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MOLNÁR MELÁNIA — PÉTER ESZTER 

Nemek közötti különbségek a mentális forgatást 
és téri percepciót mérő próbákban 

10 éves gyerekeknél 
A mentális forgatás és téri percepció a téri képességek egy-egy aspektusát képezik. 
A téri képességek fogalma nagyon tág, különböző meghatározások születtek és kü-
lönböző alfaktorokat azonosítottak a téri képességeken belül. 

Lawton és Hatcher (2005) meghatározásában a téri-vizuális képességek azokra a 
képességekre vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik számunkra a környezetben való 
tájékozódást, a különböző szögekben elforgatott tárgyak elképzelését, valamint a 
tárgyak elhelyezkedésére való emlékezést. 

Séra (2001) szerint „a téri képesség a két- és háromdimenziós alakzatok észlelé-
sének és az észlelt információk, tárgyak és viszonyok megértésének és problémák 
megoldására való felhasználásának képessége, a téri ingerek kódolásával, felidézé-
sével, összehasonlításával és átalakításával kapcsolatos egymással összefüggő ké-
pességek összessége” (Tóth, Kiss, Barke, 2003). 

A téri képességek összetevőire vonatkozóan különböző modellek születtek. 
Quaiser-Pohl és munkatársai. (2004) tanulmányukban négy ilyen modellt említenek. 
Az első McGee modellje (1979), aki két fő összetevőt különített el a téri képessége-
ken belül: a téri vizualizáció és téri orientáció képességét. Lohman (1979) egy há-
rom faktorból álló modellt javasolt: téri vizualizáció, téri orientáció és téri kapcsola-
tok. Linn és Peterson (1985) szintén három kategóriát azonosított a téri képessége-
ken belül: téri percepció, mentális forgatás és téri vizualizáció. Carpenter és Just 
(1986) a téri képességeknek két alfaktorát különböztették meg: téri tájékozódás és 
téri műveletek. 

Mindezen képességfaktorok közül kettőt, a mentális forgatást és téri percepciót, 
nagyobb érdeklődés övezett. Ez a fokozott figyelem annak a ténynek tudható be, 
hogy e két képességet mérő próbákban konzisztens nemek közötti különbségeket 
mutattak ki férfiak és nők között. A különbségek meglétének magyarázatára számos 
elméleti megközelítés született, de a kérdés megválaszolásában mind a mai napig 
nincs egyetértés. Azon kutatások eredményei, amelyek gyerekek esetében vizsgálták 
a nemek közötti különbségeket ellentmondásosnak mondhatóak. 

A nemek közötti különbségek magyarázatára szolgáló elméleteket két nagy ka-
tegóriába sorolják: biológiai és környezeti megközelítések. A környezeti tényezőket 
hangsúlyozó elméletalkotók azzal a kritikával illetik a biológiai magyarázatokat, 
melyek főként a hormonok szerepét hangsúlyozzák, hogy elfelejtik megemlíteni a 
különböző élettapasztalatokat fiúknál és lányoknál. Napjainkban az a népszerű ma-
gyarázat került előtérbe, hogy a különbségek a biológiai és környezeti tényezők 
interakciójából származnak. 
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A mentális forgatás képessége 
A kognitív képességek halmazának azon eleme, amely fontos szerepet játszik az élet 
számos területén, a különböző tudományágakban, így a művészetekben, matemati-
kában, az orvostudomány egyes ágaiban, sportban stb. Mindezek mellett az átlagem-
ber mindennapi tevékenységében is többször használja a mentális forgatást a téri 
tájékozódásban és a tárgyak azonosításában (Karádi, 2004). 

A mentális forgatás tanulmányozásában úttörő szerepet játszott Shepard és 
Metzler (1971) munkássága, akik a képzeleti működés hátterében meghúzódó analóg 
és propozicionális folyamatokat vizsgálták. Kísérletükben háromdimenziós alakzat-
párokat alkalmaztak, amelyek vagy egyformák vagy egymás tükörképei voltak és a 
kísérleti személyeknek ezt kellett eldönteniük a lehető legrövidebb időn belül, ehhez 
pedig mentálisan el kellett forgatniuk az alakzatokat. Azt találták, hogy minél job-
ban el volt fordítva a tesztalakzat a standard alakzathoz képest, annál több időbe telt 
a kísérleti személyeknek a döntés meghozatala. Ezekből az eredményekből kiindul-
va, Shepard arra a következtetésre jutott, hogy a vizuális képzelet analóg közegben 
valósul meg, ahol a képzeleti kép fokozatos manipulálása történik. (Eysenck és 
Keane, 2003). 

A mentális forgatás kísérleti vizsgálata most már három és fél évtizedre tekint 
vissza és egyre növekvő érdeklődés övezi ezt a jelenséget, ami az agyi képalkotó 
technikák és a pszichofiziológiai eljárások fejlődésének köszönhető (Dósa, 2004). 
Shepardék tesztjének megjelenésétől napjainkig számos tesztet dolgoztak ki a men-
tális forgatás vizsgálatára. 

A szakirodalom két alapvető mentális forgatási paradigmát különböztet meg: 
allocentrikus (tárgyakkal végzett) illetve egocentrikus (emberi testrészekkel végzett) 
mentális manipuláció. Az allocentrikus mentális forgatás tesztek közé sorolhatjuk 
Shepard és Metzler (1971), valamint Vanderberg és Kuse (1978) tesztjeit. Az ego-
centrikus mentális forgatási tesztek közé tartoznak azok a tesztek, amelyekben el 
kell dönteni, hogy az adott inger a test jobb vagy bal térfeléhez kapcsolódik. 

Régebben úgy gondolták, hogy a mentális forgatás az elmében megjelenő egy-
séges folyamat, míg újabb kísérletek rámutattak arra, hogy ez egy összetett komplex 
kognitív folyamat, amelyen belül a következő alfolyamatokat lehet megkülönböztet-
ni: az adott tárgy mentális reprezentációja, forgatás, összehasonlítás, döntési folya-
mat, motoros válasz. Karádi és mtsai. (2001) szerint ezek az alfolyamatok a követ-
kező kognitív változókat reprezentálják: fókuszált figyelem, vizuális letapogatás, 
vizuális memória, perceptuális döntés. Ezek a változók felelősek lehetnek a mentális 
forgatás során tapasztalt egyéni különbségek kialakulásáért. 

Marmor (1975) volt az első, aki gyerekeknél vizsgálta a mentális forgatást. Az 
volt a célja, hogy megdöntse Piaget és Inhelder megállapítását, miszerint a gyerekek 
nem képesek kinetikus képeket reprezentálni 7-8 éves korukig. Marmor kimutatta, 
hogy az 5 éves gyerekek is használnak mentális forgatást a kétdimenziós ábrák meg-
oldására, habár kétszer annyi időre volt szükségük a megoldás során, mint a 8 éve-
seknek. Más tanulmányok is igazolták ezeket az eredményeket és azt a következte-
tést vonták le, hogy a mentális forgatás képessége már 5 éves korban jelen van 
(Wiedenbauer és Jansen-Osmann, 2005). 

Számítógépes játékok és mentális forgatás 
Több tanulmányban kimutatták a tapasztalat nyilvánvaló hatását a téri képességekre. 
Számos tanulmány szól a téri képességek gyakorlás útján való fejleszthetőségéről. 
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Később a gyakorlás és tapasztalat hatásának tanulmányozását kiterjesztették a szá-
mítógépekkel kapcsolatos tapasztalatra, beleértve a számítógépes játékokat. A szá-
mítógép különböző alkalmazásai olyan téri folyamatokat feltételeznek, mint a men-
tális forgatás, vagy a téri vizualizáció. Kutatások egész sora szól arról, hogy a férfi-
ak több számítógépes tapasztalattal rendelkeznek, mint a nők, jobbak a számítógépes 
játékokban és magabiztosabbak a számítógéppel kapcsolatos képességeiket illetően. 

Számos vizsgálat rávilágított arra, hogy a téri képességekben szerzett előnyre a 
video- és számítógépes játékok játszása által lehet szert tenni. Ezzel ellentétben 
néhány vizsgálatban azt találták, hogy csak korlátozott mértékű hatása van a számí-
tógépes játékok terén szerzett tapasztalatnak a téri feladatokban elért teljesítményre. 
De Lisi és Wolford (2002) vizsgálták a számítógépes- és videójátékok hatását a téri 
képességekre 8-9 éves korban. Eredményeik azt mutatják, hogy növekedett a mentá-
lis forgatásban elért teljesítmény, miután a gyerekek a „Tetris” nevű játékot játszot-
ták néhány héten keresztül. Ogasaki és Frensch (1994) érvelése szerint az eltérő 
teljesítmény a téri feladatokban a számítógépes gyakorlás után, függ azoknak a téri 
képességeknek a típusától, amelyek szükségesek és attól, hogy mennyire illenek 
össze a tesztelt képességek és azok, amelyek a számítógépes játékban szükségesek 
(Quaiser-Pohl és mtsai. 2006). 

Quaiser-Pohl és mtsai. (2006) kutatásukban azt találták, hogy a fiúk több időt 
fordítanak a számítógépes játékok játszására mint a lányok. Ugyanakkor az eredmé-
nyekből az is kiderült, hogy a fiúk és lányok különböző számítógépes játékokat 
kedvelnek. Csak fiúk esetében találtak összefüggést a számítógépes játékok terén 
szerzett tapasztalat és a mentális forgatás között. 

A téri percepció képessége 
A téri percepció arra a képességre vonatkozik, hogy téri kapcsolatokat határozzunk 
meg, akár elterelő információ jelenlétében is (Sjölinder, 1998). Egy klasszikus eljá-
rás a téri percepció mérésére Piaget és Inhelder (1956) vízszintpróbája, amely felté-
telezi a vízszint berajzolását a különböző szögekben elfordított üvegekbe. Feltétele-
zésük szerint, a vízszintpróba feladatainak jó megoldása tükrözi a személy téri kom-
petenciáját, ami az eukleidészi referenciakeret használatának és a téri tapasztalatok 
megszervezésének képességét jelenti. Azt várták, hogy a gyerekek 9 éves kor körül 
sajátítják el ezt a képességet, amikor a gondolkodás a konkrét műveleti szakaszba ér, 
ugyanakkor fontos szerepet tulajdonítanak a tapasztalatnak a próbák sikeres megol-
dásában. 

Számos tanulmány eredményei rámutattak arra, hogy nemcsak a gyerekek, de 
még a felnőttek számára is nehézséget jelent elképzelni, hogy a víz a megdöntött 
üvegben is horizontálisan fog állni. Witting és Allen (1984) eredményei is ezt tá-
masztják alá: a férfiak 17 és a nők 40 százaléka hibázott a vízszintpróbában. 

Nemek közötti különbségek a téri feladatokban 
Maccoby és Jacklin (1974) publikációját („A nemi különbségek pszichológiája”) 
követően, a nemek közötti különbségek megléte a kognitív feladatokban vitákat 
váltott ki. A szerzők megállapították, hogy különbségek mutatkoznak a téri és verbá-
lis képességeket mérő feladatokban. Ezt követően számos tanulmányban vizsgálták a 
nemek közötti különbségeket. A téri képességek esetében a legnagyobb különbsége-
ket a Vanderberg és Kuse (1978) által szerkesztett papír-ceruza teszt esetében talál-
ták. A különbségek jellegzetességei megmutatkoznak a teszt kivitelezése során 
használt stratégiákban is. Vizsgálatok során körvonalazódott az a megállapítás, hogy 
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míg a férfiak holisztikus, a nők szeriális-analitikus rotációs technikákat alkalmaz-
nak. (Karádi, 2004). Roberts és Bell (2000) vizsgálatának eredményei szerint a ne-
mek közötti különbségek nincsenek jelen gyerekkorban, csak felnőttkorban. 

Szintén Roberts és Bell (2003) a későbbiekben azt találták, hogy a férfiak job-
ban teljesítettek a háromdimenziós ábrák mentális forgatásában, de nem találtak 
teljesítménybeli különbségeket nők és férfiak között a kétdimenziós képek forgatá-
sában. De Lisi és Wolford (2002) szignifikáns különbségeket találtak a mentális 
forgatási próbákban fiúk és lányok között 8-9 éves gyerekek esetében. Quaiser-Pohl 
és mtsai. (2006) 10-20 éves korosztálynál vizsgálták a mentális forgatást és azt talál-
ták, hogy a fiúk szignifikánsan jobb eredményeket értek el, mint a lányok. 

Li és mtsai. (1999) 9-17 éveseknél vizsgálták a téri percepciót és konzisztens 
nemek közötti különbségekről számoltak be minden életkorcsoportban, ugyanakkor 
megfigyelték, hogy a próbában nyújtott teljesítmény javul az életkor előre 
haladtával. Roberts és Williams (2004) szintén szignifikáns nemek közötti különb-
ségeket mutattak ki a férfiak javára a vízszintpróbában és emellett pozitív korreláci-
ót találtak a vízszintpróba és a mentális forgatási próbában elért teljesítmény között. 

Kutatási rész 
A kutatás egyik célkitűzése a nemek közötti különbségek vizsgálata a mentális for-
gatást és téri percepciót mérő próbákban 10 éves gyerekek esetében, amire az eddigi 
kutatások adatai nem szolgáltattak konzisztens eredményeket. Azért választottuk ezt 
a korosztályt, mert ekkor még kizárhatóak a hormonális hatások, amit a biológiai 
elméletek a különbségek fő okaként tartanak számon. 

Egy másik fő célkitűzés a háromdimenziós mentális forgatási próbák esetében a 
teljesítmény befolyásolása volt, az ábrák bizonyos szegmenseinek beszínezése által. 
Az volt a feltevésünk, hogy a beszínezett részek támpontként szolgálhatnak a forga-
tás során, amely pontosabb teljesítményhez vezet. A beszínezés esetében arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy kimutathatóak-e nemek közötti különbségek abból a szem-
pontból, hogy a fiúk vagy a lányok profitálnak jobban a segítségnyújtásból. 

A téri percepciót mérő, Piaget és Inhelder (1956) által kidolgozott vízszintpróba 
esetében azt szerettük volna megnézni, hogy az elfordítási szög irányának és mérté-
kének milyen hatása van a teljesítményre nézve. 

Azt is meg szerettük volna vizsgálni, hogy a számítógépes játékokra szánt idő-
mennyiség és a háromdimenziós ábrák mentális forgatásában elért teljesítmény kö-
zött mutatható-e ki összefüggés, azon tanulmányok eredményeiből kiindulva, me-
lyek teljesítményjavulást mutattak ki a mentális forgatás teljesítményében a számí-
tógépes játékok játszása után. 

Felnőttek esetében pozitív korrelációt mutattak ki a két próba között és ebből kiin-
dulva szerettük volna megnézni, hogy gyerekek esetében kimutatható-e a kapcsolat. 

A kutatás hipotézisei 
1. A mentális forgatást és téri percepciót mérő próbákban, a fiúk és lányok telje-

sítményében nem lesz kimutatható szignifikáns különbség. 
2. A vízszintpróba esetében két hipotézis fogalmazódott meg: 
a. Az elfordítási szög mértéke negatívan fogja befolyásolni a teljesítményt. 
b. Nem lesz hatással a teljesítményre az elfordítási szög iránya. 
3. A háromdimenziós ábrák mentális forgatása esetében a beszínezés általi segít-

ségnyújtás pozitív irányban fogja befolyásolni a teljesítményt. 
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4. Azok a gyerekek, akik több időt fordítanak a számítógépes játékokra, jobb 
eredményt fognak elérni a háromdimenziós ábrák mentális forgatásánál. 

Résztvevők 
A kutatásban a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum 47 negyedik osztályos 
diákja vett részt: 25 fiú és 22 lány, átlagéletkoruk 9,9 év. A csoportok összetételét 
tekintve a kontrollcsoportban összesen 23 gyerek (13 fiú és 10 lány), a kísérleti cso-
portban pedig összesen 24 gyerek (12 fiú és 12 lány) volt. 

Kísérleti eszközök bemutatása 
A számítógépes szokásokat illető információszerzés céljából a feladatlapok elején a 
számítógép előtt töltött, illetve a számítógépes játékokra fordított időmennyiségre 
vonatkozó kérdések szerepeltek. 

A téri percepció képességének mérésére alkalmazott eszköz 
A téri percepció mérésére alkalmazott feladatok Piaget és Inhelder (1956) víz-

szintpróbája alapján voltak kidolgozva. A feladatlap hat, talpán álló, vízzel töltött 
üveget és másik hat különböző fokokban, jobb, illetve bal irányban elfordított, üres 
üveget tartalmazott. Az üvegek egyenként 15, 30, 45, 60, 75 és 135 fokban voltak 
elfordítva. A gyerekek feladata az volt, hogy rajzolják be az üres, elfordított üvegekbe a 
vízszint irányát a talpukon álló üvegek alapján. A megoldások akkor voltak helyesnek 
tekinthetőek, ha a helyes vonaltól való eltérés nem volt nagyobb mint 10 fok. 

A mentális forgatás képességének mérésére alkalmazott eszközök 
A mentális forgatási képesség mérésére két-, illetve háromdimenziós alakzatokat 

használtunk. A háromdimenziós ábrák hasonlóak voltak a Vanderberg és Kuse 
(1978) által kidolgozott mentális rotációs tesztben (MRT) alkalmazottakhoz, ami a 
Shepard és Metzler (1971) által kidolgozott ingeranyag átdolgozott, papír-ceruza 
változata. A mentális forgatás teszt felnőtt változata egy standard ábrát tartalmaz és 
négy másik ábrát, amelyek közül a vizsgálati személyeknek a standard ábrával azo-
nos ábrákat kell kiválasztaniuk. Ehhez képest ebben a kutatásban 14 darab három-
dimenziós ábrapárt alkalmaztunk, a résztvevőknek azt kellett eldönteniük, hogy a 
két ábra azonos vagy különböző. A kísérleti csoport háromdimenziós ábrái abban 
különböztek a kontrollcsoportétól, hogy a kockablokkok bizonyos felületei be voltak 
színezve, mintegy segítségnyújtásként. A kétdimenziós mentális forgatási feladatok 
az alfanumerikus és az úgynevezett „mézeskalács ember” mentális forgatási felada-
tok mintájára lettek kidolgozva. Az alfanumerikus mentális forgatás próba tíz itemet 
tartalmazott: öt item betűk, másik öt item pedig számok forgatási feladatait tartal-
mazta. Minden item egyenként három ábrát jelenít meg: egy minta ábrát és két kü-
lönböző fokokban elforgatott alternatív ábrát, amelyek közül a résztvevőknek ki 
kellett választaniuk azt, amelyet, ha képzeletben elforgatnak, azonos a minta ábrá-
val. Az alfanumerikus itemeken belül öt szám és öt betű forgatási feladata szerepelt. 
A „mézeskalácsember” mentális forgatási feladat mintájára szerkesztett feladatlap 
négy itemet tartalmazott. 

A kutatás eredményeinek értelmezése 
Első hipotézisünk arra vonatkozott, hogy a téri képességeket mérő próbákban nem 
találunk szignifikáns teljesítménybeli különbségeket fiúk és lányok között. A téri 
percepció és a mentális forgatás feladataiban a fiúk és lányok teljesítménye közötti 
különbségek megállapítására független mintájú T próbát alkalmaztunk, az eredmé-
nyek az 1. táblázatban láthatóak. Megfigyelhető, hogy egyik próbában sem volt 
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kimutatható szignifikáns teljesítménybeli különbség a fiúk és lányok között, így az 
erre vonatkozó feltételezésünk igazolást nyert. 

 

 Gyerekek 
neme Átlag Szórás (SD) t érték szignifikancia 

Vízszint próba  lány 2,41 1,50 -,73 p>0,05 fiú 2,76 1,76 
3D próba  lány 10,68 2,14 ,37 

 p>0,05 fiú 10,44 2,21 
2D próba  lány 12,45 2,42 -,48 p >0,05 fiú 12,75 1,83 

1. táblázat:a gyerekek neme és a téri képességeket mérő próbákban elért eredmények 
 

Az vízszintpróba esetében az üveg elfordítási szögének irányával kapcsolatos 
eredmények a 2. táblázatban láthatóak. Kétmintás T-próbával megnézve, nem mu-
tatható ki szignifikáns különbség az üveg dőlésszögének iránya és a teljesítmény 
között (t=0.34, p>0.05). Tehát az, hogy az üveg jobbra vagy balra dől nem befolyá-
solja a teljesítményt. A két dőlésszög iránya közötti korreláció (r=0.55) szignifi-
kánsnak mondható, ami arra enged következtetni, hogy aki helyesen rajzolta be a 
vízszintet a jobbra fordított üvegek esetében az általában a balra fordítottak esetében 
is jól rajzolta be. 

 

 Szórás t érték szignifikancia korreláció 
Dőlésszög iránya (jobb, bal) 0,859 0,34 p>0,05 0,55 

2. táblázat: a dőlésszög iránya és az elért teljesítmény közötti összefüggés 
 

Az üveg dőlésszögének mértékére vonatkozó hipotézisünk statisztikai elemzése 
a 3. táblázatban látható. khi-négyzet próbával megnézve a legkisebb (15) és a legna-
gyobb (135) fokokban elfordított üvegek esetében megmutatkozó teljesítménybeli 
különbség nem szignifikáns (p>0.05), tehát az erre vonatkozó a hipotézisünk nem 
nyert igazolást.  

A dőlésszög mértéke: 
15 és 135 fok 

khi-négyzet szignifikancia 
0,356 p>0,05 

3. táblázat: a dőlésszög mértékének befolyása a teljesítményre 
 

A kapott segítség és a háromdimenziós próbában elért teljesítmény közötti ösz-
szefüggés a 4. táblázatban látható. Független mintás T-próbával hasonlítottuk össze 
a két csoport teljesítményét. A kísérleti csoport átlaga egy teljes ponttal haladja meg 
a kontrollcsoport átlagát, de a különbség nem mondható szignifikánsnak (p>0.05). 

 

 Kapott segítség Átlag Szórás (SD) t érték szignifikancia 
3D próba 
pontszáma 

kapott segítséget 11,04 2,216 1,61 p>0,05 nem kapott segítséget 10,04 2,033 
4. táblázat: kapott segítség és a 3D próbában elért teljesítmény közötti összefüggés 

 

A számítógépes játékokra szánt időmennyiség és a háromdimenziós ábrák men-
tális forgatásában elért teljesítmény között nem mutatható ki összefüggés (r=0.02, 
p>0.05). Általában elmondható, hogy a fiúk és lányok azonos időmennyiséget fordí-
tanak a számítógépes játékokra, átlagban 1-2 órát naponta. Különbség mutatkozik 
viszont a játékpreferenciában. A fiúkra inkább jellemző a háromdimenziós képekre 
épülő számítógépes játékok játszása. 
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Játékidő és 3D próba korreláció szignifikancia 
0,029 p>0,05 

5. táblázat: a számítógépes játékokra szánt idő és 
a 3D mentális forgatásban elért teljesítmény közötti korreláció 

 

A 3D próba és a vízszintpróba között szignifikáns pozitív korreláció mutatható 
ki (p<0,05). Lineáris összefüggés van a vízszintpróba és a háromdimenziós ábrák 
mentális forgatása között. Elmondható, hogy akik jól teljesítettek a vízszintpróbá-
ban, azok általában a háromdimenziós mentális forgatás során is jól teljesítettek. Ez 
az eredmény közel áll Roberts és Williams (2004) eredményeihez, akik korrelációt 
(r=0.27) találtak a vízszintpróba és a háromdimenziós mentális forgatás között fel-
nőttek esetében. 

 

 korreláció szignifikancia 
Vízszintpróba és 3D próba 0,31 p<0,05 

6. táblázat: a vízszintpróba és a 3D próba közötti korreláció 

Következtetések 
Ebben a kutatásban a téri képességek két összetevőjét, a mentális forgatás és téri 
percepció képességét vizsgáltuk negyedik osztályos tanulóknál. Általános hipotézi-
sünk, mely arra vonatkozott, hogy fiúk és lányok között nem mutatkozik szignifi-
káns teljesítménybeli különbség a mentális forgatást és téri percepciót mérő felada-
tokban, igazolást nyert, nem volt kimutatható szignifikáns különbség fiúk és lányok 
között egyik próba esetében sem. 

A téri percepció képességét mérő vízszintpróbával kapcsolatosan két specifikus 
hipotézisünk volt, ami az üveg dőlésszögének irányát és mértékét illeti. Ami az üveg 
dőlésszögének iránya esetén, nem volt hatással a teljesítményre az, hogy az üveg 
jobbra vagy balra dőlt. Azok a gyerekek, akik jól rajzolták be a vízszint irányát a 
jobbra döntött üvegekbe, azokba is jól rajzolták be, amelyek balra dőltek. Nem volt 
kimutatható szignifikáns összefüggés a dőlésszög mértéke és a teljesítmény között 
sem. A vízszintpróba esetében általános következtetésként elmondható, hogy ebben 
az életkorban a legtöbb gyereknél még nincs kialakulva az a képesség, hogy az euk-
leidészi referenciakereteken belül szemléljék a teret, Piaget elméletével ellentétben, 
aki ennek a képességnek a kialakulását 9 éves korra teszi. 

A statisztikai elemzés során nem volt kimutatható szignifikáns különbség a kí-
sérleti és kontrollcsoport között, tehát a beszínezés nem befolyásolta a teljesítményt. 

Utolsó hipotézisünk, amely a számítógépes játékokra szánt időmennyiség és a 
háromdimenziós ábrákban elért teljesítmény kapcsolatára vonatkozott, nem igazoló-
dott be. Azok a gyerekek, akik naponta több időt szántak a számítógépes játékokra, 
nem értek el jobb teljesítményt a háromdimenziós mentális forgatási feladatban. 
Valószínűleg nagyobb életkorban mutathatóak ki inkább összefüggések, amikor a 
gyerekek több számítógépes tapasztalattal rendelkeznek. 
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