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a	  hírek	  kiválogatása,	  ill.	  azok	  
manipulálása:	  	  

Knobloch-‐Westerwick-‐féle	  (2015)	  
hasznosság-‐modell	  

fontos	  és	  a	  kevésbé	  fontos	  hírek	  
közöR:	  szignifikáns	  különbség	  



a	  korábbi	  problémával	  újra	  
szembesültünk:	  

míg	  a	  kameraszimbólum	  növeli	  a	  
kevésbé	  fontos	  hírek	  kiválasztását,	  

addig	  csökkenX	  a	  fontosakét	  





a	  képi-‐vizuális	  kogniYv	  működési	  módot	  
preferáló	  személyek	  a	  videókamera-‐

szimbólummal	  ellátoR	  híreket	  részesíteRék	  
előnyben,	  szignifikánsan	  több	  „bekamerázoR”	  

hírt	  választoRak	  ki	  



Megoldás	  kutatássorozatunk	  
„rejtélyére”:	  

A	  „bekamerázoR”	  fontos	  híreket	  
nézők	  csoportjában	  csökkent	  a	  fontos	  

hírek	  kiválasztásának	  aránya:	  
→ a	  verbális-‐	  és	  a	  vizuális	  skálán	  
egyaránt	  magas	  pontszámot	  elérők	  

kerülik	  a	  szimbólumot	  



II.	  Kontrollcsoportos	  kvázi-‐
kísérlet	  

Ugyanaz	  az	  elméleX	  háRér	  
+	  

Előhangolás/priming	  

+	  

Szemmozgás-‐követés	  



-‐	  mind	  a	  vizuális-‐,	  mind	  a	  verbális	  
dominanciájú	  alanyok	  képi-‐vizuális	  kogniYv	  
működési	  módját	  előhangolással	  erősíteRük	  

fel	  



A	  kísérleX	  csoport:	  minden	  fotó	  bal	  felső	  
sarkában	  egy	  kameraszimbólum:	  	  

Youth	  Index	  TV	  –	  kezdőbetűiből	  alkotoR	  
portál	  akronim	  

Hayes-‐féle	  (2013)	  közveYtés-‐,	  	  
interakció-‐,	  ill.	  a	  közveteR-‐feltételes	  
folyamatok	  (modera(on,	  mediaton	  
and	  condi(onal	  process	  analysis)	  



I.	  A	  képi-‐vízuális	  kogniYv	  működési	  módot	  
preferáló	  személyek:	  a	  videokamera-‐

szimbólummal	  ellátoR	  híreket	  részesíteRék	  
előnyben	  



II.	  meglepő	  eredmények:	  
	  a	  képi	  anyaggal	  való	  előhangolás	  

csökkente5e	  a	  kamerás	  hírek	  kiválasztását	  

A	  kameraszimbólummal	  előhangolt	  
kísérleX	  csoportban	  a	  kamerával	  

társítoR	  hírek	  közül	  átlagosan	  1.32-‐t	  
választoRak	  ki	  szemben	  a	  

kontrollcsoporRal,	  ahol	  1.49-‐et.	  



a	  kameraszimbólummal	  előhangolt	  kísérleX	  
csoportban:	  

	  a	  mind	  a	  verbális-‐,	  mind	  a	  vizuális	  skálán	  
magas	  pontszámot	  elérők	  egyre	  kevesebb	  

kameraszimbólumos	  hírt	  választoRak,	  ahogy	  
a	  vizuális	  skálán	  elért	  szkórjaik	  értéke	  nőR.	  	  

(Verbal	  H	  Visual	  H,	  19	  fő,	  12.3%,	  erős	  
korreláció	  alsó	  küszöbértéke:	  r=.507)	  



A	  kilenc	  csoportból	  mindössze	  keRő	  egyetlen	  tagja	  
sem	  fixált	  az	  előhangoló	  kameraszimbólumra:	  	  

azon	  két	  csoport	  tagjai,	  akik	  a	  kontrollcsoportban	  
erősen	  képi	  irányultságúak,	  viszont	  a	  kísérleXben	  

kerülték	  a	  kameraszimbólumokat.	  	  

Egyfelől	  a	  korábban	  sokat	  emlegeteR	  magas	  
verbális-‐vizuális	  teljesítményű	  (Verbal	  H	  Visul	  H),	  

másfelől	  az	  átlagos	  verbális-‐alacsony	  vizuális	  (Verbal	  
M	  Visual	  L,	  15	  fő,	  9.7%)	  teljesítményű	  csoportról	  



elkerülési	  stratégiát	  feltételezhetjük:	  

	  mindössze	  12	  bekamerázoR	  fontost	  hírt	  
választoR	  ki	  a	  19	  személy.	  	  

	  +	  	  

	  hogy	  a	  bekamerázoR	  kevésbé	  fontos	  híreket	  
még	  inkább	  kerülték:	  mindössze	  két	  kamerás	  

kevésbé	  fontos	  hírt	  választoR	  ki.	  



A	  közkeletű	  felfogással	  szemben	  –	  hogy	  
mindenki	  képi	  anyagra	  „vadászik”	  –	  	  

vannak,	  akik	  kerülik	  a	  vizuális	  elemeket	  

amennyiben	  nem	  online	  hírtartalmak	  
preferenciáját	  vizsgáljuk,	  hasonló	  

eredményre	  jutunk-‐e?	  


