tipikus fejlődésmenetű gyermekeknél 

mindhárom szettben többször és hosszabb időtartamban jelent meg. Ezzel szemben az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek inkább explorációt végeztek, melynek során a tárgyak egy-

egy izoláltan megmutatkozó, kiemelkedő tulajdonsága ragadta magával figyelmüket. Noha ez 

az ismeretlen tárgyak esetén látszólag a megfelelő tárgyhasználatot támogatta, valójában a 

tárgyhasználati nehézségek jelenlétének bizonyítékaként állt. Továbbá a felkínált három szett 
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kapcsán bár a tipikus fejlődésmenetű gyermekek hajlamosabbak voltak a rendelkezésre álló 

tárgyak megfelelő- és/vagy kreatív használatára, az adott szettekben rejlő speciális lehetőségek 

kiaknázásával, addig az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek tárgyhasználata elsősorban 

az explorációra korlátozódott, s a fantáziatevékenységet igénylő mintha-tevékenység 

hiányosságai mutatkoztak. Míg a második szett esetén a tipikus fejlődésmenetű gyermekek 

részesítették előnyben az utánzást, a harmadik szettnél ugyanez az autizmus spektrum zavarral 

élő gyermekekről volt elmondható, noha egyfelől a különbség nem volt szignifikáns, másfelől 

a két almintába tartozó gyermekek által demonstrált utánzás egészen más kvalitással bírt. A 

tipikus fejlődésmenetű gyermekek utánzó tevékenysége ugyanis nem szimplán a szülő által 

bemutatott mozdulatsor gépies, formakövető visszaadását jelentette, hanem a gyermekek sok 

esetben és nagyon kreatív módon továbbvitték az adott cselekvéssort, avagy spontán módon 

valamilyen történeti kontextusba helyezték azt, míg a fejlődésneurológiai zavarral élő 

gyermekeknél legfeljebb a szülői által demonstrált cselekvés formai leképezése és mechanikus 

ismétlése tárult elém. 

 Mindezeken túl a tipikus fejlődésmenetű gyermekek szülei hajlamosabbak voltak a 

gyermekük által is demonstrált tárgyhasználati formákat alkalmazni, míg az autizmus spektrum 

zavarral élő gyermekek szülei fokozottan törekedtek gyermekük figyelmét az úm. hiányzó és 

mégis releváns tárgyhasználati formák felé orientálni, ami - Kroeger, Schultz és Newsom (2007) 

eredményeivel összhangban - nem ritkán explicit formában nyújtott (verbális- és nonverbális) 

támogatás, tanító szándékú bemutatás révén valósult meg. Az egyes szettek felhívó jellegére a 

fejlődésneurológiai zavarral élő gyermekek szülei nagyobb szenzitivitással reagáltak, miként a 

hozzájuk kapcsolódó tárgyhasználati formát is magasabb arányban és hosszabban illusztrálták 

lányuk/fiúk számára. 

Összegzésképpen elmondható, hogy mindezek az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek tárgyhasználatának korlátozottságát igazolják. Az elmaradások pedig főként a 

megfelelő- és a kreatív tárgyhasználati formákat illetően mutatkoztak meg. Mivel viszont a 

szocializáció folyamatában a tárgyak is komoly jelentőséggel bírnak, így ez a deficit a társas 

kapcsolatok terén mutatkozó problémáktól nem függetleníthető. Hiszen a tárgyi világ körében 

való tájékozottságunk, eszközeinek adekvát használatára vonatkozó képességünkben csakúgy 

tükröződnek élő- és élettelen környezetünk dolgairól szerzett ismereteink, ahogyan a 

gyermekek – egyedül vagy társsal folytatott - tárgyi játéka közepette begyakorolt 

cselekvésformák utóbb visszaültethetőek a hétköznapokba. S bár az adott tárggyal végzett 

„mintha cselekvések” köre a gyermek által észlelt affordanciák révén igen változatos lehet, a 

fantáziajáték jelentősége úgy tűnik, nagyon is speciális. 
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A játék taníthatósága mellett állást foglalva Beyer és Gammeltoft (2007) mindenekelőtt 

az élmény megtapasztalását jelentőségét hangsúlyozzák, Moor (2009) pedig a játékválasztás 

kapcsán az egyszerűség, valószerűség, ismerősség és a gyermek számára biztonságos környezet 

jelentőségére hívja fel a figyelmet. 

A tipikus fejlődésmenetű gyermekek szülei által demonstrált gyermeki cselekvések 

magasabb arányú utánzása pedig hasznos eszköz lehet az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek figyelmének megragadására is, hogy azután a számunkra kívánatos cél, hogy a 

gyermek utánozza a felnőttet, végre bekövetkezhessen. Jelen fejezetemnek talán ez állhat fő 

tanulságaként. 

 

3. Szemmozgásos jellegzetességek autizmusban 

Disszertációm ötödik, „Szemmozgásos jellegzetességek autizmusban” című fejezetében, 

végül az észlelési folyamatok és tárgyhasználati sajátosságok hátterében meghúzódó implicit 

szemmozgásos jellegzetességekre orientáltam. Eredményeim a tipikus fejlődésmenetű 

gyermekeknél – a vizsgálati csoporthoz képest - a nem konvencionális (lehetetlen, módosított, 

furcsa) tárgyak némileg megnövekedett preferenciáját igazolták. Továbbá a kontrollcsoport 

tagjai markánsabb több alkalommal vezették tekintetüket ezekre a tárgyakra, miként azok 

explorációjával is hosszabb időt töltöttek el. Ez pedig összhangban áll Buzás (2017) 

eredményeivel, melyek az ismerős mintázatok befogadásának rövidebb időigényét, könnyített 

mivoltát támasztották alá. A lehetetlen-, módosított és furcsa tárgyak észlelése különben 

nagyon hasonlóan alakult a két gyermekcsoportnál. 

Az összeillő tárgyakra mindkét alminta tagjai gyakrabban irányították a figyelmüket és 

összességében azok megfigyelésének is több időt szenteltek, ahogyan tekintetük is leginkább 

ezekre az objektekre tért vissza. A méretarányosság kapcsán gyermekek számára demonstrált 

ingerkonstellációból pedig mindkét alminta tagjai hajlamosabbak voltak a méretarányos 

objektekre vissza-visszatekinteni, míg a nem méretarányos tárgyakra kevesebb fixáció esett, 

noha annak időtartama az autista gyermekeknél némileg hosszabbnak bizonyult. A funkcióra 

vonatkozó észlelés tehát a funkcionális fixáció Defeyter és German (2000) által leírt 

koncepciójával áll összhangban, míg a méretarányosság kapcsán nyert eredmények Szkárosi 

(2012) kutatásához hasonlóan alakultak. 

Az elvégzett szemmozgás-vizsgálatok tehát jellemző módon hasonló eredményeket 

hoztak a tipikus fejlődésmenetű- és az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

viszonylatában. Markánsabb, statisztikailag is jelentős eltérések pedig inkább az egyes 

almintákon belül történt összehasonlításoknál mutatkoztak. Figyelemreméltó, hogy az autizmus 
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spektrum zavarral élő gyermekeknél nagyobb arányban fordult elő, hogy vissza-visszatértek a 

nem konvencionális tárgyakra és ismételten szemügyre vették azt, illetve hosszabban 

nézegették a nem méretarányos tárgyakat, noha ezen viselkedéses megnyilvánulások 

statisztikailag nem mutatottak jelentős eltérést a kontrollcsoporthoz viszonyítva. Ennek 

lehetséges okaként állhat, hogy mivel ezek a gyermekek a részletek megragadásában bár 

nagyon is jól teljesítenek, a jelentőséggel bíró információk felismerését illetően viszont 

gondjaik adódnak (Vermeulen, 2014, 2015), így mintázat szintjén (nem feltétlenül tudatosan) 

bár dekódolták a képen látható ingerek (konvencionális- és nem konvencionális tárgy) közti 

eltérést, de azok kiértékeléséhez többszöri összehasonlításra, alaposabb explorációra volt 

szükségük. Hiszen míg egy-egy kontextus, mint mintázat felismerése egy normál fejlődésű 

egyén részéről könnyedén, implicit módon történik, egy autizmus spektrum zavarral élő 

személy számára ez már problematikus lehet. Ennek kompenzálására pedig főként explicit 

stratégiákat alkalmaznak, a társas helyzetekben is egy-egy olyan részletre orientálva 

figyelmüket, ami fokozott jelentőséggel bírhat (Harms, Martin és Wallace, 2010). A 

fejlesztésben is rendszerint helyet kap az ezen információkra történő odafigyel(tet)és. Tehát 

elképzelhető, hogy ilyen támpontok keresését tükrözi az ismeretlen, sőt valamilyen 

tulajdonságában különleges objektek leírt módon történt explorációja. Noha a jelen elgondolás 

helyességének bizonyítása vagy elvetése további, nagyobb elemszámú mintára kiterjesztett 

tesztelést, finomabb elemzéseket kíván. Ráadásul azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az 

azonos szemmozgásos-mintázatok sem feltétlenül nyernek azonos értelmezést, hiszen a 

kapcsolódó apparátusok működése az eddigiekben feltárt neurobiológiai, illetve –pszichológiai 

eredmények szerint nagyon is különböző (Boraston és Blakemore, 2007). 

 

Összegzés, kitekintés 

 

Végezetül nézzük meg, hogy milyen konklúziókat is vonhatunk le a doktori 

disszertációmban témám kapcsán leírt szakirodalmi áttekintést és elvégzett vizsgálataimat 

alapul véve? Az autizmus spektrum zavarral összefüggésben fogant elméletek és alakulásuk jól 

megmutatták, hogy időről-időre milyen fontos lehet egy-egy jelenség kapcsán világról szerzett 

tudásunkat újraértelmezni. Hiszen a beavatkozás hatákonyabb módjainak is pillére, miként 

közelítünk azokhoz. Ahogyan az emberi megismeréssel kapcsolatos pszichikai jelenségek 

tudománya, a kognitív pszichológia esetén láttuk, hogyan vált képessé a megújulásra, úgy a 

vele közel párhuzamos utat bejáró kognitív pedagógia számára is kívánatos lehet ez a 

metamorfózis. Figyelemreméltó, hogy a két tudomány egymással analóg fejlődésére nézve 
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Csapó (1992) már negyed évszázaddal ezelőtt a következő gondolatokat fogalmazta meg. 

„Amikor az új tudás nem illeszthető a régi keretbe, az akkomodáció során a struktúrák 

rendeződnek át… A tudományok átrendezett feltételeihez való adaptáció a pedagógia számára 

is szükségessé teszi az akkomodációt, belső szerkezetének, fogalomrendszerének átrendezését” 

(Csapó, 1992. 8. o.). S noha a pedagógia némi késéssel látszik követni a pszichológia 

tudományterületén létrejött változásokat, a nemzetközi szakirodalomban mára jól ismert 

kifejezéssé vált az úm. megtestesült pedagógia (embodied pedagogy, EP) is. 

Míg a hagyományos pedagógia – az ortodox kognitív pszichológiához hasonlóan – az 

elme és test kettősségét hirdette, amely felfogás szerint a test csupán az elme alárendeltjeként 

áll, az új megközelítés értelmében tudásunk fizikai- és mentális folyamataink együttes hatására 

szerveződik. Az EP így nem szimplán egy új módszertanként, de a társadalmi kontextusba 

ágyazott ismeretszerzés holisztikus tudományaként tárul fel előttünk. Ilyen formán pedig az 

érzékelő/észlelő- és cselekvő módon létező, megismerő ember adott térben és időben, valamint 

interperszonális kapcsolataiban való tudatosabb jelenléte, tapasztalatszerző mivolta fokozott 

jelentőségre tesznek szert (Nguyen és Larson, 2015). 

Amint láttuk, az EC nagy hangsúly fektetett a tapasztalatszerző test sajátosságaira. 

Dolgozatomban magam is fontosnak tartottam, hogy a tekintett alminták résztvevőinek 

szemszögéből próbáljak jobb rálátást nyerni viselkedésükre, sajátosságaira. Az egyes kutatási 

kérdések megválaszolására alkalmazott módszerek is ezt a célt szolgálták. A tárgyhasználat 

fejlődésével összefüggésben annak perceptuálisan meghatározott volta tárult fel, miként az is 

megerősítésre talált, hogy az érzékelés-észlelés, valamint maga a tárgyhasználat 

vonatkozásában mutatkozó deficitek a társas helyzetekben megnyilvánuló viselkedés 

adekváltságához szorosan kapcsolódnak. A szemmozgás-vizsgálatok pedig sok esetben már a 

mintázatok megragadása terén fennálló eltérésekről is vallottak, noha azok hasonlósága se – 

mint tudjuk – nem jelentene szükségszerűen azonos interpretációt a szerzett élmények kapcsán 

(Boraston és Blakemore, 2007) (ami feltételezhetően nem csupán a vizualitásra, de a többi 

modalitás kapcsán is érvényes). 

Tény viszont, hogy a kisgyermekkori élmények hatása meghatározó a későbbiekre nézve 

(Fáyné Dombi, 2010), a korai életévekben megkezdett fejlesztő munka pedig a fejlődési 

zavarral küzdő gyermekek számára is optimálisabb kimenetellel járhat együtt. Az egészséges 

fejlődéshez azonban megfelelő, a gyermek sajátosságaihoz igazított környezetre van szükség. 

Hiszen ebben a közegben cselekszik és gyűjt információkat a gyermek a világról, miáltal 

ismereteinek körét bővíteni lehet képes (Cole és Cole, 2006). A kisgyermekek társas fejlődése 

kétségtelenül az elsődleges szocializációs közegként definiálható családi körben indul (Zsolnai, 
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Kinyó és Jámbori, 2012). A mindennapi tapasztalataink komoly jelentőséggel bírnak. Hatásuk 

a társas interakciókban, játékban, motoros képességekben és nyelvi fejlődésben egyaránt 

megmutatkozik. A változatos környezet pedig – a maga biztonságot sugárzó mivoltát fenntartva 

- a gyermek játékának színvonalára is kedvező hatást gyakorol (Ward, 1969). A tárgyak 

használatának mind szélesebb körű alkalmazása tovább fokozza a gyermek tevékenységben 

való részvételi kedvét és maga kezdeményezte akcióit (Williams és Costall, 2000), ami a rajtuk 

végzett manipuláción keresztül a kognitív fejlődésre is visszahat. Először viszont magának a 

tárgyi játéknak az élményét kell eljuttatni a gyermekhez, hogy annak nyomán kifejezettebb 

motivációt érezzen az adott tevékenység(ek)ben való részvételre. Amennyiben pedig a felnőtt, 

avagy arra kiképzett kortárs segítő a gyermek életkori- és individuális sajátosságaihoz egyaránt 

illeszkedve képes vele foglalkozni, úgy annak eredménye sem marad el. 
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