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Köszönetnyilvánítás
A kutatás a Budapesti Családvizsgálat keretében zajlott az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében. A
kutatási témát a következő pályázatok támogatták: OTKA T 038407, OTKA T 018453, OTKA F
043658. A doktori munkám első évében az MTA-SYLFF ösztöndíjasa, majd pedig az MTA
Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa voltam.
Köszönettel tartozom minden családnak, akik bizalmas és őszinte beszámolóikkal és kitartó, érdeklődő
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Krisztina és Tóth Ildikó kollégáimnak, akik kezdettől (1996-tól) fogva követték a családokat,
folyamatosan rendszerezték és adatok formájában rögzítették az információkat. Fenes Dittének,
Hermann Zsuzsának és Szöllösi Ágnes Nórának az adatok ellenőrzésénél nyújtott segítségüket
köszönöm. Szintén kollégáimnak köszönhetem az egyéves kori anya-gyermek kötődés felvételeinek
elkészítését, kódolását.
Legnagyobb köszönetemet témavezetőmnek, Gervai Juditnak szeretném kifejezni, aki egész
doktoranduszi munkám ideje alatt és a disszertáció elkészítése során mind szakmai támogatásával,
mind emberi törődésével, előrevivő ötleteivel és kritikáival segítségemre volt. Hálával tartozom azért,
hogy nehéz szakmai vagy magánéleti pillanatokban mellettem áll és támogat évek óta.
Köszönöm az együttműködését és szakmai hozzájárulását azoknak a kutatóknak, akik a munka egyes
részeiben vettek részt: John M. Oates angol kollégánknak a MORS és a BMBI kifejlesztésében és
publikálásában, Szilvási Tamara szakdolgozónak pedig az életesemények magyar súlyozó
vizsgálatában való részvételéért1. Köszönöm Tóth Ildikónak folyamatos szakirodalmi ötleteit.
Köszönettel tartozom néhány kollégának, kutatónak (többek között Kalmár Magdának, Tóth Olgának,
Rózsa Sándornak, Vargha Andrásnak) azokért a beszélgetésekért, szakmai tanácsokért, amelyek a
munkámat az évek során előrevitték.
A disszertáció nem készülhetett volna el családom folyamatos támogatása és bíztatása nélkül. Külön
köszönöm a türelmet és az „elrabolt időt” a férjemnek és a kislányomnak. A nagyszülőknek pedig
azokat a napokat köszönöm, amikor nyugodtan dolgozhattam a disszertáció megírásán, mert tudtam,
hogy gyermekem „jó kezekben van”. Nélkülük a dolgozat a mai napig nem készült volna el.
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1. ELŐSZÓ

A disszertációban a szociális fejlődéslélektan egyik legkiemelkedőbb és talán egyben
legszélesebb körben kutatott témaköreivel, a korai szocializáción belül a szülővé válás
folyamatával és a korai szülő-gyermek kapcsolat, a kötődési minőség kialakulásával
foglalkozunk. A dolgozatban olyan elméleti (de egyben gyakorlati, stratégiai szempontok
alapján is értékelhető) kérdéskörök tárgyalására kerül sor, amelyek a szülővé válás folyamatát
érintő családi és tágabb környezeti változásokat, valamint a különböző tényezők kötődésre
gyakorolt hatását helyezik a fókuszpontba.
A dolgozat szakirodalmi bevezetővel kezdődik, amelyben nem csupán a szülővé válás első
másfél-két évének eddig regisztrált történéseit, változásait, valamint a korai szülő-gyermek
kötődés hátterében húzódó magyarázótényezőket mutatjuk be részletesen, hanem a környezeti
hatások általános fejlődéslélektanát, a fejlődési rizikó- és védőmechnizmusok fogalmait,
illetve kutatási módszereit is tisztázzuk. A tanulmány szakirodalmi és módszertani hátterét a
klasszikus és újabbkeletű elméleti alapvetések (rendszerszemlélet, környezeti, életút és
életciklus modellek stb.) figyelembevételével tárgyaljuk.
A kutatás módszereinek ismertetése némileg bővebb a megszokottnál. Ennek egyik
oka, hogy számos olyan Magyarországon először használt, adaptált kérdőív leírását és
pszichometriai jellemzését mutatjuk be (a kérdőíveket közöljük a függelékben), amelyek
hozzájárulhatnak a hazai család-, illetve kötődésvizsgálatok, valamint interdiszciplináris
(pszichológiai, szociológiai, orvosi) kutatási és gyakorlati tevékenységek módszertanához. E
törekvés egyik legfontosabb példája egy olyan független vizsgálat, amely a stresszes
életesemények súlyozásával foglalkozik. Mivel ennek a vizsgálatnak az eredményeit
felhasználtuk a kutatásban, és a doktori munkám szerves részét képezte, figyelembevéve a
disszertáció terjedelmi korlátait, a vizsgálatot összefoglaló magyar nyelvű publikációt a
függelékben helyeztük el. A módszerek részben ismertetünk egy olyan statisztikai eljárást (az
adat imputálást, „data imputation”) is, amely a sokváltozós kutatások adat-hiányainak
kiegészítésére szolgál. Ez az eljárás az utóbbi években lett igazán elfogadott, azonban a
kötődés irodalomban munkacsoportunkon kívül még senki sem alkalmazta, és nem publikált
ilyen eredményeket.
Az eredmények részben először a szülővé válás első évében megragadható különböző
longitudinális trendeket és családi mintázatokat elemezzük. Ez a nézőpont a szakirodalomban
még nem elterjedt, általában teljes mintákra, de legfeljebb nőkre és férfiakra jellemző, átlagolt
6

változási trendeket ismerünk. Az eredmények második részében a korai (egyéves kori) anyagyermek kötődést próbáljuk előrejelezni, magyarázni a különböző környezeti tényezőkkel.
Több modellt (egyedi hatásokat, faktorhatásokat, különböző rizikóindexeket stb.) elemzünk és
értékeljük ezek egymáshoz viszonyított prediktív hatékonyságát. A kötődés szakirodalmában
erre sem volt még példa.
A diszkusszióban először részletesen összevetjük eredményeinket a szakirodalommal,
majd az általános következtetések, a kutatás korlátai és tanulságai, valamint gyakorlati
lehetőségek tárgyalása zárják a dolgozatot.
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2. SZAKIRODALMI BEVEZETŐ
2.1. A SZÜLŐVÉ VÁLÁS FOLYAMATA
KRÍZIS IDŐSZAK

(„TRANSITION

TO PARENTHOOD”) MINT ÁTMENETI

2.1.1. Környezeti modellek és rendszerszemlélet
A „life span” elméletek (Baltes, 1987; Lerner, 1989; Parke, 1988) és az „élet-ciklus”
modellek (Carter és McGoldrick, 1990; Haley, 1973) már az 1970-es évek óta tudományos
keretet nyújtanak az individuális és a családi fejlődés állomásainak értelmezéséhez. Az életút
folyamán bekövetkező élet-ciklus váltások során átmenetekről (ld. transition: George, 1993;
Kralik és mtsai., 2006), ún. normatív, vagyis fejlődés-lélektanilag várható és bejósolható
krízis időszakokról beszélhetünk (Cowan, 1991). A szakirodalom szerint az egyik
legválságosabb átmeneti periódus az első gyermek megszületése, vagyis a szülővé válás,
illetve a családdá alakulás folyamata (Cowan és mtsai., 1991; Cowan és Cowan, 1992).
Emellett az életút bármely szakaszában érhetik az egyént és a családot nem várt események,
traumák, ritkább esetben katasztrófák, amelyek megtörténte és feldolgozása ún. paranormatív
krízist idéz elő. Carter és McGoldrick (1990) e kétfajta krízis-, illetve stresszhelyzetet
horizontális stresszoroknak nevezik, amelyek olyan követelményeket támasztanak a családdal
szemben, hogy az alkalmazkodáshoz szinte minden esetben magatartásváltozás és a
kapcsolatrendszerek megváltozása szükséges. A szerzőpáros elkülönít olyan vertikális
stresszorokat is, amelyek a család távolabbi múltjából erednek: bizonyos kapcsolat- és
viselkedésminták, családi titkok, hiedelmek stb., amelyek befolyásolják a család
alkalmazkodási kapacitását az egyes életciklusokból másikba való átlépéskor.
Konceptuálisan az életúti váltások individuális, valamint családon belüli és családon kívüli
folyamatokban értelmezhetők, amelyek legtöbbször a következő területeket érintik: az
önpercepció és az identitás változása, szerepváltozások, személyes kompetencia és énhatékonyság átértékelése, kapcsolatok változása és újraértelmezése, érzelemszabályozás és
megküzdési folyamatok aktiválása, családi életen kívüli életterek (pl. munka, szabadidős
tevékenységek stb.) szerkezetének megváltozása és hangsúlyának eltolódása, az általános
preferencia rangsor átrendeződése (Cowan, 1991).
A szülővé válás folyamatában a családi rendszer – amely korábban mindössze egy diádikus
kapcsolatra korlátozódott – immár négy különböző (al)rendszert tartalmaz: a férj-feleség, az
anya-gyermek, az apa-gyermek és a magasabb rendű, triádikus jellegű családi rendszert. Ezek
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az alrendszerek kölcsönösen függnek egymástól, illetve befolyásolják egymás működését:
mindegyik diádikus alrendszer érzékeny a másik kettő fejlődésére, és a három diád kombinált
interakciói adják a magasabb rendű családi működést (Minuchin, 1985; 1988). A család mint
rendszer, tudományos és terápiás aspektusból figyelve, a következő jellemzőkkel írható le:
(a.) egység és rend: „az egész több mint a részek összessége”, és nem érthető meg az
egyes részek jellemzőinek egyszerű kombinálásával,
(b.) hierarchikus struktúra: a rendszer (=család) alrendszerei (= szülői, házastársi, testvéri,
szülői-gyermeki stb.) önmagukban is jellemezhetők a rendszerfolyamatok sajátosságaival.
Az alrendszerek között határok húzódnak, amelyek optimális esetben tiszták, élesek, de
rugalmasak. A különböző kontextusokban sokszor megismétlődő interakciós mintázatok
révén a családtagok szabályokat alkotnak arra, hogy hogyan érintkezzenek egymással a
különböző alrendszereken belül, és azok között.
(c.) adaptív önstabilizáció: a rendszer a változó környezeti feltételek hatására (mint pl. egy
gyermek megszületésénél), homeosztatikus folyamatai révén reagál és koordinált
változásokat hoz létre belső folyamataiban, optimális esetben negatív feedback által
kiegyensúlyoz.
(d.) adaptív önszervezés: képesség arra, hogy egy élő, nyitott rendszer alkalmazkodjon a
változásokhoz, és aktívan válaszoljon a kihívásokra. Pl. egy gyermek születésekor az
újraszervezett rendszer nem feltétlenül stabilabb a réginél, de hatékonyan küzd meg az
önszervezés és önmeghatározás folyamataival.
(A rendszerszemléletről ld. továbbá Bertalanffy, 1968; Sameroff 1986; Combrinck-Graham,
1985; Cox és Paley, 1997)
A családi változások során az átmenet szociális jelentését a következő szempontok határozzák
meg (Elder, 1991):
(a.) egyáltalán megtörtént-e már egy adott családdal a szóban forgó átmenet,
(b.) ha igen, az elvárható fejlődéslélektani érettség, illetve optimális életkor idejéhez
kapcsolódott-e vagy sem (pl. normatív az első gyermek születése a fiatal, illetve az érett
felnőttkorban, de paranormatív a serdülőkorban),
(c.) mennyi ideig tartott az átmeneti krízis (Cowan és munkatársai (1991) megfigyelései
szerint az elvárható, illetve elfogadható időtartam a szülővé válás folyamatára a születést
követő első két, de legfeljebb három évre tehető, az ennél elhúzódóbb alkalmazkodási
folyamat már paranormatívnak tekinthető),
(d.) a megfelelő szekvenciát mutatják-e az események / folyamatok (pl. normatívnak
mondható egy fiatal pár esetében a megismerkedés – páros élet – elköteleződés –
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gyermekvállalás szekvencia, míg paranormatív a nem várt gyermekáldás – egyszülős család
– későbbi elköteleződés sorrend).
Természetesen a különböző családi struktúrák (pl. elvált szülők, „mostoha” családok,
örökbefogadó családok, serdülő szülők) esetében (pl. Deater-Deckard és mtsai., 1998; Gair,
1999; Levy-Schiff és mtsai., 1991), illetve kulturálisan (pl. Feldman és mtsai., 2001;
Florsheim és mtsai., 2003; Hortacsu, 1999; Lorensen és mtsai., 2004; White és mtsai., 1999)
mutatkozhatnak különbségek az első gyermek vállalásával kezdődő átmeneti periódus
lefolyásában. A tipikus „tünetek” előfordulási gyakorisága és dominanciája révén mégis a
legtöbb esetben hasonló individuális és szociális változásokról beszélhetünk.
A megfigyelhető folyamatok a családi környezet több szintjét (Bronfenbrenner, 1979, 1986)
érintik:
(a.) a nukleáris családi rendszer (mikroszisztéma) szintjét, amely tartalmazza a családban
élő személyeket (esetünkben a szülőpárt és a csecsemőt), az ő képességeiket,
szükségleteiket, személyiség jellemzőiket stb.,
(b.) a család közeli kapcsolati felületeit (mezoszisztéma), a tágabb családi kapcsolatokat, a
szülők informális kapcsolati hálózatát, a gyermek kortársait, bölcsődei, óvodai, iskolai és
templomi közösségeket stb.,
(c.) a családon kívüli, tágabb szociális rendszereket (exoszisztéma), amilyenek a szülők
munkahelye, a család formális szociális kapcsolatai, a helyi lakóközösség stb., valamint
(d.) a tágabb történelmi, társadalmi-kulturális rendszer (makroszisztéma) szintjét, amelyet
az ideológiai eszmék, értékek, törvények és kulturális normák jellemeznek.
A felvázolt elméleti háttérrel konzisztensen Cowan és munkatársai (1991) egy öt területet
elemző strukturális modellt ajánlanak az első gyermekes családok vizsgálatához (hasonló
elemzési keretet használ pl. Knauth, 2001 is):
1. individuális szint: a család minden tagjának személyiségjellemzői, beleértve pl. a
szülők én-identitását, önbecsülését, a depresszió és az érzelmi distressz tüneteit;
2. szülői

alrendszer:

a

szülők

házastársi

kapcsolata,

különös

tekintettel

a

munkamegosztásra, a szerepekre és a kommunikációs mintákra;
3. szülő-gyermek alrendszerek: a kapcsolati minőség az egyes szülők és a gyermek
között, valamint a hármas interakciók során;
4. intergenerációs hatások: kapcsolati háló a nagyszülők, a szülők és az unoka / gyermek
között;
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5. mezo- és exoszisztéma hatások: kapcsolatok a nukleáris család tagjai és a családon
kívüli egyének és intézmények (munkahely, iskola stb.) között. (Ide tartozik a különböző
stresszfaktorok és támogató rendszerek kérdésköre is.)
Tehát egy komplex családkutatás nemcsak az egyénekre vagy a primer rendszerre
fókuszál, hanem számba veszi az individuális, a diádikus, a triádikus, a három-generációs,
illetve a családon kívüli folyamatokat is.
A makroszisztéma szintjén az utóbbi évtizedekben történt néhány olyan nagyobb szociológiai
változás, amely globálisan kihat a kisgyermekeket nevelő családok életére, valamint átmeneti
folyamataik tudományos mérlegelésére (ld. McLanahan és Adams összefoglalását, 1987). Az
első ilyen jelentős társadalmi változás, hogy a gyermekek ún. gazdasági értéke csökkent,
vagyis a 20. század során a gyermek által képviselt gazdasági támogatás egyre kisebb
mértékűvé vált. A második nagy hatás a nők munkába állása, társadalmi sikerei, amelyek a
nők függetlenedésével és szélesebb körű lehetőségeivel járnak együtt. A harmadik, nagyon
jelentős változás a házastársi közösségek instabilitása, a válási gyakoriság megnövekedése, és
ezzel együtt egy új családi struktúra, az egyszülős család létrejötte és elterjedése. Az utolsó,
de nem elhanyagolható hatás a szülői szerep központi, identitás szervező jelentőségének
megszűnése, és ezzel együtt a gyermektelen egyedül, vagy párban élő egyének számának
megnövekedése a társadalomban.
Bár a szakirodalomban több naplókon, interjúkon és esettanulmányokon alapuló kvalitatív
kutatás, illetve meta-szintézis is olvasható a szülővé válás folyamatairól (pl. Ahlborg és
Strandmark, 2001; Draper, 2003; Goodman, 2005; Nelson, 2003), jelen összefoglalónkban
főként a nagyobb elemszámú mintákon végzett kvantitatív kutatások eredményeit foglaljuk
össze. Ezek azok az utóbbi évtizedekben folytatott keresztmetszeti és longitudinális kutatások,
amelyek célzottan az első gyermek megszületését követő házastársi és családi változásokat
vizsgálták.
2.1.2. A szülővé válás folyamatának vizsgált szintjei
2.1.2.1. Individuális szint
Az identitás szerveződése. Az első 18 hónapban a szülők különböző self-jeinek (pl. nő / anya /
szerető / házastárs / munkavállaló) szerkezete átalakul (Cowan és Cowan, 1988; Smith, 1999;
Strauss és Goldberg, 1999). A születés után az „anya” és az „apa” struktúrák egy jóval
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nagyobb részét teszik ki az önleírásnak, mint a többi énrész. Emellett az anyák „munkavállaló
/ tanuló” self-jei nagy mértékben lecsökkennek, míg a férfiaknál ez nagyjából változatlan
marad.
Személyiségjellemzők, attitűdök. A szülők olyan személyiségjellemzői, mint impulzuskontroll,
autonómia, valamint a szülőséggel kapcsolatos értékeik, attitűdjeik és percepcióik hatással
vannak a házastársi változásokra ebben az átmeneti időszakban. Pl. a szülők képessége az
impulzuskontrollra a gyermekgondozásban nagyobb fokú involválódással, a házastársi
kapcsolatban pedig kisebb mértékű házastársi elégedettség csökkenéssel jár együtt (LevyShiff, 1994). Az apák sokkal jobban involválódnak a gyermekgondozásba, ha a partnereik
autonómnak látják őket, és nagyobb teret engednek a gyermekkel való interakciókra (Belsky
és Rovine, 1990). Ha az apák jobban involválódnak a csecsemőgondozásban, és magukat
gondozó, óvó, és védő szerepben percipiálják, a házastársi elégedettségük nem csökken oly
mértékben, mint ellenkező esetben (Belsky, Lang és Rovine, 1985). Ezzel szemben a nőknél,
ha túl sok időt fordítanak a gyermekgondozásra, és nagyon keveset a párjukkal fenntartott
kapcsolatukra, a partnerek alacsonyabb házastársi elégedettségről számolnak be (Levy-Shiff,
1994).
Nemi szerepek, tradicionalitás. Korábbi megfigyelések szerint azok a nők, akik nemi szerep
identifikációjukban nem túlságosan tradicionálisak, tehát femininitásuk mellett maszkulin
vonásokkkal is rendelkeznek, nagyobb fokú alkalmazkodási hatékonyságról tanúskodnak a
szülővé válás folyamata során (Bassoff, 1984). Ez a vonás egyfajta pufferként működhet a
depresszió ellen (Whisman és Jacobson, 1989). Számos más vizsgálat kimutatott kapcsolatot
a depresszió és az alacsony fokú maszkulinitás, illetve a tradicionális házastársi szerep
felfogás között (ld. Hock és mtsai., 1995 összefoglalását). Hock és munkatársainak
longitudinális vizsgálatában (1995) a házastársi szerepfelfogás tradicionalitása (mint attitűd és
elvárás) nem mutatott változást az idő folyamán. Érdekes eredményük, hogy a terhesség
idején depresszív tüneteket mutató nők közül azok voltak kitéve a később is előforduló
depresszió veszélyének, akiknek párja nagyon tradicionális nemi szerep felfogásról számolt
be. Némileg a fentiekkel szemben, Belsky és munkatársai (1986) kimutatták, hogy azok a nők
számolnak be a legnagyobb házastársi minőségromlásról, illetve elégedetlenségről, akik a
legmodernebb nemi szerep jellemzőkkel bírnak (vagyis a női populációhoz képest alacsony
pontszámot adnak a femininitás, és magas pontszámot a maszkulinitás dimenziókon.)
Valószínűleg viselkedéses szinten ezeknek az anyáknak a legnehezebb alkalmazkodni a
szerepek és feladatok szülés utáni tradicionálisabb berendezkedéséhez. Ugyanakkor a
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mentális állapot változásaira, vagyis a depresszió előfordulására az önérvényesítő, maszkulin
jellemzők védőfaktorként hatnak. E két irányú hatás összehangolására kutatást nem találtunk
a szakirodalomban. Feltételezhetjük, hogy az ún. androgün nőtípus, amely erőteljes feminin és
egyben maszkulin vonásokkal jellemezhető, nyújtja a leghatékonyabb alkalmazkodást ebben a
kritikus periódusban.
A mentális állapot változásai. Az újdonsült anyák és apák veszélyeztetettek a depresszió
előfordulására (Campbell és mtsai., 1992, Cowan és mtsai., 1991). A házastársi minőség és a
depresszív tünetek (főleg a nőknél) az életciklus több időpontjában kapcsolatban állnak
(Downey és Coyne, 1990). Feltételezhető tehát, hogy azoknak a pároknak az esetében,
akiknél legalább egyikük depresszív tüneteket mutat, a házastársi alkalmazkodás nehezebb a
szülővé válás folyamata során (Cox és mtsai., 1999). A kutatások szerint a posztnatális
depresszióra leginkább azok az anyák veszélyeztetettek, akik már előzőleg olyan
személyiségvonásokkal és mentális jellemzőkkel bírtak, mint a szorongás, törékeny
önbecsülés, az asszertivitás hiánya, illetve akiknél előfordultak korábban pszichiátriai
megbetegedések. A kutatások (pl. Cooper és Murray, 1997; Cox és mtsai., 1987; O’Hara és
Swain, 1996) szerint a klinikai súlyosságú terhességi depresszió az átlagos populáció 7-12%ában, míg a postpartum depresszió 10-15%-ában fordul elő. A posztnatális időszakban viszont
a nők 25-50%-a él át rövidebb időtartamú depresszív hangulatváltozást. Condon és
munkatársai (2004) több epidemiológiai vizsgálat áttekintése után arra a megállapításra
jutottak, hogy a depresszió előfordulásának nő : férfi aránya 2 : 1 és 4: 1 között változik mind
a terhesség idején, mind a szülés után. A hagyományos, vagyis a női EPDS klinikai határérték
pontszámait használva feltételezhető, hogy e konvencionális módszerek alulbecslik a férfiak
posztnatális depressziójának gyakoriságát. Ballard és Davies (1996) meta-analízise szerint a
posztnatális depresszió előfordulási gyakorisága apáknál 6 héttel a szülés után akár 10%, 6
hónappal később pedig kb. 5% lehet. Azoknak az apáknak, akiknek felesége posztnatális
depresszióban szenved, 2,5-szeres esélyük van arra, hogy szintén magas pontszámot érjenek
el a gyermek 6 hetes korában mért hangulat skálákon (Matthey és mtsai., 2000).
O’Hara és Swain (1996) valamint Beck (2001) meta-analízisei során több rizikófaktort
azonosítottak a posztnatális depresszió előfordulására nézve: korábbi pszichopatológia, a
terhesség

alatti

pszichés

problémák,

terhességi

szorongás,

alacsony

önbecsülés,

gyermekgondozási stressz, a csecsemő nehéz temperamentuma, stresszes életesemények, a
szociális támogatás hiánya, a házastársi kapcsolat rossz minősége, egyedülállóság, alacsony
SES, nem kívánt / nem tervezett terhesség.
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Orr és Miller vizsgálatában (1997) azoknál a nőknél, akik nem az adott időre tervezték
a terhességüket kétszer, akik nem is akarták a terhességüket négyszer volt gyakoribb a
posztnatális depresszió azokhoz képest, akik tervezték a gyermeket. Leathers és munkatársai
(2000) vizsgálatában azok a nők voltak leginkább veszélyeztetettek a posztnatális
depresszióra, akik tervezték ugyan a gyermeküket, de párjuk nem kívánta a gyermek
megszületését (mintájuk 13,7%-a). Az anyai distressz egyik nagyon alapvető forrása lehet a
szülés utáni első hónapokat vagy akár a későbbi időszakot jellemző kimerültség, fáradtság,
alváshiány is (Bozoky és Corwin, 2002; Gardner, 1991; Lee és Zaffke, 1999; McQueen és
Mander, 2003; Nyström és Öhrling, 2004; Troy, 1999), amely az anyák jelentős részét (4060%-át) érinti legalább az első 3 hónapban.
Jordan (1996) összefoglalója szerint az apák szintén tapasztalhatnak már a
várandósság ideje alatt is depressziót, alvászavarokat, étvágycsökkenést. Ez a distressz
feltételezhetően a nagyobb gazdasági és érzelmi felelősségvállalással függhet össze. Más
egyéb stressz faktort jelenthetnek még a partnerrel való szexuális konfliktusok, a saját
szülőkkel kapcsolatos fel nem dolgozott attitűdök, a családon kívüli kapcsolati háló
szűkülése, lehetséges szülői minták hiánya vagy megtagadása, idő- és energiahiány a
munkahelyen és otthon (Nyström és Öhrling, 2004; Condon és mtsai., 2004).
Perren és munkatársai (2005) egy friss tanulmányukban a depresszív tünetek
longitudinális alakulását is vizsgálták a szülővé válás folyamata során (nem túl nagy mintán:
n=74). Eredményeik szerint, mind az anyák, mind az apák esetében egyre csökkenő
depresszív tendenciákról beszélhetünk az első 18 hónapban. A legmagasabb értékeket a
terhesség és a korai postpartum idején mérték mindkét szülőnél, de jellemzően az anyák
magasabb szintű depressziót mutattak, mint partnereik. Feldman és munkatársainak (1997),
valamint Mulsow és munkatársainak (2002) vizsgálataiban az anyai szorongás és a
szülőséggel kapcsolatos distressz szintén csökkenő tendenciát mutatott az első félév
folyamán. A Perren-kutatásban (ellentétben a depresszió mértékével) a stressz észlelt mértéke
nem mutatott csökkenő tendenciát, és a legnagyobb értékeket a szülést követően egy évvel
regisztrálták. A szerzők szerint az egyéves gyermekek nagyobb fokú mozgékonysága,
önállósága stressz faktornak tűnik a szülők alkalmazkodása szempontjából.
2.1.2.2. Szülői alrendszer
Házastársi krízis, elégedettség csökkenés. A kutatások hosszú sora (Pl. Cowan és mtsai.,
1991; Cox és mtsai., 1999; Nyström és Öhrling meta-analízise, 2004; Shapiro és mtsai., 2000)
mutatja, hogy a legtöbb szülőnél regisztrálható egyfajta házastársi krízis az első gyermek
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születését követően, ami elégedettség csökkenéssel, gyakoribb konfliktusokkal jár. Ez az
elégedettség csökkenés a legtöbb esetben annak köszönhető, hogy az újszülött érkezése
megváltoztat egy sor régi egyéni és diádikus viselkedésmintát, szokást és problémamegoldó
stratégiát, és mindezek helyett újak tanulása illetve beépítése válik szükségessé. Ez a folyamat
nagyban érinti a szülők interakcióit, együttműködését, szerepeit és a konfliktusok számát. Cox
és munkatársainak (1999) longitudinális vizsgálatában az elégedetlenség a szülést követő első
év végére érte el a csúcspontját, utána pedig egy felépülő szakasz következett. Ez a felépülés
csak azoknál a pároknál volt sikertelen, akik vagy depressziós tüneteket mutattak, vagy nem
kívánt/nem tervezett gyermeket neveltek. Kutatások szerint a szülők előzetes kapcsolati
története és észlelt minősége bejósolja a gyermek megszületését követő időszak történéseit:
pl. azok a szülők, akik elégedettek voltak kapcsolatukkal a gyermek megszületése előtt,
hajlamosabbak ugyanígy vélekedni a szülővé válási folyamat során is (Belsky és Rovine,
1990). Általában jellemző, hogy mivel a szülőknek kevesebb a közösen eltöltött szabadidejük,
és több időt töltenek a háztartási és a gyermekgondozási feladatokkal, a szülők sokkal inkább
„közösségnek” és kevésbé szerelemnek fogják fel házasságukat a gyermek megszületését
követően, kevesebb pozitív szóbeli és testi érzelemkifejezést mutatnak a partner felé, és ez a
házastársi elégedettség csökkenésével jár. Cowan és munkatársai (összefoglalót ld. 1991)
érdekes időbeli eltolódást regisztráltak a szülőknél: míg az anyák elégedettségi szintje az első
6 hónapban esett rohamosan, addig az apáknál a 6 és 18 hónapos kor között volt
megfigyelhető a legnagyobb negatív hullám. Belsky és Rovine (1990) elkülönített négyféle
longitudinális mintázatot: az első csoport erős házastársi elégedettség csökkenést és
problematikusságot mutatott longitudinálisan, a második ugyanilyen irányú, csak kevésbé
súlyos tendenciákról számolt be, a harmadik csoport megítélése nem nagyon változott az
idővel, és egy negyedik kisebb létszámú csoport némi javulást mutatott az idővel. Belsky és
Hsieh (1998) pedig három mintázatot különített el: ezek a „jó kapcsolat, ami jó is marad”, a
„rossz kapcsolat, ami még rosszabb lesz”, és a „jó kapcsolat, ami megromlik” kategóriák
voltak. A jó kapcsolatokban a neurotikusság, a lehangoltság és az ellenségesség hiánya,
valamint az extroverzív tulajdonságok megléte dominált.
Házastársi

munkamegosztás

változásai.

Az

otthoni,

a

munkahelyi,

valamint

a

gyermekgondozást jellemző feladatkörök megosztásának kiegyensúlyozatlansága szignifikáns
forrása a házastársi konfliktusoknak. Szinte ez az egyik leghangsúlyosabb problémájuk az
első ízben gyermeket nevelő szülőknek (Belsky és mtsai., 1985, Cowan és mtsai., 1991,
Jordan, 1996). Pl. olyan meg nem valósult anyai elvárások, hogy az apa mennyit foglalkozzon
a gyermekkel és a háztartással, valamint az igazságtalan munkamegosztás érzése negatívan
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érintik a házastársi elégedettséget, főleg a nőknél (pl. Goldstein és mtsai., 1996; Grote és
Clark, 2001). Az átmeneti időszak folyamán a nemi szerepek tradicionálisabbakká válnak
szintén leginkább a nőknél, akik nagyobb fokú felelősséget éreznek a háztartásvezetés és a
gyermekgondozás feladatai miatt (Cowan és Cowan, 1995; Gjerdingen és Center, 2005;
Kluwer és mtsai., 2002; Sanchez és Thompson, 1997). Kaliczki és munkatársai (1998)
kimutatták, hogy első gyermek megszületését követően, az első 18 hónap során a nők egyre
többet, párjaik pedig egyre kevesebbet vállalnak a háztartási munkák közül. A második vagy
harmadik gyermeket vállalóknál viszont már nem érvényesül egy ilyen longitudinális
tendencia, hanem stabil, aszimmetrikus mintázat mutatkozik a háztartási munkák
megosztásában. Azoknál a nőknél, akik dolgoznak, az otthoni és a gyermekkel kapcsolatos
teendők és a munkahelyi feladatok szintén konfliktust okozhatnak (Levy-Shiff, 1994), ezzel
szemben, ha ez a két terület összhangba illetve egyensúlyba kerül a pár mindkét tagjánál, az
erősíteni tudja a házastársi kapcsolatot és emeli az elégedettséget (Belsky és mtsai., 1985).
Twenge és munkatársai (2003) meta-analízisükben (97 kutatásból n=47692) a
kisgyermekes szülők házastársi kapcsolatának változásait, illetve azok megítélését moderáló
hatásokat próbálták azonosítani (a.) a szülők neme, (b.) a gyermek életkora, (c.) a család
szocioökonómiai státusza, (d.) és a szülők születési kohorsza alapján. Az adatok négy
konceptuális modell („szerep-konfliktus”, „a szabadság korlátai”, „szexuális elégedetlenség”
és a „pénzügyi költségek” modellek) közül az első kettőt látszottak igazolni. Általában a
szülővé válás folyamata hatott leginkább a házastársi elégedettségre, vagyis a csecsemőkorú
gyermeket nevelők mutatták a legnagyobb elégedettség csökkenést. Ezen kívül a nőknél
erőteljesebben jelentkezett ez a hatás, mint a férfiaknál. A magasabb SES értékekkel
rendelkező családok, valamint azok a családok, amelyek az utóbbi évek kutatásaiban vettek
részt nagyobb fokú elégedetlenségről számoltak be. Ezek az adatok leginkább a „szerepkonfliktus” modellt támasztják alá, amelyben a szociális szerepek átszerveződése a
tradicionalitás mentén folyik: főleg a csecsemőket nevelő nők érintettek ebben, és azok a
párok, amelyekben a tradicionális szerepek nem annyira kívánatosak, pl. mindkét szülő
társadalmi pozíciója magas, tehát a nő is sikeres karriert futott be. Ez a jelenség főleg az
utóbbi évekre igaz. Ugyanezek a moderátor változók állhatnak a „szabadság korlátai” modell
mögött is.
2.1.2.3. Szülő-gyermek alrendszer
Diádikus kapcsolatok. A csecsemők olyan jellemzői, mint a sok sírás, nehéz temperamentum
hatással lehetnek a szülők elégedettségi szintjére. Pl. az apák a nehéz temperamentumú
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csecsemőkkel folytatott játékba és gondozási szituációkba kevésbé vonódnak bele, és
nagyobb fokú házastársi elégedetlenségről számolnak be. Az ilyen apák feleségei szintén
nagyobb mértékű házastársi elégedettség csökkenést mutatnak (Levy-Shiff, 1994).
Érdekes, több kutatás által leírt összefüggés, hogy azok az apák, akiknek
problémásabb a házasságuk, kevésbé szeretetteljesen viszonyulnak lányaikhoz, mint azok,
akik elégedettek a házasságukkal, azonban ez az összefüggés a fiús apákra nem jellemző (ld.
Knauth összefoglalója, 2001). A házassági kapcsolat minősége valószínűleg nagyobb hatással
van az apa-gyermek kapcsolat alakulására, mint az anya-gyermekére. Belsky és munkatársai
(1991) például azt találták, hogy a problémás házassági kapcsolattal rendelkező apák
negatívabbak voltak gyermekeikkel folytatott interakcióik során, mint a kiegyensúlyozott
kapcsolatban élők, ám ez az anyákra nem volt igaz. A szerzők szerint az apák jelenléte a
családi életben egy „bevonódott – visszahúzódó” kontinuumon jellemezhető, és a jelek szerint
minimális az elhatárolódás a férj-feleség, illetve az apa-gyermek kapcsolati rendszerek között.
A két szélsőségen az involvált apáknak kielégítőbb a házastársi kapcsolatuk, részt vesznek az
otthoni és a gyermek körüli feladatokban, és pozitív interakciókat folytatnak a gyermekeikkel,
míg a visszahúzódó apák távol maradnak a feleségüktől, otthonuktól és a gyermeküktől
(empírikus megerősítés: Feldman, 2000). Az is valószínű, hogy míg az anya-gyermek
kapcsolat biológiai alapú, addig az apa-gyermek kapcsolat evolúciósan kevésbé programozott,
és érzékenyebb lehet a támogató házasságra és az aktuális involválódás fokára (Parke és
Beitel, 1988).
A magas szülői szorongás / distressz (Barnett és Parker, 1986), depressziós tünetek
jelenléte (Downey és Coyne, 1990; Field és mtsai., 1988; Fleming és mtsai., 1988, Goldstein
és mtsai., 1996; Murray, 1992), a szociális támogatás hiánya (Goldstein és mtsai., 1996)
szintén veszélyeztető tényezők a gyermekkel való optimális kontaktusfelvétel, interakciós
mintázatok, illetve biztonságos kötődés kialakításában. Azonban Campbell és munkatársai
(1995) kihangsúlyozzák, hogy a rövid ideig fennálló, a születést követő első 6 hónapban
lezajló depresszió nem feltétlenül hat negatívan az anya-gyermek interakciók alakulására,
szemben a krónikus depresszióval jellemezhető anyák esetével.
A gyermekgondozásra vonatkozó én-hatékonyság érzés pozitívan hat a gyermekkel
való foglalkozás, és szülői viselkedés minőségére, kompetenciájára (Reece, 1992; Reece és
Harkless, 1998; Teti és Gelfand, 1991). Általában jellemző, hogy az apák én-hatékonyság
érzése valamivel alacsonyabb az anyákénál, valamint az, hogy minél idősebbek a szülők és
minél több gyermeket nevelnek, annál jelentősebb én-hatékonyság érzésről számolnak be a
gyermekgondozás terén (Froman és Owen, 1989; Reece és Harkless, 1998). A depresszív és
szorongásos mentális állapotok, a szülői konfliktusok, a partneri segítség hiánya, valamint a
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nehéz gyermeki temperamentum negatívan korrelálnak az anyai magabiztosság érzéssel (pl.
Cutrona és Troutman, 1986; Porter és Hsu, 2003; Teti és Gelfand, 1991).
Hudson és munkatársainak (2001), valamint Elek és munkatársainak (2003)
vizsgálatában a szülők longitudinálisan is egyre erősebb én-hatékonyság érzésről számoltak
be a születést követő első 12 hónapban. Az anyák nagyobb fokú én-hatékonyságról számoltak
be, mint az apák. Míg 4 hónaposan ez az érzés nem függött a csecsemő nemétől, addig 12
hónaposan a fiús apák magabiztosabbak voltak, mint a lányos apák. Ezzel teljesen
párhuzamos volt a szülőséggel kapcsolatos elégedettség alakulása is.
Triádikus kapcsolatok, „közös nevelés” (coparenting). A közös nevelés legalább két dimenzió
alapján határozható meg. Az ún. „belső” dimenzió szerint azt az élményt jelenti mindkét szülő
számára, hogy a pár együtt hozza meg a szülői döntéseket, a gyermek jólléte érdekében
hatékony és együttműködő szülői alrendszert tartanak fent, és a családot együttes rendszernek
tekintik. Feinberg (2002) álláspontja szerint nem a szülők objektíven egyenlő mértékű
feladatvállalása számít a közös nevelés alapjának, hanem az a tény, hogy mindkét szülő
méltányosnak és elfogadható mértékűnek látja a magára vállalt gondozói / nevelői munka
mértékét, és megértik egymás szempontjait. „Külső”, megfigyelhető viselkedéses dimenzión
keresztül is nyomon követhetjük a közös szülői viselkedést triádikus interakciók során.
McHale (1995) három fő interakciós mintázatot különített el:
(1) a harmonikus szülői együttműködést (aktív, a partner interakcióit facilitáló és pozitívan
értékelő szülői hozzáállást),
(2) az ellenséges-versengő szülői viselkedést (konfliktusos, verbális kritikával jellemezhető, a
másik aktivitását lekicsinylő vagy helytelenítő szülői viselkedést),
(3) az ún. „különböző nevelést” (ahol lényeges különbség figyelhető meg a gyermek felé
mutatott pozitív érzelemkifejezésben, és különböző mértékű a befektetés és az
involválódás a gyermek gondozásába).
McHale (1995) vizsgálataiban, ha egy szülőpár magas házastársi distresszt mutatott,
fiúgyermek esetében a szülők hajlamosabbak voltak ellenséges-versengő attitűdöt, míg
lánygyermek esetében különböző nevelési stratégiát mutatni. A nemtől függetlenül általában
alacsonyabb mértékű családi harmónia is jellemezte a párokat. Valószínűsíthető, hogy ha egy
pár konfliktusos kapcsolatban él egymással, az apák lánygyermek esetén jobban kívül
maradnak a gondozásból, míg fiúk esetében motiváltabbak a gondozásban, ám ezáltal
gyakoriak lesznek a nevelési konfliktusok is a szülők között. Érdekes összefüggés az is, hogy
azokban a családokban, ahol az első gyermek fiú, nagyobb valószínűséggel maradnak együtt a
szülők a szülőség első, átmeneti időszakában, mint azokban a családokban, ahová lány
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születik (Morgan és mtsai., 1988). A legfőbb érv az, hogy a szülőség új alapokat teremt a
házastársi stabilitáshoz, és ez az alap akkor a legerősebb, ha az apák aktívan involválódnak a
gyermekgondozásba. Ez pedig fiús apák esetében gyakoribb, mint lányos apáknál. Ezt a
tendenciát Cox és munkatársainak vizsgálatai (1989, 1999) is megerősítették, miszerint az
aktív szülői gondoskodás apák esetében akkor volt gyakoribb, ha a gyermekük fiú volt. Ez a
nemi különbség anyáknál nem volt regisztrálható. Ezzel párhuzamban a lányos szülők
elégedettsége nagyobb mértékben zuhant az első időszakban, és a szülők kevesebb pozitív
interakciót mutattak, mint azok a szülők, akiknek fiúk volt.
Nyström és Öhrling meta-analízise (2004) szerint a szülői elégedettségnek és gondozói
magabiztosságnak számos faktora van, de az egyik legfontosabb a másik szülővel való
együttműködés, az általa kapott érzelmi és funkcionális támogatás. Az apák esetében
különösen fontos a partner bíztatása és megfelelő tér biztosítása a csecsemővel való
interakciók létesítésére. A szülői együttműködés minősége összefüggésben van tehát a
házastársi minőséggel, de van némi önálló varianciája is, amely inkább a szülői és a
gyermekgondozási témákhoz kapcsolódik (McHale, 1995, van Egeren, 2004).
2.1.2.4. Intergenerációs hatások
A szülők gyermekkora. A szülők saját családi története hatással van a gyermek születését
követő alkalmazkodási folyamatokra. A gyermek megszületését követő időszakban a szülők
saját szüleikkel való kapcsolata is megérintődik. Egyesek számára ez az időszak a serdülőkori
leválás után az első nagyobb lehetőség a kapcsolat átértékelésére, újbóli megerősítésére.
Mások viszont újra szembekerülhetnek negatív, akár feldolgozatlan emlékeikkel, családi
konfliktusaikkal (Cowan és mtsai., 1991). A kutatások szerint a szülők minél melegebb és
óvóbb környezetben nőttek fel, annál kedvezőbbek a házastársi változások a gyermekük
érkezése után (Belsky és Isabella, 1985), ezzel szemben, akik hideg, elutasító szülői
környezetben nőttek fel vagy konfliktusos szülői háttérrel rendelkeztek, azok alkalmazkodnak
a legrosszabbul a saját gyermek születése után. Cox és munkatársainak (1985) vizsgálatában a
saját szülővel való kapcsolat prediktálta a saját gyermekkel való kapcsolat minőségét is:
mindkét szülő esetében az azonos nemű szülővel kapcsolatos percepciók voltak a legjobb
prediktorai az alkalmazkodási folyamatnak.
Számos tanulmány kapcsolatot talált a szülők felnőttkori kötődési reprezentációja
(AAI; George és mtsai., 1985) vagy kötődési stílusa (AAQ; Simpson és mtsai., 1996) és az
átmeneti folyamatokhoz való alkalmazkodás sikeressége között. Paley és munkatársai (2002)
azt találták, hogy a bizonytalan apák és feleségeik körében inkább jellemző a konfliktusos
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házastársi kapcsolat az első két posztnatális évben, mint a biztonságos apák családjaiban.
Rholes és munkatársai (2001) vizsgálatában pedig az ambivalens anyák (a többiekhez képest)
erőteljesebb házastársi elégedettség csökkenésről és kevesebb társtól érkező támogatásról
számoltak be a korai posztnatális időszakban.
2.1.2.5. Tágabb környezet
Élet-stressz és szociális támogatás. Cowan és munkatársai (1991) kutatásában bár a szülők a
legtöbb szinten változásról számoltak be, a szülőség első 18 hónapjában nem mutattak
növekvő tendenciát az élet-stressz pontszámaik. Emellett az első 6 hónapban (a tágabb család,
a barátok, a szomszédok és a munkatársak felől érkező) növekvő szociális támogatásról
számoltak be, amely a következő évben csökkenő tendenciát mutatott.
Már a terhesség alatt fontos az adekvát támogatási formák elérhetősége, mivel
megfigyelések szerint ennek hiánya posztnatális depresszióhoz, illetve inszenzitív szülői
viselkedéshez vezethet (pl. Cutrona, 1984; Goldstein és mtsai., 1996). A szociális
támogatásokat strukturális és funkcionális szempontok szerint elemezhetjük: strukturálisan
azonosítható egy személy szociális hálója (social network), amely a formális (szakemberek)
és az informális (családi, baráti) támogatások körét foglalja össze. Funkcionálisan a
támogatások

lehetnek

információátadó,

instrumentális,

érzelmi,

valamint

értékelő

támogatások (összefoglaló ld. Warren, 2005). Goldstein és munkatársainak (1996)
összefoglalásában további elemzési szempontokat azonosíthatunk:
(a.) a támogatások forrása: az anyák beszámolói szerint a szülést követően az elsődleges
támogatók az anya partnere, illetve édesanyja, azonban a társtól kapott segítség tűnik a
legjelentősebb hatásúnak olyan kimeneti változók bejóslásában, mint pl. az anya jólléte és
az anyasághoz való alkalmazkodásának hatékonysága (pl. Cox és mtsai., 1989, Levitt és
mtsai., 1986)
(b.) a támogatások mennyisége és a támogatásokkal való elégedettség: e két tényező
között különbséget kell tennünk, bár mindkettő hatással van az anyasághoz való
alkalmazkodásra (pl. Levitt, 1986)
(c.) a támogatások „pufferként” szolgálhatnak a negatív élet stressz-el szemben (pl.
Koeske és Koeske, 1991): több kutatásban kiderült, hogy a magas stressz szint alacsony
mértékű támogatással inkább okoz patológiai elváltozásokat, mint ugyanolyan mértékű
stressz szélesebb támogatói körrel.
(d.) nemkívánatos támogatás: vannak a támogatásoknak negatív aspektusai is (pl. amikor
az anya nem szívesen fogadja az édesanyjától vagy egy szakembertől, pl. a védőnőtől kapott
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támogatást), ezt a szülők észlelhetik problematikusnak, ha nincs szükségük rá, illetve nem
akarják igénybe venni (pl. Affleck és mtsai., 1989).
Mind Warren (2005) elméletében, mind pedig Nyström és Öhrling meta-analízisében
(2004) a támogatási források minden fajtája, így a partnertől, másoktól (családtagok, barátok,
szomszédok), illetve a szervezett támogató rendszerektől igénybevett segítség egyaránt a
szülői magabiztossággal, és én-hatékonyság érzéssel járt együtt.
Belsky és Rovine (1990), valamint McCannell (1987) vizsgálataiban a szülők arról
számoltak be, hogy a szülés utáni periódusban több kontaktust vettek fel más családtagjaikkal,
illetve más kisgyermekes szülőkkel, mint azelőtt. Ezzel együtt azonban a szociális háló
nagysága (tehát az érintkezésben lévő személyek száma) szignifikánsan csökkent és egyre
homogénebb lett a születés utáni első év folyamán. Bost és munkatársai (2002) megerősítették
e tendenciákat kiegészítve azzal, hogy azok a családok, akik szélesebb kapcsolati hálót
tartottak fenn a terhesség előtt, később is több kapcsolatot tartanak fenn a többiekhez képest
(tehát a családok rangsora ebben a tekintetben stabilnak mutatkozik).
2.1.3. Magyar vonatkozások – szociológiai felmérések
Több tanulmány szerint a magyar társadalom európai összehasonlításban az egyik leginkább
családbarát, gyermekbarát társadalom, a gyermek fontosságának megítélése nagyon pozitív
(Tóth, 19982). Emellett a családi munkamegosztást és a nők szerepét a társadalomban
rendkívül tradicionálisan látjuk (Blaskó, 2002; Pongrácz, 2001, 2005). Pongrácz összefoglalói
szerint a rendszerváltozás óta időről-időre felmért attitűdök szinte alig változtak az elmúlt 15
évben: a magyarok az európai átlaghoz képest is magasan a családot és a gyermeket tartják a
legfontosabbnak, tradicionális munkamegosztást preferálnak, vagyis a nőket inkább a családi,
otthoni munkák és a gyermekgondozás körüli feladatkörök elvégzésében, míg a férfiakat a
családfői tevékenység, a pénzkereset és a család gazdasági stabilitásának megteremtésében
látják pozitívan. Ettől az átlagos nézőponttól csupán a magas iskolai végzettségű nők térnek el
némileg,

de

ők

sem

tekinthetők

egyértelműen

munkaorientáltnak.

A

háztartási

munkamegosztást tekintve a magyarok szintén tradicionálisak, jellemző a nők túlzott
leterheltsége, de a többi országhoz képest hazánkban veszik tudomásul ezt a nők a
legkönnyebben (Blaskó, 2002). Hazánkban a háztartási munka megosztása sem a válási okok
közt, sem pedig a házastársi konfliktusok kialakulásában nem játszik szerepet (Pongrácz,

2

Tóth (1998) megkérdőjelezi a rendkívül tradicionális nézetek, és a többi államhoz képest mért nagyobb fokú
gyermekcentrikusság valódiságát, véleménye szerint a vélekedés és attitűdmérések nem mindig a valós
viselkedés lenyomatai, hanem sokkal inkább a társadalom által vágyott, idealisztikus képet mutatják.
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2005). Az is igaz, hogy ma már azért számottevő azoknak a családoknak a száma,
amelyekben a felek közösen megosztva végzik a házimunkát.
Vajda és Vajda (1991) longitudinális vizsgálatukban alsó-középosztálybeli magyar
családokat (n=220) követtek nyomon az első gyermekkel való terhességtől kb. a gyermekek
egy éves koráig. A fentebb bemutatott nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódóan néhány
jelentős megállapítást foglalunk össze a kutatás eredményeiből3. Az anyák többsége félt és
szorongott a szülést követő első néhány hónapban, ezek az érzelmek legtöbbször a
gondozáshoz kapcsolódtak. Adataik szerint lényegesen kevesebb esetben segítettek a
nagymamák a gondozásban, mint a korábbi történelmi időszakokban, hiszen a legtöbben még
aktívan dolgoztak. Ott, ahol mégis segített az anyai nagymama, a fiatal anyák szinte majdnem
mindig konfliktusról számoltak be (kritizálás, rivalizálás, stb.). Az anyák számára nagyon
kimerítő volt, hogy a gyerekek 40%-a még egy éves korban sem aludta át az éjszakát. A
rendszeres éjszakai felkelések egyrészt kimerítők, de az alvásciklusok megváltozása akár
depresszív hatású is lehet. Az apáknál számos esetben jelentkezett az az érzés, hogy nem
kompetensek a gyermekgondozásban, és úgy tűnt, hogy ezt mind az anyák, mind az
egészségügy megerősíteni igyekezett. A vizsgálatban szereplő anyák inkább azt igényelték,
hogy az apák jobban vegyék ki részüket a házimunkából, sokkal kevesebben tartottak igényt
arra, hogy férjeik a gyerekkel is foglalkozzanak. A kezdeti időszak után (ugyanis az apák
70%-a maradt otthon közvetlenül a szülést követően) úgy tűnt, hogy a mintában szereplő apák
kiszorultak a gyermekgondozásból. Az apáknak még 15%-a sem vett részt rendszeresen a
csecsemőgondozásban, 30-40%-uk pedig soha nem vett részt. Másképpen fogalmazva, a
családok 70%-ában a feladatok teljes köre az anyákra hárult, ami nemcsak az apák
kiszorulását, hanem az anyák „beszorulását” is jelentette ebbe a kizárólagos szerepkörbe. A
vizsgálat során találtak egy olyan csoportot, amelyben a szerepek modernebb képet mutattak,
és az apa aktívabban részt vett a gyermekgondozásban és a háztartási munkákban. Erős
összefüggést találtak a szülést megelőző modern háztartási munkamegosztás és a
gyermekgondozásban nyújtott aktivitás között. A modernebb apák családjaiban jellemzőbb
volt, hogy gyermek születése jobb hatással volt a házasságra, és kevésbé okozott zavart a
szexuális életben, mint a tradicionális nézeteket vallóknál. A kutatás összefoglalásaként
elmondhatjuk, hogy a születést megelőző családmodell és vélekedés sokkal inkább
befolyásolta a szülést követő állapotokat, attitűdöket és viselkedéseket, mint bármely
demográfiai és szociális különbség.

3

Ahol nem közlünk gyakorisági, illetve más statisztikai adatokat, azok az idézett tanulmányban sem
szerepelnek.
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Ez a kutatás 15 évvel ezelőtt zajlott, azóta végzett hasonló, a témánkhoz releváns
kiegészítésekkel szolgáló magyar longitudinális vizsgálatról nem tudunk.
2.1.4. Összefoglalás
Mint láthatjuk a szülővé válás folyamata még a legjobban működő párok számára is kihívást
és stresszt jelent, és számos, a kutatások által megerősített individuális és kapcsolati változást
eredményez, amelyek egy jól megtervezett családkutatásban nyomon követhetők. Cowan és
munkatársainak kutatásai (Cowan és mtsai., 1991; Cowan és Cowan, 1992) egy érdekes
összefüggésre hívják fel a figyelmet: bár a szülők az életterük és funkcióik legtöbb szintjén
valamiféle negatív irányú eltolódást mutatnak a születést követő első másfél év során, mégis
szignifikáns kontinuitás és konzisztencia fedezhető fel a párok alkalmazkodási folyamataiban
a terhességtől a 18 hónapos korig tartó két éves periódusban. Vagyis a longitudinális
változások (átlagkülönbségek) mellett az egyének és a párok közel azonos sorrendet mutatnak
az adaptáció és a distressz mértékekben az idővel. Eszerint nemcsak a longitudinális trendek,
hanem a családok egymáshoz viszonyított szintbeli eltéréseinek figyelembevétele is hasznos
támpont az elemzésekhez.
A fejezet összefoglalásaként a fentebb bemutatott elméleti összefüggéseket és a
komplex családkutatások struktúráját az 1. ábra alapján könnyebben áttekinthetjük.

1. ábra: Konceptuális modell a családkutatásokra jellemző, illetve vizsgálandó témakörök összefüggéseiről
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2.2.

KÖRNYEZETI

RIZIKÓ

ÉS

PROTEKTÍV

TÉNYEZŐK

A

GYERMEKI

FEJLŐDÉS

ELŐREJELZÉSÉBEN

2.2.1. Fejlődés és környezet
A gyermeki fejlődés, illetve a fejlődési rizikó tárgyalásakor azok az elméleti álláspontok
jelentékenyek, amelyek a gyermek és környezete közötti szoros, több szinten zajló kapcsolatra
hívják fel a figyelmet.

A Sameroff nevéhez fűződő tranzakciós modell (Sameroff és

Chandler, 1975; Sameroff, 1986, 1993) a fejlődés korábbi egyoldalú vagy mechanisztikus
elképzelései után először emelte ki azt, hogy a fejlődő egyén megszületésétől fogva
környezete aktív részese és alakítója, szervezője. Az ökológiai perspektíva két szimultán zajló
interakcióra hívja fel a figyelmet (Garbarino és Ganzel, 2000). Az egyik (a sameroffi
állásponthoz hasonlóan) a gyermek mint biológiai organizmus és az őt körülvevő környezet
interakciója, amely egy sor folyamatban, eseményben és kapcsolatban érhető tetten, a másik
pedig a gyermek környezetében lévő különböző szociális rendszerek (Bronfenbrenner, 1979;
1986, ld. korábbi fejezetben) interakciói. Bronfenbrenner (Bronfenbrenner és Ceci, 1994;
Bronfenbrenner és Ewans, 2000) valamivel későbbi bioökológiai modellje szerint is a humán
fejlődés komplex reciprok interakciók révén megy végbe, amelyek során a gyermek aktív,
hatni képes entitás. Ahhoz, hogy ezek az interakciók, és a fejlődésre gyakorolt hatásuk
hatékonyak legyenek, az interakcióknak rendszeresen és sokszor kell megismétlődniük.
Ezeket a folyamatokat összefoglalóan proximális folyamatoknak nevezték el a szerzők. A
sikeres fejlődési kimenetek mind a gyermek biológiai sajátosságain (genetikai potenciáljain),
mind pedig környezetének kompetencia-aktiváló, illetve diszfunkció-elhárító jellemzőin
múlnak. A direkt módon ható folyamatok, vagyis a proximális környezeti változók
prediktívebbek a korai életszakaszban, míg az indirekten ható státusz, illetve disztális faktorok
(mint pl. szociális helyzet, lakóhely, szegénység) későbbi életkorokban fejtik ki igazán
hatásukat (Aylward, 1992).
Belsky (1984) család-modellje (ld. 2. ábra), valamint Meyer (1988) modellje az anyagyerek kapcsolat alakulásáról (ld. 3. ábra) azokat a tényezőket demonstrálja, amelyeket a
gyermeki, illetve a kapcsolati fejlődés szempontjából vizsgálandó területekként jelölhetünk
meg, és amelyek szintjén a fellelhető rizikó- és védőfaktorokat értelmezhetjük.
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2. ábra: Belsky (1984) folyamat modellje a szülőség meghatározóiról (84.old.)
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3. ábra: Meyer (1988) teoretikus modellje az anya-gyermek kapcsolat alakulásának meghatározóiról
(120.old)
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Belsky (1984) azt is felvázolja, hogy melyek azok a rendszerbeli konstellációk, amelyek a
legkockázatosabb, illetve az optimális gyermeki fejlődéshez vezethetnek (ld. 1. táblázat).

1. táblázat: Belsky teoretikus modellje a szülői működés valószínűsíthető hatékonyságára több
rendszerfeltétel konstellációi mellett (Belsky, 1984, 92.o.)
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Értelemszerűen a szülői gondozás akkor működik a leghatékonyabban, és a gyermeki fejlődés
akkor a legsikeresebb, ha mindhárom (szülői, gyermeki és környezeti) alrendszer támogatja
ezt a folyamatot, míg akkor a legkevésbé kompetens a gondozói viselkedés és a
legveszélyeztetettebb a gyermek helyzete, ha egyik alrendszer sem funkcionál támogatólag.
Mint láthatjuk, azokban a helyzetekben, amikor csupán az egyik alrendszer problematikus,
még mindig kielégítő lehet a gyermeki fejlődés.
2.2.2. Fejlődési rizikó
A fejlődési rizikó tárgyalásakor két jól elkülöníthető témáról beszélhetünk: az individuális /
biológiai, illetve a környezeti rizikó példáiról. Az első kevésbé alakítható, azonban a
másodikkal nagymértékben moderálható. A főhatás-modellek csak akkor érvényesülnek, ha
nagyon erős sérülésről van szó, egyébként a korai biológiai rizikótényezők mellett később
környezeti védőfaktorok érvényesülnek. Az ún. „veszélyeztetett gyermek (high-risk child)” az
a kategória, ahol azt várjuk, hogy az átlagosnál nagyobb eséllyel tapasztalunk a későbbi
életkorokban intellektuális, érzelmi vagy szociális deficitet. Eredetileg ezt az elnevezést
biológiai rizikóval, vagyis egy bizonyos egészségügyi kondícióval (koraszülötten, kis súllyal,
agysérüléssel, hipoxiával stb.) világra jött újszülöttekre használták. Azonban később Sameroff
és Chandler (1975) számos longitudinális kutatást elemeztek, és nem találtak olyan fejlődési
kimenetet, amely egyértelműen és egyenes, közvetlen módon összefüggött volna valamely
biológiai rizikófaktorral. Bár egy erőteljes biológiai rizikó esetében tapasztalható az ún.
plafon-hatás, vagyis, hogy a környezeti hatások minimalizálódnak (Aylward, 2002), Sameroff
feltételezte, hogy a gondozói környezetben azonosíthatók ún. „önkorrekciós-tendenciák”,
amelyek a fejlődést még nagyfokú rizikó esetén is képesek az optimális fejlődési út felé
terelni (Sameroff és Seifer, 1983). Emellett pontosan a gondozói környezet az, amelyben a
legtöbb, nem biológiai eredetű (vagy legalábbis nem bizonyítottan genetikai hátterű)
környezeti rizikófaktor érhető tetten (ilyenek pl. házastársi konfliktusok, negatív szülői
attitűdök, alacsony iskolázottság). Az ökológiai szemlélet (Bronfenbrenner, 1979, 1986) pedig
kiemeli, hogy a gyermek tágabb környezete is adhat alapot aggodalomra a fejlődést tekintve
egy sor mediátor és moderátor hatás által (pl. intézményes veszélyeztetettség, szegénység,
politikai befolyás, háború).
O’Connor és Rutter (1996) összefoglalja azokat fejlődési modelleket, amelyekben a
genetikai / biológiai, valamint a környezeti hatások viszonyait különíthetjük el. Ezek a
következő lehetőségek:
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(a.) amikor a genetikai és a környezeti hatások additívan hatnak, vagyis egyszerűen
összeadódnak a független hatások,
(b.) amikor a genetikailag meghatározott jellemzők befolyásolják a környezeti rizikónak
való kitettséget (gén-környezet korreláció: a genetika mediált hatását érhetjük tetten a
környezeti feltételekben),
(c.) amikor a genetikai hatások indirekt módon pszichopatológiához vezetnek egy olyan
genetikailag meghatározott jellemzőn keresztül, mint a személyiség,
(d.) amikor a genetikai hatások kontrollálják a környezeti rizikóra való érzékenységet (génkörnyezet interakció: a genetikai jellemzők moderálják a környezeti hatásokat) (ld. továbbá
Rutter, 2002).
2.2.2.1. Többszörös / kumulatív rizikó (Multiple / cumulative risks)
A legtöbbször vizsgált proximális hatások, vagyis a gyermeket közvetlenül érintő
pszichoszociális és biológiai kockázati tényezők között a szülők pszichiátriai problémái, a
házastársi konfliktusok, a válás és újraházasodás, stresszteli életesemények, köztük a szülő
elvesztése, valamint a durva vagy elhanyagoló szülői viselkedés szerepel (ld. O’Connor és
Rutter összefoglalója, 1996). A disztális faktorok közül a legtöbbször a szegénység, az
egyszülős családi struktúra, az alacsony szülői képzettség, valamint a nagy háztartás (négy
vagy több gyermek, illetve sok generáció együtt) egymással sokszor összefüggő tényezői
kerülnek előtérbe (ld. Gerard és Buehler összefoglalója, 2004). Néhány kockázati tényező
egyedi, vagy lineáris additív hatását számos tanulmány vizsgálta a gyermeki fejlődés minden
területén (ld. pl. kötődés predikciója a következő fejezetben), azonban a sokváltozós lineáris
modellek gyakran a kutatások csekély elemszáma miatt nem kivitelezhetők (Gutman és mtsai.,
2003). A környezeti rizikó kumulatív indexeit leggyakrabban olyan kutatásokban használták,
ahol intellektuális és mentális egészség kimeneti változókat próbáltak magyarázni. Ezek a
hatások leginkább longitudinális vizsgálatokban követhetők nyomon (Rutter, 1994).
Rutter (1976) és munkacsoportja klasszikus vizsgálatukban a Wight-szigeten és Londonban
élő, alacsony szocioökonómiai státuszú családokat hasonlítottak össze. Azt tapasztalták, hogy
míg az alacsony SES a Wight-szigeten nem veszélyeztető, Londonban igen. A nagyvárosban
az alacsony SES együtt járt szülői problémákkal, alkohol- és droghasználattal, magas stressz
faktorokkal, míg a Wight-szigeten a SES differenciának nem volt szignifikáns vonzata. A
szülői deviancia miatti gyermeki pszichopatológia gyakoribb volt Londonban, viszont ha
kiszűrték a drog, alkohol, és a munkanélküliség hatását, nem volt különbség. Hat rizikófaktor
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hatását vizsgálták: jelentős házastársi distressz, alacsony SES, nagy család vagy a lakhelyhez
képesti túlzsúfolódás, apai kriminalitás, anyai pszichiátriai problémák, valamint intézeti
nevelés. Rutter amellett érvelt, hogy nem volt egyetlen olyan rizikófaktor sem, amely
önmagában

jelentősen

magyarázta volna

a

gyermekek

pszichiátriai

problémáinak

előfordulását, de több rizikófaktor együttes jelenléte már magyarázó erejű volt. A rizikó
nélküli vagy az egy rizikótényezővel rendelkező családoknak csupán 2%-ában fordult elő
gyermekkori pszichiátria probléma, míg a 4 vagy több rizikóval rendelkező családoknál ez az
arány 20%-ra ugrott.
Werner és Smith (1989, 1992) longitudinális vizsgálatában (Kauai Longitudinal
Study) közel 700 gyermek fejlődését követték nyomon 1955-től a Hawaii-szigetek északnyugati részén. A kutatás fő célja a különböző rizikó- és védőfaktorok longitudinális
monitorozása volt. A családok mintegy fele tartós szegénységben élt, és a gyermekek
egyharmada mutatott valamilyen tanulási vagy viselkedés problémát az első 20 életévben. A
legtöbb

ilyen

gyermek

fejlődését

többszörös

rizikó

(születési

problémák,

szülői

pszichopatológiák, családi instabilitás és tartós szegénység) érintette.
Sameroff és munkatársai (Sameroff és Seifer, 1983; Barocas és mtsai., 1991)
longitudinális vizsgálatukban (Rochester Longitudinal Study) először 4 éves gyermekek IQját vizsgálták több rizikótényező figyelembevételével. Ezek számos ökológiai rendszerfeltételt
érintettek. A kutatók nemcsak az egyes rizikófaktorok, hanem azok kumulált / összeadódó
hatását

is

vizsgálták.

Több

statisztikai

módszert

(pl.

klaszteranalíziseket

és

regresszióelemzéseket) bevetve arra jutottak, hogy a 10 témát4 érintő többszörös rizikó index
(MRI=multiple risk index) hatékonyabb prediktora volt a gyermeki IQ deficitnek, mint az
egyes rizikók egyedi vagy közös regressziós magyarázóereje. Azt figyelték meg, hogy
bármely két rizikó tényező megléte még nem érintette a gyermekek intellektuális fejlődését,
azonban három vagy négy rizikófaktor együttesen már emelte a valószínűségét annak, hogy a
gyermeknél csökkent IQ-t állapítsanak meg, hét vagy nyolc pedig nagy mértékű deficittel járt
együtt. Sameroff és munkatársai (1993) később folytatták kutatásukat, tinédzserkorra mind az
IQ-ban, mind a rizikószámban erőteljes stabilitást tapasztaltak, és a fentiekhez hasonló
kapcsolatot találtak a rizikószám növekedés és az IQ deficit nagysága között.
A klasszikus vizsgálatokon kívül számos más, frissebb tanulmány használt sikerrel kumulatív
rizikóindexet különböző életkorú gyermekek esetében intellektuális (Burchinal és mtsai.,
4

Ezek a következők voltak: a szülő mentális betegsége, magas szorongásszintje, rigid szülői attitűdje,
érettséginél alacsonyabb végzettsége, alacsony foglalkozási szintje, kisebbségi státusza, alacsonyfokú spontán
interakciója a gyermekkel otthoni látogatás során, az apa nem a családdal él együtt, számos stresszes
életesemény, négy vagy több gyermek a családban.
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20005; Gutman és mtsai., 20036), nyelvi (Stanton-Chapman és mtsai., 20047), figyelmi
(Biederman és mtsai., 19958; Fearon és Belsky, 20049), érzelmi (Gerard és Buehler, 200410;
Jones és mtsai., 200211) és viselkedésproblémák (Ackerman és mtsai., 199912; Appleyard és
mtsai., 200513; Gerard és Buehler, 2004; Williams és mtsai., 199014), szociális kompetencia
(Seifer és mtsai., 199615), valamint antiszociális viselkedés és drogfogyasztás (Fergusson és
Lynskey, 199616) előrejelzésében. A kötődés kumulatív rizikóval történő predikciójára tett
kísérletek (többek között Belsky és Fearon, 2002; Fearon és Belsky, 2004; Hamilton, 2000;
Raikes és Thompson, 2005; Seifer és mtsai., 1996; Waters és mtsai., 2000) eredményeit a
következő fejezetben részletezzük.
A kumulatív rizikó hatások értelmezésének két klasszikus vonala van. Az egyik az ún
„küszöb” vagy kvadratikus hatást (Rutter, 1976; és pl. Biederman és mtsai., 1995; Jones és
mtsai., 2002) írja le, amikor egy bizonyos számú rizikófaktor együttes jelenléte mellett
ugrásszerű növekedés mutatkozik a problematikus viselkedés gyakoriságában. A másik
álláspont a lineáris vagy additív hatást (Sameroff és munkatársainak munkái) hangsúlyozza:
eszerint minél több rizikótényezőt azonosítunk, arányosan annál nagyobb vagy gyakoribb

5

MRI: hat ugyanaz, mint Sameroff és munkatársainak indexében: apa nélküli család, sok gyermek a családban,
anya érettséginél alacsonyabb végzettségű, magas anyai stressz, magas anyai szorongás, alacsony anyai
válaszkészség a gyermekkel való interakcióban. Három egyéb változó: szegénység, alacsony mértékű stimuláció
és válaszkészség otthon, illetve a bölcsődében.
6
MRI: ugyanazok, mint Sameroff és munkatársai vizsgálataiban.
7
MRI: ebben az esetben némileg keverednek a környezeti és a biológiai rizikó faktorok: anya érettséginél
alacsonyabb végzettsége, anya nem házas, dohányzás a terhesség ideje alatt, orvosi problémák, komplikációk a
szülés alatt, apa érettséginél alacsonyabb végzettsége, a gyermek alacsony súllyal született / idő előtt született /
problémák az újszülött kondícióval.
8
MRI: ugyanaz a hat, mint Rutter (1976) vizsgálataiban.
9
MRI: alacsony gazdasági státusz, apa nincs a családban, anyai depresszió, alacsony anyai támogatottság,
alacsony anyai életkor, anya végzettsége és IQ-ja alacsony, a megfigyelt anyai segítségnyújtás mértéke alacsony
a kognitív fejlődéshez, gyermek nehéz temperamentuma.
10
MRI: egyedülálló szülő, érettségi alatti képzettség, szegénység, négy vagy több gyermek a családban, rossz
házastársi kapcsolat, válás, alacsony szülői involválódás, alacsony kortárs támogatás, „balhék“ a kortársakkal,
iskolakerülés, befolyásolhatóság, szomszédság rossz minősége, szomszédság problematikus, szomszédokkal
való elégedetlenség, nem biztonságos szomszédok.
11
MRI: társadalmi rizikó, pénzügyi problémák, anyai depresszív tünetek, inadekvát szülői viselkedés.
12
MRI: szülő antiszociális viselkedése, alkohol és/vagy drogfogyasztása, a gyermek több családban él,
pszichiátriai problémák a szülőknél, érettséginél alacsonyabb végzettség, egyszülős család, megélhetési
problémák, négy vagy több gyermek a családban, sok életesemény, a szülő három vagy több partnerkapcsolata a
gyermek megszületése óta, négy vagy több költözés.
13
MRI: gyermekbántalmazás, szülők közötti konfliktusok, család felbomlása, nagyfokú élet-stressz, alacsony
SES.
14
MRI: költözések és iskolaváltások száma magas, egyszülős család, alacsony SES, házastársi szeparáció, korai
anyaság, alacsony anyai kognitív képességek, kevés családi kapcsolat, házasági tanácsadás igénybevétele, anyai
mentális egészség problémák.
15
MRI: anyai mentális betegség, anyai distressz magas szintje, sok életesemény, nagy család négy vagy több
gyermekkel, alacsonyfokú családi működés, alacsony minőségű otthoni környezet, kisebbségi státusz, apa
nélküli család, alacsony foglalkozási szint, anya végzettsége kisebb, mint érettségi.
16
MRI: 39 változó 4 témában: gazdasági problémák, szülő-gyermek interakciók gyenge minősége, házastársi
konfliktus és szülői szeparáció.
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problémákra számíthatunk. Appleyard és munkatársai (2005) e két modellt ellenőrizték
munkájukban, de a küszöb hatást nem tudták megerősíteni.
2.2.3. Védőmechanizmusok, rezíliencia
A protektív (védő) tényezők esélyt adnak arra, hogy a rizikó által érintett egyén elkerülje a
negatív kimenetelt. Vagyis moderátor változókként tekinthetünk e faktorokra. Fontos
kiemelni, hogy ezek olyan tényezők, amelyek aktívan hozzájárulnak a megküzdéshez, pl. nem
elég apával felnőni, olyan apa számít protektívnek, aki intenzíven bevonódik a
gyermekgondozásba, vagy nem elég nem alkoholista anyának lenni, hanem olyan szülőnek
kell lenni, aki modellként szolgál az alkoholproblémákkal való megküzdésben (Garbarino és
Ganzel, 2000). Garmezy és munkatársai (1984) a protektív mechanizmusok három fajtáját
írták le:
(a.) a kompenzációs modellben a stressz és a védőfaktorok összeadódnak és „kioltják”
egymást, ezzel normális fejlődési utat eredményezve (ilyen pl. a szociális támogatás esete,
vagy deprivált környezet esetén a bölcsőde védő szerepe),
(b.) a kihívás modellben egy adott stresszfaktor és az azzal való sikeres megküzdés
kompetenciát kialakító vagy növelő szerephez jut (ez a hatás csupán mérsékelt stressz
esetén feltételezhető: pl. serdülők a gazdasági válság idején: a nehéz családi helyzet
felkészíti őket a későbbi gazdasági problémák megoldására; nagymértékű stressz esetén
viszont szenzitizáció is feltételezhető (Rutter, 2002)),
(c.) az immunizálódás modellben a védőfaktorok egy bizonyos rizikófaktor fellépte esetén
segítik a gyermek sikeres adaptációját, egyébként attól független önálló jótékony hatással
nem rendelkeznek (pl. óvodai elszakadás különbözik azoknál, akik még soha nem voltak
távol az édesanyjuktól, és akik már voltak).
A gyermekek a pszichoszociális stresszre, illetve a család megterheltségére adott válaszainak
egy része attól függ, hogy mennyire sérülékenyek, mennyire érzékenyek a rizikó faktorokra.
A rezíliencia, avagy rugalmas ellenállóképesség egy olyan jelenséget ír le, amikor annak
ellenére megfelelő vagy jó fejlődési kimenet figyelhető meg, hogy a gyermek akár számos
rizikó tényezőnek van kitéve (Rutter, 1999). Számos kutatási területen találtak ilyen hatásokat
(ld. Werner, 2000 összefoglalóját), mint pl. gazdasági nehézségek, szülői mentális
betegségek, drogfogyasztás, gyermekbántalmazás vagy elhanyagolás, serdülőkori anyaság,
születési problémák esetén. A jelenség másik jelentős fajtája az, amikor egy egyén
kompetenciát és kapacitást mutat arra, hogy nagymértékű stressz alatt jól működjön. A
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jelenség harmadik változata pedig a sikeres felépülést jelenti egy megrázó gyermekkori
traumából, mint pl. háború vagy természeti katasztrófák. A rizikó- és védőfaktorok arányában
számíthatunk az egyén sérülékenységére vagy ellenállóképességére. Fontos kiemelni, hogy a
gyerekek rezíliensek lehetnek a rizikó- és stresszfaktorok bizonyos fajtáival szemben, míg
másokkal nem. A rezíliencia tárgyalásánál a rizikó átfogó szintje kiemelten fontos, amely a
fentiekkel összhangban a rizikófaktorok nagy számát vagy sokféleségét érinti. Ugyanígy az
egyéni sebezhetőség, a rizikóra adott érzékenység is meghatározó, ezek genetikailag, illetve a
nagyon korai tapasztalatok révén lehetnek megalapozva (pl. temperamentum, kognitív szint)
(Rutter, 1999; 2002).
Azt, hogy a kockázatok mennyiben befolyásolják az egyén fejlődési perspektíváját, csak
longitudinális követéssel lehet megállapítani (Rutter, 1994): egyrészt az érés függvényében
változik, hogy milyen nyoma van az egyén állapotán a korábbi hatásoknak, másrészt a
fejlődés folyamán bármikor megjelenhetnek a korábbi hatásokkal interakcióba lépő további
veszélyeztető és védő faktorok (mozgó rizikó: Gordon és Jens, 1989).
Werner és Smith (1989, 1992) klasszikus vizsgálataiban pl. azoknak gyermekeknek
közel 10%-a, akik négy vagy több rizikótényezővel rendelkeztek, mégis kompetens,
magabiztos és törődő felnőttekké váltak. Legtöbbjüket szüleik aktívnak, érzelmesnek,
gyöngédnek („bújósnak”), könnyű természetűnek és könnyen kezelhetőnek írták le, amikor
csecsemők voltak. Ezen kívül jellemző volt, hogy édesanyjuk magasabb iskolai végzettséggel
és jó szülői kompetenciával és magabiztossággal rendelkezett. Gyakran „alternatív” gondozók
voltak jelen a családban (nagyszülők, testvérek stb.)17. Az individuális és a családi
jellemzőkön kívül számos tágabb, társadalmi faktor is hozzájárulhat a rezíliens fejlődéshez
(pl. barátok, iskola, tanárok, szomszédok). Érdekes jelenség, hogy a nők közt gyakoribb a
rezíliencia (lehetséges okok: kompetencia, több erőforrás, belülről irányítottság, alacsony
félelem, szociális kapcsolatok/modellek, szervezett szociális hálók, vallás), férfiak közt pedig
több sérülékeny egyén detektálható.
2.2.4. Rizikó és protektív hatások statisztikai nyomon követése
Burchinal és munkatársai (2000), valamint Jones és munkatársai (2002) összefoglalják azokat
a módszereket, amelyekkel a rizikó tényezők hatása modellálható, illetve statisztikailag
tesztelhető. Ezek a következők:
17

Werner (2000) összefoglalójában részletesen felsorolja azokat a személyiség és temperamentumbeli
sajátosságokat, valamint azokat a családi faktorokat, amelyekkel csecsemőkortól felnőttkorig a rezíliens
egyéneket írták le a különböző vizsgálatokban.
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1. A legáltalánosabb statisztikai módszer a többszörös regresszió, amely azt próbálja
azonosítani, hogy mely változó milyen mértékben tud hozzájárulni az adott fejlődési
kimenet változó varianciájának magyarázatához (lineáris additív modell). Feltételezi, hogy
az adott rizikóváltozók hatása különálló, egyedi és hatékonyságában különböző a többitől,
tehát némely tényezők prediktívebbek lesznek a többinél. A módszer előnye, hogy felméri
mindegyik tényező relatív fontosságát a predikcióban, hátránya, hogy a hatások átfedhetnek,
vagyis a prediktorok korrelálhatnak egymással. Az is előfordulhat, hogy kapunk egy
összességében szignifikáns modellt, amelyben szinte egyetlen önállóan szignifikáns
prediktor sincsen, mivel a prediktorok korrelálnak egymással.

Az utóbbi esetben egy

lépésenkénti (stepwise) eljárás a többi változó varianciájának kiparciálása után csakis az
önálló hatású prediktorokat fogja megtartani, a többi változó kiesik a modellből. (Burchinal
és mtsai., 2000; Jones és mtsai., 2002)
2. Egy másik lehetőség, amikor a prediktorok közötti közepes-magas korrelációkat arra
használjuk fel, hogy a változókészletből független dimenziókat emeljünk ki főkomponensanalízis segítségével. Ezzel a sok kis hatást akár robusztusabbá is tehetjük, és néhány
független faktor bevonása a lineáris regresszióba nagyjából megtarthatja az eredeti
információ mennyiséget, és valószínűsíthetők a jobban megmagyarázható regressziós
együtthatók. Ez a metódus tehát két lépésben dolgozik (főkomponensek azonosítása és
azokkal való predikció). Fő előnye, hogy a kisebb számú, független dimenzió hatékonyabb
predikciót és értelmezhetőbb együtthatókat ad a kolinearitás megszűnése miatt. Hátránya,
hogy a teljes varianciából és információból valamennyit veszítünk azzal, hogy
főkomponenseket emelünk ki. (Burchinal és mtsai., 2000)
3. A harmadik lehetőség, hogy a számos változóból rizikó indexeket számolunk (ld. Rutter
és Sameroff klasszikus nézőpontjait). A különböző kutatásokban (ld. klasszikus
tanulmányokat és a 4-16. lábjegyzeteket) különböző számú és tartalmú pszichoszociális
rizikóindexről olvashatunk, amelyeket sikerrel alkalmaztak a fejlődési problémák
bejóslására. Ebben az esetben a prediktor a gyermek életében jelenlevő rizikófaktorok
száma lesz. Az indexeket általában vagy kategoriális változókból (0-egy adott rizikó hiánya,
1-egy adott rizikó megléte), vagy pedig folytonos változók határérték által dichotomizált
értékeiből összegzik. A határérték megállapítására több lehetőség van: vannak eszközök,
amelyeknek létezik bemért klinikai határértéke, máskor a kutatók a minta felső 25-30%-át
válogatják le, mások a szigorúságtól függően egy vagy kétszeres szórásnál húzzák meg a
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határt. Természetesen ezek használata függ a minta tulajdonságaitól (pl. normál populáció
vagy magas rizikójú minta), illetve a kutatás céljától (predikció, prevenció, diagnosztikus
azonosítás stb.). A módszer előnyei az egyszerűség és a komplexitás, fő hátránya pedig,
hogy a variancia nagy részét elveszítjük, illetve teljesen átalakítjuk azzal, hogy a folytonos
változókat kategorizáljuk. Ugyanakkor ez a módszer kiélezi a különbségeket, és
természetesen sokkal inkább a rizikó irányába, mintsem a normál tartomány felé mér.
(Burchinal és mtsai., 2000; Jones és mtsai., 2002)
4. Jones és munkatársai (2002) egy olyan modellre is felhívják a figyelmet, amely nemcsak
a proximális tényezők direkten megragadható magyarázó hatásait, hanem más, disztális
jellemzők (pl. lakóhely, szomszédok, társadalmi hatások) indirekt hatásait is képes
megragadni. Ezeket a tényezőket út-elemzési, vagy SEM (Structural Equation Modeling)
modellekkel18 tesztelhetjük, amikoris a disztális változók a proximálisok mediálásával
hatnak a gyermeki fejlődésre.
Burchinal és munkatársai (2000) megállapítják, hogy bármely metódussal mérve igaz az,
hogy azok a gyermekek, akik több szociokulturális és gondozási rizikót szenvednek el,
kevésbé optimális nyelvi és kognitív fejlődést mutatnak. Az elemzéseik azt bizonyították,
hogy a regresszió elemzések problematikusak lehetnek, ha a prediktorok közepes-magas
korrelációban állnak egymással. Számításaik szerint a rizikófaktorokkal, illetve a kumulatív
rizikó-indexszel megbízhatóbb eredményeket értek el. Ugyanez a munkacsoport (Hooper és
mtsai., 1998) egy korábbi tanulmányban azt találta, hogy bizonyos kimeneti változóknál
(kognitív teljesítmény, receptív kommunikáció) a regressziós modell, más változóknál
(általános kommunikáció) pedig a kumulatív rizikó modell prediktált eredményesebben. A
különbség valószínűleg a prediktorok számában és azok korrelációjában rejlik, ugyanis a
regressziók esetében kevés prediktorról volt szó, míg a másik esetben több, egymással
korrelált prediktorról. Jones és munkatársainak (2002) vizsgálataiban 7-15 éves gyermekek
externalizáló-internalizáló viselkedésének bejóslásában viszont az additív modell bizonyult
hatékonyabbnak.
Gutman és munkatársai (2003) összefoglalják a különböző rizikó és protektív
hatásokat és azok tetten érhetőségét a statisztikai számítások során. A többi koncepcióhoz
képest újdonság, hogy bevezetik a promótív faktor fogalmát is (ld. 2. táblázat).

18

Több változó komplex összefüggésrendszerét (köztük mediátor hatásokat, látens változókat) tesztelő eljárás,
amely a változók lineáris regresszióin alapul (pl. Loehlin, 1998; rövid magyar összefoglalást ld. Danis, 2004
cikkében).
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2. táblázat: Rizikó és protektív faktorok összefoglalása és statisztikai nyomon követése (Gutman és mtsai.,
2003, 778.o.)

Konstruktum

Definíció

Mérés

Rizikó faktor

A változó pozitív kapcsolatban van
egy negatív kimeneti változóval

Főhatás ANOVA-ban vagy szignifikáns
hozzájárulás egy negatív kimenet
bejóslásához regressziós modellben.

Promótív faktor

A változó pozitív kapcsolatban van
egy pozitív kimeneti változóval

Főhatás ANOVA-ban vagy szignifikáns
hozzájárulás egy pozitív kimenet
bejóslásához regressziós modellben.

Protektív faktor

A változó pozitív kapcsolatban van
egy pozitív kimeneti változóval
veszélyeztetett mintában, de nincs
kapcsolatban egy alacsony rizikójú
mintában

Interakciós hatás ANOVA-ban vagy
szignifikáns interakciós tag csökkenti a
negatív kimenet nagyságát regressziós
modellben.

Sérülékenység
faktor

A változó negatív kapcsolatban van
egy pozitív kimeneti változóval
veszélyeztetett mintában, de nincs
kapcsolatban egy alacsony rizikójú
mintában

Interakciós hatás ANOVA-ban vagy
szignifikáns interakciós tag csökkenti a
pozitív kimenet nagyságát regressziós
modellben.

2.3. A KORAI ANYA-GYERMEK KÖTŐDÉS
2.3.1. A kötődési elmélet
John Bowlby (1969/1982) klasszikus álláspontját a kötődés elméletéről az evolúciós
pszichológia, a kognitív tudományok, az etológia és a fejlődéspszichológia tanulmányozása
után dolgozta ki. Véleménye szerint az embercsecsemőre veleszületetten jellemző késztetés,
evolúciósan megalapozott szükséglet, hogy közvetlen környezetében egy vagy néhány
gondozóval19 alakítson ki kötődési kapcsolatot. Ez evolúciósan a gyermek és gondozója közti
testi közelség elérését és fenntartását, és ezzel a biztonságot, valamint a túlélési potenciált
alapozza meg. A humán csecsemőnél épp ezért feltételezhető, hogy a kötődési viselkedés
leginkább veszély és stressz esetén jelentkezik. Bowlby kollégájának, Mary Salter
Ainsworthnek korai 1950-60-as évekbeli természetes megfigyelései (Ugandában és
Baltimoreban) alátámasztották ezeket a feltételezéseket.
Bowlby (1969/1982) a kötődési viselkedés rendszerét a következő mechanizmussal
írja le: mivel a gyermek folyamatosan egy bizonyos mértékű közelséget kíván fenntartani a
gondozójával, amint a szeparáció túl naggyá válik térben vagy időben, a kötődési rendszer
19

A legtöbb csecsemő az anyán kívül legalább egy gondozóval, legtöbbször az apával, erős köteléket alakít ki,
de a szülőkön kívül testvérekkel, nagyszülőkkel, bölcsődés gondozókkal, és stresszes szituációkban akár más
csecsemőkkel (ld. Cassidy, 1999 összefoglalóját) is kialakulhat kötődési kapcsolat. A kötődési személyek száma
nem korlátlan, és egyfajta hierarchia jellemzi a kötődési személyeket, amelyben elsődleges természetesen az
anya.
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aktiválódik, és egészen addig aktív marad, amíg a kívánt közelséget el nem éri a gyermek,
ekkor a kötődési viselkedés alább hagy. A folyamatot két környezeti komponens váltja ki
leginkább: a veszély és a stressz (betegség, fáradtság, éhség, fájdalom). Ha a kötődési
rendszer intenzíven aktivált, akkor csak a gondozóval való testi kontaktus állíthatja le, ha
viszont közepesen aktív, akkor elég a gondozó jelenléte, nyugtató vokalizációja is. A kötődési
viselkedési rendszer három másik rendszerrel összhangban működik, ezek az explorációs
rendszer, a félelmi rendszer és a „társaságkereső” (sociable) rendszer. A félelmi rendszer
aktivációja beindítja a kötődési rendszer működését is, míg az explorációs rendszer csak
akkor képes aktiválódni, ha a kötődési rendszer nyugalomban van, vagyis abban az esetben,
amikor „az anya adott mint biztonságos bázis az explorációhoz” (Ainsworth, 1963,
Ainsworth és mtsai., 1978). A kötődési és az explorációs rendszer tehát dinamikus
egyensúlyban működik. A félelmi rendszer „természetes kulcsingerei” (Bowlby, 1973) olyan
környezeti jelek (sötétség, hangos zajok, egyedüllét, hirtelen mozdulatok), amelyek a veszélyt
jelezhetnek. A társaságkereső rendszer is biológiai alapú, ami azt szolgálja, hogy a csecsemő
másokkal, közösségben legyen, evolúciósan ennek is adaptív funkciója van. Azonban ez a
rendszer is, hasonlóan az explorációshoz, akkor működik, amikor a kötődési rendszer inaktív.
Az interakciók szülői oldalán a gondozási rendszer aktiválódik, amely biológiai célja a
gondozó és a gyermek közelségének megteremtése, és funkciója a gyermek védelme. A
gondozási rendszer és a kötődési rendszer szintén egyensúlyban működik egymással, mivel ha
a gondozási rendszer révén a szülő aktívan keresi a közelséget a gyermekkel, nem szükséges,
hogy a csecsemő kötődési viselkedése beinduljon. A szülő azzal, hogy monitorozza a
közelség mértékét és minőségét a gyermekkel, megadja az alapot ahhoz, hogy a gyermek
szabadon explorálhasson (ld. még Cassidy, 1999 összefoglalását).
A kötődési kapcsolat a megszületéstől kezdve az első év folyamán alakul ki a
gondozókkal folytatott rendszeres interakciók során (Bowlby 1969/1982, de ld. még Marvin
és Britner 1999-es összefoglalóját). Ezeknek az interakcióknak – melyek kezdetben főleg a
csecsemő szükségleteinek kielégítését szolgáló célvezérelt folyamatok – valamint a
rendszeresen megnyilvánuló gondozói viselkedésnek a sajátosságai a csecsemő első
életévének végére egy kognitív struktúra, mentális reprezentáció kialakulását eredményezik.
A gyermek ún. belső munkamodellt alakít ki a környezetéről, magáról, a gondozójáról és a
kettejük kapcsolatáról. E reprezentáció a későbbi szociális tapasztalatok (kortárs- és
párkapcsolatok, valamint a későbbi gondozási kapcsolat) szerveződését és értékelését is
nagyban befolyásolja (Ainsworth, 1985). Bowlby eredetileg feltételezte a belső munkamodell
(mint nagyrészt tudattalan kognitív struktúra) stabilitását, és a változásoknak való ellenállását,
azonban a longitudinális vizsgálatok később nem erősítették meg egyértelműen ezt a
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hipotézist. Feltételezhetünk olyan környezeti hatásokat (negatívakat és pozitívakat egyaránt),
amelyek hatására a kötődési reprezentáció megváltozhat az életút során (ld. a kontinuitás
témakörben íródott későbbi fejezetet, illetve a legjelentősebb longitudinális kutatási
projektekről Grossmann és munkatársainak 2005-ös szerkesztett kiadványát).
A fentebb kifejtett komplex viselkedési rendszer optimális esetben kiegyensúlyozottan
működik, azonban ettől eltérő, különböző változatok alakulhatnak ki. Csecsemőkorban a
belső munkamodell sajátosságai (tartalma és működése) csak a kötődési viselkedés
megfigyelésével követhetők nyomon. A kötődési mintázatok azonosítására a mai napig
legelterjedtebb módszer a 8 epizódból álló (ld. 3. táblázat), szigorúan strukturált Idegen
Helyzet Teszt (Ainsworth és Wittig, 1969; Ainsworth és mtsai., 1978; de ld. még Solomon és
George, 1999, valamint Tóth és Gervai, 2005 összefoglalóját).

3. táblázat: Az Idegen Helyzet Teszt epizódjai (Solomon és George, 1999, 291.old.)
Epizód

Időtartam

1

1 perc

Leírás
Szülő, csecsemő: A diád megismeri a játszószobát.

2

3 perc

Szülő, csecsemő: A csecsemő leül, explorál, a szülő segít, ha szükséges.

3

3 perc

Szülő, csecsemő, idegen: Az idegen bejön, a szülővel beszélget. Az idegen játszik a csecsemővel az utolsó percben.

4

3 perc

Csecsemő, idegen: A szülő kimegy a szobából, a csecsemő egyedül marad az idegennel. Első szeparáció.

5

3 perc

Szülő, csecsemő: A szülő visszatér, az idegen csendben távozik. Első újratalálkozás.

6

3 perc

Csecsemő: A szülő egyedül hagyja a gyermeket a szobában. Második szeparáció.

7

3 perc

Csecsemő, idegen: Az idegen belép a szobába és a gyermekkel marad, megnyugtatni próbálja, ha szükséges.

8

3 perc

Szülő, csecsemő: A szülő visszatér. Az idegen csendben távozik. Második újratalálkozás.

A laboratóriumi eljárás során keltett egyre erősödő, de a közepes mértéket nem meghaladó
stressz (vagyis az idegen személlyel való találkozás, valamint a szülői szeparációk) révén
kiváltott kötődési viselkedés három szervezett és egy koherenciát nem mutató mintázatát
különíthetjük el (ld. 4. táblázat). Az Ainsworth és munkatársai (1963, 1978) által leírt
viselkedéses egyensúly értelmében a biztonságosan (B) kötődő csecsemőknél a kötődési
viselkedés és az exploráció rendszere egyensúlyban van. A bizonytalan-elkerülő (A) kötődésű
csecsemőknél a kötődés és exploráció egyensúlya az utóbbi felé tolódik el, a kötődési
viselkedés korlátozott mértékű a kísérlet során. A bizonytalan-rezisztens/ambivalens (C)
csoportba sorolt csecsemők kötődési viselkedése az explorációs viselkedéshez mérten túlzott.
A három koherensen szervezett kötődési csoporttal ellentétben a dezorganizált / dezorientált
(D) kötődési csoportba sorolt gyermekeknél a stratégiák valamelyike részben vagy teljesen
összeomlik20. Az inkoherens viselkedéseket előfordulási gyakoriságuk és súlyosságuk alapján

20

Évekig a nem-klinikai populációkban a kutatók az anya-csecsemő diádok 5-20%-át nem, vagy csak nagyon
nehezen tudták besorolni a három alapvető kötődési mintázatba. Ez az arány a rizikós, pl. bántalmazó vagy
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egy 9 fokú skálán pontozzuk (Main és Solomon, 1990). Ha a pontszám nagyobb, mint 5, a
csecsemő a dezorganizált kötődési csoportba kerül a másodlagos kötődési kategória, vagyis a
szétesett alapstratégia együttes megjelölésével (pl. D/B).21

4. táblázat: Az Idegen Helyzet Teszt során megállapítható kötődési csoportok (Solomon és George, 1999,
291.old.)
Kötődési csoport

Leírás

Biztonságos (B)
(Ainsworth és mtsai, 1978)

Az anya biztonságos bázisként szolgál az explorációhoz. Szeparáció: A gyermek jelzi a szülő hiányát, főleg
a második szeparáció alatt. Újratalálkozás: A pár aktívan üdvözli egymást mosollyal, vokalizációval, vagy
gesztusokkal. Ha a gyermek feldúlt, jelzi, és keresi a kontaktust a szülővel. Ha megnyugodott, visszatér a
környezet explorációjához.

Elkerülő (A)
(Ainsworth és mtsai, 1978)

A csecsemő könnyedén explorál, csak enyhe jeleit mutatja az érzelmi köteléknek és a biztonságos alapú
viselkedésnek. Szeparáció: Minimálisan reagál rá, enyhe látható distressz, amikor egyedül marad.
Újratalálkozás: Elnéz, vagy aktívan elkerüli a szülőt; gyakran a játékokra fókuszál. Ha a szülő felemeli,
ellenállhat, elhajolhat. Távolságot tart fenn a szülőtől, inkább a játékok iránt érdeklődik.

Rezisztens / ambivalens (C)
(Ainsworth és mtsai, 1978)

A gyermeket láthatóan stresszeli már a szobába való belépés is, gyakran ingerlékeny, de lehet passzív is.
Nem explorál. Szeparáció: Nyugtalanság és distressz látható. Újratalálkozás: A közelségkeresés és a dühös
elutasítás jelei keveredhetnek, a gyermek dührohamot kaphat, vagy passzívnak mutatkozhat, vagy
túlságosan feldúltnak ahhoz, hogy jelezze, kontaktusra vágyik. A szülő nem képes megnyugtatni a
gyermekét.

Dezorganizált / dezorientált (D)
(Main és Solomon, 1990)

A viselkedés nem mutat megfigyelhető célt, szándékot, és nem megmagyarázható. Pl. egyidejű vagy
egymást követő ellentmondásos szekvenciák, téves irányú, tétova mozdulatok, közeledés és elkerülés
együttes megnyilvánulása, sztereotíp mozgások, lemerevedés, félelem jelei; összességeében zűrzavar és
dezorientáció. A legtöbb jellegzetességben nem fedezhető fel koherens kötődési stratégia, kivéve azt,
amikor valamilyen alapvető (A, B, C) kötődési stratégia megnyilvánul.

A kötődési mintázatok esetleges biológiai hátterét vizsgálva, több kutatás (pl. Spangler és
Grossmann, 1993) igazolta, hogy a kísérletben résztvevő csecsemők pszichobiológiai
jellemzői (szívritmus, elektromos agyi tevékenység és kortizol szint) szerint az Idegen Helyzet
Teszt szorongást / distresszt kiváltó helyzet minden gyermek számára, függetlenül a kötődési
mintázatuktól. A kutatások szerint a bizonytalanul kötődő csecsemők nem képesek a kötődési
kapcsolatot a fiziológiás stressz oldására használni olyan hatékonyan, mint a biztonságosan
kötődők (ld. Fox és Card, 1999 összefoglalóját).
Van IJzendoorn és munkatársainak (van IJzendoorn és Kroonenberg, 1988; van IJzendoorn és
Sagi, 1999) meta-analízisei szerint alacsony rizikójú nyugat-európai populációkban a
csecsemők többsége (50-70%-a) biztonságosan kötődő, kisebb hányada pedig elkerülő (2040%), illetve rezisztens (5-15%). A megoszlásokban különbségek mutatkozhatnak kulturálistársadalmi szempontok mentén, aminek oka valószínűleg az elfogadott gondozási elvek és

pszichiátriai mintákban elérte az 50-80%-t is (Carlson és mtsai., 1989; van IJzendoorn és mtsai., 1999). Később
dolgozta ki Main és Solomon (1990) a dezorganizált kötődési mintázat azonosítására szolgáló kódrendszert.
21
A későbbi életkorokban (óvodáskorban, serdülő- és felnőttkorban) használatos módszerek (pl. SAT, PAA,
MCAST, AAI stb.) elméleti hátterét és gyakorlati használatát nem részletezzük, azok néhány összefoglaló
tanulmányban áttekinthetők (pl. Solomon és George, 1999; Hesse, 1999; Tóth és Gervai, 2005) .
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gyakorlat jellemzőiben rejlik22. Ami univerzálisnak tűnik, az egy általános kulturális
„nyomás” a biztonságos kötődési mintázat kiemelkedő gyakoriságára. A D-kötődés
előfordulási gyakorisága normál populációkban 5-20% (van IJzendoorn és mtsai., 1999), de
magas kockázati csoportokban, például bántalmazó mintákban, vagy pszichiátriailag érintett
szülők esetén jelentősen magas (40-80%) és időben stabil lehet (pl. Barnett és mtsai., 1999;
Carlson és mtsai., 1989).
A Budapesti Családvizsgálatban az anya-csecsemő kötődést a gyermekek 12-13, míg
az apa-csecsemő kötődést23 a gyermekek 16-18 hónapos korában vizsgáltuk. Az egyes
kötődési csoportok megoszlását az 5. táblázat tartalmazza. Kutatásunkban az alacsony
szociális rizikójú nyugati mintákhoz hasonló arányokat találtunk.

5. táblázat: A Budapesti Családvizsgálatban mért kötődési mintázatok megoszlása
Kötődés
Anyához (n=103)
Apához (n=94)

Biztonságos (B) Elkerülő (A) Rezisztens (C) Dezorganizált (D)
54 (52,4%)
16 (15,5%)
11 (10,7%)
22 (21,4%)
39 (41,5%)
29 (30,9%)
5 (5,3%)
21 (22,3%)

2.3.2. A kötődési biztonság háttere - lehetséges magyarázatok, rizikófaktorok
A kötődés hátterének vizsgálatakor kronologikusan első ízben a proximális faktorokat
kutatták és írták le. Azt feltételezték, a kötődési minőség variabilitásának oksági hátterét a
korai szülő-csecsemő gondozói interakciók minőségének különbségei adják. Később a
gyermekek individuális / biológiai (temperamentumbeli és pszichofiziológiai) sajátosságait
mérték azzal a céllal, hogy felderítsék e faktorok hozzájárulását a kötődés kialakulásához. A
némileg tágabb családi (szülői pszichopatológia, házastársi kapcsolat, családi atmoszféra stb.),
illetve a disztális környezeti (szociális támogatás, társadalmi státusz stb.) hatásokat is több
vizsgálat helyezte a kutatás középpontjába. A legfrissebb kutatási irány viszont újból az
egyedi, biológiai faktorok jelentőségét hangsúlyozza, a molekuláris genetika tudományos
hozzájárulásával. Ezzel együtt az utóbbi években a kutatás a későbbi individuális és
kapcsolati fejlődésre nézve legrizikósabb dezorganizált kötődést állítja fókuszpontba, így ezt a
témakört külön fejezetben tárgyaljuk. A következőkben (a kronológiát némileg szem előtt
tartva) röviden összefoglaljuk, hogy mit tudunk eddig a kötődés kialakulásának hátteréről.

22

Pl. a bizonytalan kötődési minták közül Észak-Európában inkább az elkerülő, míg Dél-Európában, Izraelben
és Japánban inkább a rezisztens jellemző.
23
Az apa-csecsemő kötődésről bővebben ld. Tóth, 2000.
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2.3.2.1. Gondozói szenzitivitás
Legelőször Ainsworth és munkatársai (1978) feltételezték azt, hogy a kötődési viselkedésben
megfigyelhető egyéni különbségek hátterében a korai szülő-csecsemő interakciók
minőségében és a gondozói szenzitivitásban mutatkozó különbségek állnak. Megfigyeléses
kutatásaikban a gondozói viselkedés négy, egymással kapcsolatban álló dimenzióját
vizsgálták: a szenzitivitást (azonnali és megfelelő válaszadás a csecsemő jelzéseire), az
elfogadást (vs. elutasítás), a kooperációt és a pszichológiai elérhetőséget. Kimutatták, hogy a
csecsemő jelzéseire adott megfelelő intenzitású és időzítésű, a gyermek által kiszámítható,
szenzitív gondozói válaszadás vezet az optimális, biztonságos kötődés kialakulásához (az
anyák mind a négy dimenzión magas értékkel rendelkeztek). A bizonytalan-elkerülő (A)
kötődési minőség hátterében a csecsemő jelzéseit figyelmen kívül hagyó, elutasító vagy
elhanyagoló gondozói viselkedés, a bizonytalan-rezisztens (C) kötődés hátterében pedig a
változó, a gyermek számára nem bejósolható, következetlen szenzitivitású gondozás állt. Bár
ezeket az eredményeket számos, különböző kultúrában, társadalmi helyzetben és családi
struktúrában élő minta esetében, valamint a szenzitivitás dimenziójához közelálló
konstruktumok24 vizsgálatában replikálták (ld. Belsky, 1999 összefoglalását), többször
nagyon alacsony volt az eredmények hatásnagysága. Goldsmith és Alansky (1987) 15 korai
(1978 és 1987 közötti), DeWolff és van IJzendoorn (1997) pedig 66 korai és újabb kutatás
eredményeit összegezve azt találták, hogy bár a szenzitivitás nagyon fontos dimenziója az
anya-gyermek interakcióknak, nem tűnik kizárólagosan meghatározó faktornak25. McElwain
és Both-LaForce egy frissebb tanulmánya (2006) megerősítette, hogy a szenzitivitás főleg a
gyermek distressz állapotainak regulációjával kapcsolatban prediktív a biztonságos kötődésre
nézve, mivel kutatásukban a nem distresszes állapotokra adott szenzitivitásnak nem volt
szignifikáns kontribúciója a kötődés bejóslásához. Van IJzendoorn és Hubbard (2000) arra is
felhívja a figyelmet, hogy a distresszre, vagyis a sírásra adott anyai reakcióknak nem
feltétlenül azonnalinak, sokkal inkább „megfelelőnek” kell lennie a biztonságos kötődés
kialakulásához. (Pl. elkerülő gyermekeknél a túlstimuláció elleni védekezésként is felfogható,
hogy nem sírnak annyit, mint más kötődésű társaik, mivel ennél a csoportnál figyelték meg a
szerzők a minden apró distressz jelzésre adott „túl-azonnali” anyai reagálást, ami a gyermek
önregulációját késlelteti vagy akadályozza meg).

24

Pl. azonnali válaszadás a distressz jelzésekre, megfelelő mértékű és módú stimuláció, interakcionális
szinkronicitás (Pl. Isabella és mtsai., 1989), melegség, bevonódás, válaszkészség stb.
25
Az utóbbi meta-analízisben mindössze 0,17-es globális hatásnagyságot találtak a pozitív gondozói viselkedés
és a kötődési biztonság között. Ha csak az ainsworthi értelemben vett szenzitivitást vizsgáló 30 kutatás
eredményeit nézték, az is csak 0,22-es globális hatásnagyságot jelentett, míg az eredeti Ainsworth-féle
szenzitivitás skálát használó 15 kutatás összesített eredménye is csupán 0,24 volt.
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A vizsgálatok szerint a dezorganizált kötődést az anyai inszenzitivitás alapján nem
lehet előrejelezni.
2.3.2.2. Gyermeki temperamentum
Az újszülött gondozásában az első alapvető találkozási pont a gyermek sajátosságai és a
gondozói jellemzők között a gyermek biológiai folyamatainak, izgalmi és distressz állapotok
szabályozása, modulálása. Ebben a folyamatban a distresszre való hajlamnak/negatív
emocionalitásnak, az irritabilitásnak és a megnyugtathatóságnak jelentős szerepe van
(Thomas és Chess, 1989a; van den Boom, 1994).
A kötődéssel kapcsolatos temperamentum-kutatásban két alapvető felfogás uralkodott.
Az egyik nézet szerint a temperamentum nem hat közvetlenül a kötődés minőségére, mert
még egy nehéznek ítélt csecsemő is válhat biztonságos kötődésűvé, amennyiben a gondozói
környezet elfogadja sajátosságait, és alkalmazkodik a gyermek akár nehezen teljesíthető
igényeihez (Sroufe, 1985). A másik nézet szerint a temperamentum a kötődésre az anyagyermek interakciókon keresztül hat (Chess és Thomas, 1982), és éppen a temperamentum az,
ami a viselkedés központi szervezője az Idegen Helyzet Teszt során (a biztonságos
gyermekek nyugodtabbak, a bizonytalanok pedig feldúltabbak a szeparációk során). Bates
(1989) megkülönböztet közvetlen és közvetett “gyermek-hatásokat” a szülőre. A közvetlen
hatások közé sorolja a gyermek “nehézségét”, aktivitását és szociabilitását, tehát alkati
sajátosságait, és közvetett hatásként értelmezi a “goodness of fit” folyamatát (Thomas és
Chess, 1989b). Ez a fogalom azt a folyamatot jelenti, amikor a gyermek képességei,
motivációi és temperamentuma adekvátak arra vonatkozólag, hogy követni és teljesíteni
tudják a környezet lehetőségeit, elvárásait és követeléseit. Ennek ellentéte az összeillés hiánya
/ gyenge illeszkedés (poorness of fit), mely esetben a gyermek karakterisztikuma, illetve a
maga által kialakított viselkedési stratégiája inadekvát a környezet kihívásaival való
megküzdésben. Megfelelő illeszkedés esetén várhatunk el optimális fejlődést, míg a rossz
illeszkedés esetén maladaptív működési mód és fejlődési nehézség alakulhat ki26.
Goldsmith és Alansky (1987) meta-analízise talált olyan összefüggést, miszerint a
bizonytalan kötődés együttjár a csecsemők distresszre való hajlamával, ingerlékenységével.
Míg ők inkább a rezisztens, van den Boom (1994) inkább az elkerülő gyermekeknél

26

A szerzők szerint (1989a) a gyermek temperamentuma hathat a szülő attitűdjeire is, és saját maga
tulajdonságaira is. Ha “könnyű” a csecsemő, a szülő úgy értelmezheti a könnyű gondozási folyamatot, hogy ő
“jó”, szenzitív szülő, ez pozitívan hat a szülő self-képzetére, magabiztosabbnak és önbizalom-telinek értékeli
önmagát, s ezáltal közvetetten a csecsemővel is toleránsabb lesz. Ezzel szemben a “nehéz” csecsemőnél stressz
és nehézség jelentkezik a gondozás folyamatában, az anya inkompetensnek éli meg magát anyai státusában, és
esetleg - akár tudattalanul is - ellenséges, negativisztikus lehet a gyermekkel, amelyet általában párhuzamosan
bűntudat is kísér.
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azonosította a distresszre való hajlam hatását. Az már Ainsworth és munkatársainak (1978)
klasszikus vizsgálatában is megnyilvánult, hogy a gyermekek különböző mértékben sírnak az
IHT alatt (elkerülők < biztonságosak < ambivalensek). Ezt találták van IJzendoorn és
Hubbard (2000) is az IHT alatt, azonban ezt a különbséget otthoni helyzetben nem tudták
megerősíteni (feltételezve ezzel a kontextus szerepét a kötődési viselkedés kiváltódásában) (A
temperamentum és kötődés témakörben további részleteket ld. Lakatos, 2002).
2.3.2.3. Szülői személyiség, pszichológiai egészség
A biztonságos kötődés sokkal valószínűbben alakul ki, ha szülők pszichológiailag
egészségesek. Normál populációkban feltételezték, illetve megfigyelték, hogy míg a magas
szorongásos és depressziós tendenciák, az irritabilitás, értéktelenség érzése a bizonytalan
kötődéssel függ össze, addig az elégedettség, önbizalom, az ego-rezíliencia, extroverzió a
biztonságos kötődés kialakulását segíti (pl. Belsky, 1984; van Bakel és Riksen-Walraven,
2002; Del Carmen és mtsai., 1993; NICHD Early Child Care Network, 1997). Néhány más
vizsgálat (ld. Belsky, 1999 összefoglalójában) nem számolt be szignifikáns kapcsolatról a
szülői személyiség és a kötődési biztonság között. Belsky (1999) összefoglalásként azt a
megállapítást javasolja, hogy nem valószínű, hogy a biztonságosan kötődő csecsemők szülei
pszichológiailag kevésbé lennének egészségesek és kiegyensúlyozottak, mint a bizonytalanul
kötődő csecsemők szülei.
Klinikai mintákban leginkább a depresszió hatását mérték (ld. Teti és Gelfand 1991
összefoglalóját), és azt a következtetést vonták le, hogy a depressziós anyák gyermekei
nagyobb eséllyel lesznek bizonytalanul kötődők, mint az egészséges szülők csecsemői. Bár
néhány kutatásban nem mutattak ki szignifikáns kapcsolatot (ld. Belsky összefoglalóját,
1999), de számos más kutatásban hasonló eredményeket kaptak (pl. DeMulder és RadkeYarrow, 1991; Gelfand és Teti, 1990; Murray, 1992; Teti és mtsai., 1995; ld. továbbá Martins
és Gaffan 2000-es meta-analízisét). Érdekes összefüggésre mutat rá az a tény, hogy a legtöbb
vizsgálat, amelyben nem tudták kimutatni a depresszió hatását a gyermeki kötődésre, korábbi
életkorban, vagyis 12 hónapos Idegen Helyzet Teszt felvételnél történt a kötődési kategória
megállapítása. Míg azokban az esetekben, ahol kimutatták a hatást, általában 15 hónaposan
vagy még később állapították meg a kötődési minőséget. Ezek szerint a depresszió súlyossága
mellett a betegség krónikussága is fontos szempont. Ugyanígy a depressziós szülő
gondozásának való kitettség is fontos szempont, mivel Cohn és munkatársai (1991) pl. azt
figyelték meg, hogy azoknak a depressziós anyáknak a gyermekei, akik napközben
bölcsődében nevelődtek, kevésbé mutattak bizonytalan kötődést, mint azok, akiket végig az
édesanya gondozott.
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Más szülői személyiségtényezőknek pedig pozitív hatásait feltételezték, illetve
azonosították a szülő-gyermek interakciókra, illetve a kötődési minőségre nézve: pl. korai
vizsgálatok alapján a feminitás (expresszivitás), illetve az androgün tulajdonságok pozitívan
hatnak a gyermekkel folytatott interakciók minőségére (Bem, 1977; Bugen és Humenick,
1983; Russel, 1978).
2.3.2.4. A gyermekkori múltról alkotott szülői reprezentáció
Azoknak az anyáknak és apáknak, akiket a Felnőtt Kötődési Interjú (Adult Attachment
Interview, AAI, Main és Goldwyn, 1998; az AAI kutatások összefoglalóját ld. Hesse, 1999)
alapján autonóm/biztonságos kategóriába sorolnak, nagyobb valószínűséggel van biztonságos
kötődésű csecsemőjük, mint a bizonytalan kategóriákba sorolt szülőknek (ld. van IJzendoorn
1995-ös meta-analízisét27). Ezt az összefüggést olyan esetekben is megtalálták, amikor az
AAI-t a szülőkkel még a gyermekük megszületése előtt felvették (Fonagy és mtsai., 199128;
Ward és Carlson, 199529; van IJzendoorn, 1995). Közvetett bizonyítékokat adnak azok a
tanulmányok, amelyek az AAI-ban mutatott autonóm/biztonságos klasszifikáció és a szülői
szenzitivitás és válaszkész gondozói viselkedés között találtak pozitív összefüggést (pl.
Crowell és Feldman, 1991; van IJzendoorn, 1995). Az AAI-ban hárító (dismissing)
reprezentációt mutató szülők kevésbé szenzitívek, és hajlamosabbak érzelmileg kevésbé
támogatni, hűvösen kezelni és kontrollálni gyermekeiket, mint az autonóm/biztonságos szülők
(pl. Crowell és Feldman, 1991; van IJzendoorn, 1995). A belegabalyodott (preoccupied)
szülők hajlamosak úgy viselkedni, hogy akadályozzák gyermekük autonóm és exploratív
viselkedéseit, ezzel kiváltva némi függőséget (Cassidy és Berlin, 1994). Nehezen válnak el
gyermekeiktől, amivel akár szorongást váltanak ki gyermekeikből (Crowell és Feldman,
1991). Main és Hesse (1990) 89%-os konkordanciát talált az feldolgozatlan (unresolved,
„U”) reprezentáció és a dezorganizált kötődés között. Rendkívül érdekes Benoit és Parker
(1994) három-generációs kutatása, amelyben a nagymamák és lányaik között 75%-os, az
anyák és csecsemőik között pedig 81%-os konkordanciát találtak a három alapkategóriát
tekintve. A nagymamák AAI kategóriái szignifikáns kapcsolatban voltak még az unokák
kötődési kategóriáival is.

27

A meta-analízisben 18 minta szerepelt, és bizonytalan-biztonságos felosztásban 75%-os, a 3-as (A, B, C)
felosztásban 70%-os, a négyes felosztásban (A, B, C, D) pedig 63%-os konkordanciát találtak szülők és
csecsemőik között.
28
A bizonytalan-biztonságos felosztást követve 75%-os, a három alapkategóriát követve pedig 66%-os
konkordanciát találtak a szerzők az anyák szülés előtti gondozói reprezentációja és a csecsemőik kötődési
biztonsága között.
29
Három kategóriát tekintve 78%-os, négy kategóriát tekintve pedig 68%-os konkordanciát találtak a szerzők.
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2.3.2.5. A házastársi kapcsolat
Belsky (1984) konceptuális modellje, valamint Erel és Burman (1995) és DeWolff és van
IJzendoorn (1997) meta-analízisei szerint a támogató, elégedett házastársi kapcsolat és a
pozitív házastársi működés csecsemő- és kisdedkorban korrelál a kötődési biztonsággal (ld.
még Belsky, 1999 összefoglalóját). Frissebb adatok szerint (Cumming és Davies, 2002;
Davies és Cummings, 1994; Frosch és mtsai., 2000; Gloger-Tippelt és mtsai., 1998; Owen és
Cox, 1997; Teti és mtsai., 1995) mind prenatálisan, mind pedig a szülést követően felmért
családi harmónia a biztonságos kötődéssel, a gyakori házastársi konfliktusok pedig a
bizonytalan kötődéssel és dezorganizációval függtek össze. Mint azt az első fejezetben
ismertettük, a házastársi kapcsolatot érinti leginkább negatívan a szülővé válás folyamata, és
feltételezhető, hogy még a legjobban működő párkapcsolatokban is keletkeznek feszültségek,
konfliktusok ebben az időszakban. Éppen ezért azt várjuk, hogy azok a párok
veszélyeztetettek igazán a kötődési kapcsolat sérülésére, ahol ezek a folyamatok nagyon
kiegyensúlyozatlanul működnek. Belsky és Isabella (1985) tanulmánya szerint ez pontosan
így van: a biztonságosakkal szemben a bizonytalan csecsemők anyái sokkal inkább kerültek
azok közé, akiknek a szülővé válás folyamatában erősen romlott a házastársi minősége.
Azonban említhetünk olyan kutatásokat is, ahol a házastársi működés egyes dimenziói és a
szülő-gyermek kötődés között nem mutattak ki kapcsolatot (ld. Belsky, 1999 összefoglalója).
Isabella (1994) felveti annak a lehetőségét, hogy a házastársi kapcsolat nem közvetlenül,
hanem indirekten, pl. az anyai szereppel való elégedettségen és gondozói szenzitivitáson
keresztül hat a kötődésre. Belsky és Pensky (1988) pedig kiemelik, hogy rizikós
környezetben, nehéz feltételek közt felnőtt anyák gondozási viselkedése sokkal kevésbé
problematikus, ha később támogató házastársi kapcsolatban élnek.
2.3.2.6. Stressz, életesemények
Több tanulmány szerint a stresszes életesemények, vagy a krónikus családi nehézségek több
közvetítő faktoron keresztül (pl. depresszió, házastársi krízis stb.) negatív kihatással vannak a
szülő-gyermek interakciók és kötődés minőségére (pl. Bar-Haim és mtsai., 2000; Coyl és
mtsai., 2002; Jarvis és Creasy, 1991; McKelvey és mtsai., 2002; Shaw és Vondra, 1993).
Ezzel a témával kapcsolatos előzetes eredményeinket (Danis és mtsai., 2004a, 2004b)
az amerikai Miller és Rahe (1997) által publikált életesemény súlyok használatával nyertük. A
bizonytalan, és főleg a dezorganizált kötődésű csecsemők családjait a biztonságosan
kötődőkhöz képest nagyobb mértékű "élet-stressz" jellemezte az első évben. Klaszteranalízissel az össz-stressz pontszámok és az anyák distressz beszámolói alapján magas, illetve
alacsony stresszt-distresszt átélt családok csoportjait különíthettük el. A biztonságosan kötődő
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csecsemők családjaihoz képest, a bizonytalan, és főleg dezorganizált kötődésű csecsemők
családjai gyakrabban kerültek a "magas stressz-magas distressz" csoportba. Később (Danis és
mtsai., 2006a, ld. függelékben) kulturális különbségeket találtunk az életesemények
megítélésében, ezért számíthattunk rá, hogy előzetes eredményeink némileg megváltoznak a
független vizsgálatban nyert magyar életesemény súlyok használatával. Viszont ezek
használatával eredményeink (Danis és mtsai., 2006b) összhangban voltak az előzetes
várakozásainkkal. A kötődési csoportok és a stressz csoportok között a teljes mintát nézve a
dezorganizált-organizált,

illetve a dezorganizált-biztonságos

felosztásokban

találtunk

szignifikáns kapcsolatot. Itt mind a kettőnél igaz volt, hogy a dezorganizált diádok édesanyái
az elvárhatónál szignifikánsan többen kerültek ki a magas élet-stressz-szel jellemzett
csoportból.
2.3.2.7. Szociális támogatás
Andersen és Tellen (1992) meta-analízise szerint az anya támogató szociális kapcsolatainak
köre és minősége befolyásolja az anya-csecsemő kötődési biztonságot. A kutatások szerint a
nagyobb szociális network korrelál az anyák szenzitivitásával, válaszkészségével, azonban a
legtöbb kutatás nem tudta bizonyítani, hogy a támogatás és a kötődési kapcsolat alakulása
között direkt kapcsolat lenne (ld. Belsky, 1999 összefoglalójában). Azok a kutatások mutattak
ki közvetlen kapcsolatot, amelyek valamilyen rizikót is detektáltak a családokban (pl.
Crockenberg, 1981: irritábilis csecsemők esetében, Crnic és mtsai., 1983: koraszülöttek
esetében; Crittenden, 1985: bántalmazó családokban). Az ő esetükben a támogatás hiánya
bizonytalan kötődést, a széles támogatói kör pedig biztonságos kötődést jelzett előre. Isabella
(1994) vagy Crockenberg (1988) kutatásai szerint a szociális támogatások is a nem direkten
ható tényezők körébe tartoznak, amelyeket csak valamilyen mediáló faktorra (pl. gondozói
elégedettségre, énhatékonyság érzésre) való hatásban érhetünk tetten igazán.
2.3.2.8. Kumulatív rizikó és kötődés
Néhány tanulmány nem csupán az egyes veszélyeztetető hatások magyarázóerejét
dokumenálta, hanem számos tényező additív hatását vizsgálta a kötődési minőségre nézve.
Belsky és Fearon (2002) vizsgálatukban nem talált szignifikáns összefüggést a kötődési
kategóriák és a kumulatív rizikó index30 között, viszont e két tényező interakciója
szignifikánsan befolyásolt egyéb más szociális és kognitív fejlődési kimenetváltozókat. A
szerzők egy későbbi tanulmányukban (Fearon és Belsky, 2004) viszont szignifikáns
30

Kumulatív rizikóindex tartalma: alacsony családi jövedelem, alacsony anyai iskolázottság, anyai depresszív
tünetek, szülőséggel kapcsolatos stressz, alacsony mértékű szociális támogatás, házastársi problémák, anyai
pszichológiai alkalmazkodás alacsony foka, egyszülős család, kisebbségi státusz.
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kapcsolatot találtak a kumulatív környezeti rizikó31 és a kötődés között. Raikes és Thompson
(2005) 32 szociális és gazdasági rizikótényező együttes hatását tesztelte a kötődésre nézve.
Eredményeik szerint a környezeti rizikó kötődésre kifejtett hatását az anyai gondozói
viselkedés közvetítette. Néhány tanulmány (pl. Waters és mtsai., 2000; Hamilton, 2000; BarHaim és mtsai., 2000) a kumulatív rizikó, illetve stressz hatását a kötődés diszkontinuitásának
magyarázatára használták (ld. később).
2.3.3. A dezorganizált kötődés háttere – lehetséges magyarázatok, rizikófaktorok
Több évig, főleg a 80-as évek folyamán, számos kutató jelezte, hogy jónéhány diád
viselkedése nem klasszifikálható a három ainsworthi kategória szerint. Több kérdéses IHT
videófelvétel

kiértékelése

után

Main

és

Solomon

végül

1990-ben

publikálta

a

dezorganizált/dezorientált kötődési mintázat sajátosságait, kódolási lehetőségeit, amely igen
lecsökkentette a klasszifikáció nélküli csecsemők számát. Mint már említettük, a
dezorganizált kötődést az anyai inszenzitivitás alapján nem lehet előrejelezni, így e mintázat
kialakulására több alternatív teória (ld. Hesse és Main, 2006; valamint Green és Goldwyn,
2002; Lyons-Ruth és Jacobvitz, 1999 összefoglalóit) született. A dezorganizált kötődési
mintát kapcsolatba hozták többek között a szülők feldolgozatlan traumáival és veszteségeivel,
szegénységgel, anyai hangulatzavarokkal (köztük főleg a depresszió különböző fajtáival),
bántalmazással, a szülők heves konfliktusaival, anyai alkohol- és drogfüggőséggel,
intézményi neveléssel stb. (összefoglalást ld. Zeanah és mtsai., 2003). A következőkben
csupán a legfontosabb eredményeket ismertetjük.
2.3.3.1. Ijesztő/ijedt, illetve „atipikus” gondozói viselkedés
Main és Hesse (1990) feltételezése szerint a dezorganizált kötődés kialakulásának hátterében
a gondozó feldolgozatlan traumája, és az ennek következtében időnként megnyilvánuló
ijesztő és/vagy ijedt gondozói viselkedés (disszociatív, illetve transzhoz hasonlítható
állapotok: mozdulatok lefagyása, távolba meredő tekintet, stb.) állhat. Ez a gyermek számára
egyrészt értelmezhetetlen a kötődés kontextusában, másrészről ellentétes viselkedéses
rendszereket aktivál. A szülőtől való félelem vagy ijedtség (a félelmi rendszer
aktiválódásával) aktiválja a kötődési viselkedést, és a gyermek közelséget keres. Azonban a
közelség növeli a gyermek félelmét is, ezért megszakítja a megközelítő viselkedést. A
kötődési személy egy személyben a veszély forrása és megoldása, ami rendkívül kétségbeejtő
31

Kumulatív rizikóindex tartalma: alacsony családi jövedelem, egyszülős család, alacsony anyai iskolázottság és
verbális IQ, anyai depresszív tünetek, túl fiatal anyai életkor, alacsony mértékű szociális támogatás, a gyermek
kognitív fejlődésének alacsony fokú támogatása az anya által, a gyermek nehéz temperamentuma.
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és dezorientáló hatással van a gyermekre, és így összeomlik a viselkedéses és a figyelmi
rendszere. Main és Hesse (1992) kódrendszerét használva számos tanulmány igazolta az
ijesztő/ijedt gondozói viselkedés jelentőségét a csecsemőkori dezorganizált kötődés
előrejelzésében (Abrams és mtsai., 2006; Schuengel és mtsai., 1999; True és mtsai., 2001).
Számos tanulmány eredményeit meta-analízisekben foglalták össze van IJzendoorn (1995),
valamint Madigan és munkatársai (2006a). Az összesített eredmények szerint az ijesztő/ijedt
viselkedés feltételezhetően összefügg a (pl. az AAI-ban megragadható) feldolgozatlan („U”)
trauma nyomán kialakuló mentális reprezentációval. Az anyai viselkedés egyben fontos
közvetítő a gyermeki dezorganizáció kialakulásában (mediátor modell), azonban hasonlóan a
szenzitív gondoskodáshoz a biztonságos kötődés esetében, nem működik egyedüli magyarázó
elvként. Owen és Cox (1997) feltételezi, hogy nemcsak a feldolgozatlan élmények, hanem az
olyan gyakori spontán események, mint a szülők közötti heves viták is ijesztő/ijedt szülői
viselkedést eredményezhetnek, amely hozzájárulhat a dezorganizált kötődés kialakulásához.
Lyons-Ruth

és

munkatársai

(1999)

tovább

bővítették

a

dezorganizáltság

kialakulásában feltételezhetően fontos viselkedések körét. Az általuk kidolgozott AMBIANCE
kódrendszer (Atypical Maternal Behavior Instrument for Assessment and Classification,
Bronfman és mtsai., 1993) az atipikus anyai viselkedés 5 dimenzióját különíti el: (a.) az
érzelmi kommunikáció hibáit, (b.) a szülői és gyermeki szerepkör közötti határok megsértését,
a szerepek felcserélődését, (c.) az ijedt, dezorientált viselkedések dimenzióját, (d.) az
intruzivitás, negativitás dimenziót, valamint (e.) a visszahúzódás dimenziót (bővebben ld.
Novák és Lakatos, 2005). Bántalmazó, illetve halmozottan veszélyeztetett családok esetében
kutatásuk

egyértelmű

összefüggést

talált

az

anya

„atipikus”

viselkedésének

és

kommunikációjának magas gyakorisága és a csecsemő dezorganizált kötődése között (LyonsRuth és mtsai., 1999). Azóta számos más tanulmány is közölt támogató eredményeket
(Goldberg és mtsai., 2003; Grienenberger és mtsai., 2005; Madigan és mtsai., 2006b).
2.3.3.2. A gyermek alkati tulajdonságai
Más kutatók szerint részben a csecsemő alkati sajátosságaival, pl. a gyenge újszülöttkori
viselkedésszerveződéssel, figyelmi orientációval és állapotszabályozással magyarázható a
jelenség (pl. Spangler és mtsai., 1996).
Munkacsoportunk nemzetközileg is új eredménye szerint pedig a csecsemő dopamin
D4 receptor genotípusa (D4.7 allél a gén III. exonjában, illetve a –521T promoter változat és
a D4.7 allél haplotípusa) kockázati faktort jelenthet a dezorganizált kötődés kialakulásában
(Lakatos és mtsai., 2000; Lakatos és mtsai., 2002; Lakatos és Gervai, 2003; Gervai és mtsai.,
2005). Ezt az eredményt egy független holland ikermintán nem tudták megerősíteni
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(Bakermans-Kranenburg és van IJzendoorn, 2004; Gervai és Lakatos, 2004), azóta más
replikáció nem történt.
2.3.3.3. A gén-környezet interakció egy példája
A Lyons-Ruth-féle munkacsoport magas-rizikójú és a Budapesti Családvizsgálat (Gervai,
2005) alacsony rizikójú mintájának összevonásával mód nyílt arra, hogy nagyobb elemszámú
és kockázati variabilitású mintán teszteljük a dopamin D4 receptor, az atipikus anyai
viselkedés és kommunikáció, valamint a demográfiai kumulatív rizikó hatásait a dezorganizált
kötődésre (Gervai és mtsai., 2007, közlés alatt). A 138 fős mintán sem a gyermeki, sem az
anyai dopamin D4 receptor gén variánsainak nem mutatkozott szignifikáns főhatása a
gyermeki dezorganizált, illetve az anyai atipikus viselkedésre. A csecsemők dezorganizált
kötődése pozitív kapcsolatban volt a demográfiai rizikóval, azonban, ha kontrolláltuk ezt a
változót, az anyai atipikus viselkedés és a gyermeki dezorganizáció közt mutatkozó kapcsolat
szignifikáns maradt. A kutatás legérdekesebb eredménye, hogy ez utóbbi kapcsolatot
moderálta a csecsemők DRD4 genotípusa. Azok között a csecsemők között, akik hordozták a
7-ismétléses allélt, a dezorganizáltság mértéke nem függött az anyai viselkedéstől,
feltételezhető tehát, hogy ezek a csecsemők kevésbé érzékenyek a gondozói regulációra.
Ezzel szemben, azoknál a csecsemőknél, akik nem hordozták a 7-ismétléses allélt, a
dezorganizáltság egyértelműen összefüggött az atipikus anyai magatartással. Ez az interakció
a két mintában külön-külön is szignifikáns volt.
2.3.4. A kötődés kontinuitása-diszkontinuitása – lehetséges környezeti magyarázatok
Már csecsemőkorban, 12 és 24 hónapos kor között is, a kötődési biztonság eltérő mértékű
stabilitásáról számolnak be a kutatások. A csecsemőkortól a kisiskoláskorig (5-8 év) tartó
időszakban a konkordancia adatok szintén megoszlanak, egyes kutatások magas, míg más
tanulmányok alacsony mértékű, vagy nem szignifikáns stabilitást találtak (ld. Moss és mtsai.,
2005 bevezetőjét). Hasonlóan megoszlanak az eredmények a csecsemőkortól kora
felnőttkorig tartó longitudinális vizsgálatok között (szignifikáns kontinuitás: Waters és mtsai.,
2000; Hamilton, 2000; nem szignifikáns eredmények: Lewis és mtsai., 2000; Weinfield és
mtsai., 2000 és 2004). A dezorganizált kötődés is csak közepes mértékű stabilitást mutat az
idővel (ld. van IJzendoorn és mtsai., 1999 meta-analízisében).
Bár Bowlby eredeti nézete szerint a csecsemőkor végére kialakult belső munkamodell
stabil, és erősen ellenáll a változásoknak, az utóbbi években talált eredmények más
következtetésekre juttatták a kutatókat (pl. Belsky, 1999; Thompson, 2000). Eszerint bizonyos
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kritikus helyzetek, és jelentős stresszes, netán traumatikus életesemények hatással lehetnek a
családi működésre, és ezzel együtt a szülői viselkedésre és a szülő-gyermek interakciókra,
amelyek közvetett módon befolyásolhatják a gyermek kapcsolatát és reprezentációját a
kötődési személy(ek)hez. Leginkább olyan eseményekről van itt szó, mint egy kisebb testvér
születése, a szülők válása, egyik szülő elvesztése, a gyermek vagy a szülő súlyos betegsége,
bántalmazás, a gyermekgondozás változásai (pl. bölcsődébe, más nevelőkhöz kerülés stb.), és
ezek

leginkább

kumulált

hatásuk

alapján

lehetnek

felelősek

a

jelentőségteljes

diszkontinuitásért. A kontinuitás illetve a kategória-váltás hátterében több tanulmány
azonosított különböző környezeti hatásokat: így pl. Waters és munkatársai (2000) valamint
Hamilton (2000) egy sor stresszeli életeseményt32 tettek felelőssé a biztonságosból
bizonytalanná vált csoport hátterében. Más tanulmányok olyan egyedi faktorokat találtak
felelősnek, mint a szülői hospitaliáció, közeli családtag halála, házastársi problémák (Moss és
mtsai., 200533), a gyakori nem anyai gondozás (Thompson és mtsai., 1982), illetve bizonyos
stresszhatások kumulatív indexe (Bar-Haim és mtsai., 2000). Általában ezek a hatások a
biztonságos kategóriából a bizonytalan, néhol a dezorganizált csoportba való sorolódást
magyarázták szignifikánsan. A mai napig kevés tanulmány és teória született arra nézve, hogy
a bizonytalanból biztonságos kategóriába való átsorolódásnak milyen háttértényezői vannak
(Thompson és Raikes, 2003).
Munkacsoportunk a Budapesti Családvizsgálatban a kötődési kategóriák váltásának
hátterében független nemi és környezeti hatásokat azonosított (Tóth és mtsai., 2007, közlésre
benyújtva). A csecsemőkori kötődést a már bemutatott IHT-val, a 6 éves kori kötődési
reprezentációt pedig az MCAST módszerrel (Manchester Child Attachment Story Task, Green
és mtsai., 2000; magyarul ld. Tóth és Gervai, 2005) mértük. A Waters és Hamilton
tanulmányokban ismertetett kumulatív Élet Stressz Indexet kiegészítettük néhány, a mintánk
szempontjából releváns itemmel34. Az egyes családokra vonatkozó stressz indexet az
anyákkal longitudinálisan felvett életesemény kérdőívek alapján számoltuk ki. A kötődési
biztonság kontinuitása 1 és 6 éves kor között mindössze 58%-os volt. Ha azonban nemek
szerinti bontásban vizsgáltuk a stabilitást, a lányok csoportjában a biztonságos-bizonytalan
kötődés stabilitása szignifikánsnak mutatkozott. A teljes mintán a stabil biztonságosakhoz

32

A felmért stresszes életesemények mindkét kutatásban a következők voltak: szülő halála, válás, a gyermek
vagy a szülő súlyos betegsége, a szülő pszichiátriai problémái, a gyermek fizikai vagy szexuális bántalmazása.
Hamilton (2000) két további változója: hosszú anya-gyermek szeparáció, anyai drogfogyasztás.
33
A családi rizikóindex a következő szempontokat tartalmazta: alacsony családi bevétel, anya alacsony
iskolázottsága, apa alacsony iskolázottsága, egyszülős család, anya depresszív tünetei, lakhely túlzsúfoltsága.
34
Az indexben a következő események megléte (1) vagy hiánya (0) kumulálódott: az anya szülőjének vagy
testvérének halála, a gyermek vagy a szülő súlyos betegsége, nagyszülő az elsődleges gondozó, válás, egyszülős
család, anya pszichiátriai problémája, korai (2 év alatti) bölcsődei gondozás, hosszabb vagy rendszeres
szeparáció az anyától, testvér születése 2 éves kor alatt.
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képest a stressz index szignifikánsan magasabb volt azoknál a csoportoknál, ahol
biztonságosból bizonytalanba, illetve dezorganizáltba váltott a kötődés. Viszont a stabil
bizonytalanoknál és a bizonytalanból biztonságosba váltó csoportoknál ez nem volt igaz.
Logisztikus regresszióban a fiú nem kb. 30-szoros, a stressz index pedig kb. 4-szeres rizikót
jelentett a biztonságosból bizonytalan, valamint (rendre) 11-szeres, illetve 3-szoros rizikót a
biztonságosból dezorganizált kategóriába váltás eseteiben. A DRD4 7-es allélváltozata a
kötődési minőség változásának magyarázatában nem játszott szignifikáns szerepet.
2.3.5. Kötődés és későbbi következmények
A különböző kötődési mintázatok eltérő fejlődési utakat eredményeznek a gyermek későbbi
érzelmi és szociális fejlődésében (szociális kompetenciában, a kortárs- és párkapcsolatokban,
önértékelésben stb.):
-

A biztonságos kötődési múlttal rendelkező gyermekek jobb szociális készségeket

mutatnak gyermekkorban, mint bizonytalanul kötődő társaik (Ainsworth, 1985; Bretherton
és Waters, 1985; Grossmann és mtsai., 1999; áttekintésként lásd Thompson, 1999).
-

Bár a bizonytalan (elkerülő és ambivalens) kötődési mintázatok is a gondozói

környezethez való szervezett, koherens adaptációnak tekinthetők, ezeknél a gyermekeknél
mégis gyakoribbak a szociális diszfunkció, a viselkedési és a pszichopatológiás
rendellenességek, mint biztonságosan kötődő társaiknál (pl. NICHD, 2006).
-

A gyermeki fejlődés legnagyobb kockázata a korai dezorganizált kötődési minta. A

dezorganizált kötődésű gyermekek veszélyeztetettek a gyermekkori agresszivitásra (LyonsRuth, 1996) és externalizáló viselkedésekre (Lyons-Ruth és mtsai., 1997), a kortárs
kapcsolati problémákra (Jacobvitz és Hazen, 1999), önértékelési zavarokra (Moss és mtsai.,
1999), valamint a gyermek- és ifjúkori pszichopatológiák, többek között a disszociatív
viselkedések kialakulásában (Carlson, 1998; Green és Goldwyn, 2002).

2.4. KRITIKÁK A KUTATÁSOKKAL SZEMBEN, CÉLJAINK
2.4.1. A szülővé válás folyamata
A legtöbb ismertetett kutatás vagy összefoglaló (az egész mintára vonatkozó, statisztikailag
átlagolt) longitudinális változásokat ismertet, vagy keresztkorrelációs összefüggéseket,
amelyek a különböző vizsgált változók egyidejű vagy prediktív hatásairól nyújtanak
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információt. Kevés kivétellel (pl. Belsky és Rovine, 1990, Belsky és Hsie, 1998: a házassági
minőség esetében) a kutatások nem állítanak fel hipotézist, és ennek nyomán nem is
vizsgálják, hogy léteznek-e jól elkülöníthető mintázatok, trendek az egyes szociális és
pszichés tényezők longitudinális változásaiban. Ugyanígy, az elemzésekbe nem vonják be
szisztematikusan a gyermek neme moderátor változót, csupán azokban az esetekben, amelyek
célzottan a szülői viselkedéssel, közös neveléssel függnek össze (ld. fentebb).
Kutatásunk, a longitudinális Budapesti Családvizsgálat módot ad arra, hogy a különböző
szülői és környezeti változókon belül anyai és apai individuális, illetve komplex családi
longitudinális trendeket különítsünk el, és ezekkel az eredményekkel járuljunk hozzá a
kurrens szakirodalmi összefüggések finomításához. Ennek érdekében elemzéseinkhez a
következő célokat határoztuk meg:
-

Minden vizsgált téma esetében azonosítani kívánjuk az egész vizsgált csoportra vonatkozó
„átlagos”

longitudinális

változást,

amely

összevethető

az

eddigi

szakirodalmi

tapasztalatokkal. Azonban nem csupán a szülői nemet, hanem a gyermek nemét is
moderátornak tekintjük, ezért elemzéseinket a teljes mintán három szempont (idő X szülő
neme X gyermek neme) szerint végezzük.
-

Ezek után mintán belül (klaszter-analízis módszerével) jellemző longitudinális trendeket,
mintázatokat próbálunk azonosítani, mivel azt feltételezzük, hogy az átlagos longitudinális
változás összemos egy sor individuális, illetve diádikus típust. Ennek érdekében nemcsak
azt vizsgáljuk meg, hogy a nők és a férfiak milyen trendeket mutatnak, hanem azt is, hogy
vajon elkülöníthetők-e szülői / családi altípusok, amikor a szülőpárok együttes jellemzőit
vizsgáljuk meg. Ebben az elemzési folyamatban sajnos nincs módunkban a gyermek neme
moderátor változót használni, mert az nagyon elaprózná a mintát. Egy nagyobb
elemszámú, esetleg reprezentatív vizsgálat során ezzel a szemponttal egészülhetne ki a
legteljesebb elemzési stratégia.

-

Azokban az esetekben is próbálunk típusokat megállapítani, ahol a változókat csupán egy
időpontban, és nem longitudinálisan mértük.

-

Az egyes tényezők kapcsolatainak azonosítása céljából korrelációs elemzéseket is
végzünk. Ezek az eredmények szintén összevethetők a szakirodalmi adatokkal.
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2.4.2. Kötődés és környezeti rizikó
A kötődés irodalomban leginkább az egyes kutatások által vizsgált egyedi tényezők
magyarázó erejét, vagy több változó lineáris additív hatását elemezték a kötődési biztonság
előrejelzése, vagy magyarázata érdekében. Néhány újabb keletű próbálkozás a kumulatív
rizikóindexek bevezetésére sikeresnek mondható. Ezek az indexek azonban rendszerint 5-10
tételből adódtak, amelyek nagy része általában szociális-gazdasági jellegű, illetve a szülőgyermek interakciók jellemzőire vonatkoztak.
Mivel a más fejlődési területek révén bemutatott rizikóirodalom jelzi a predikciós
modellek közti hatékonyság különbségét, és mivel a Budapesti Családvizsgálat a
szakirodalomban bemutatott legtöbb környezeti tényezőt felmérte, ezért célunk nem csupán a
kötődés hátterében meghúzódó hatások azonosítása, hanem egy komplex módszertani
elemzés is, ami a sokváltozós magyarázómodellek tesztelését vezeti végig. Ennek
megfelelően felállítunk modelleket egyedi, illetve komplexebb főkomponens-változókkal,
valamint különböző szempontok szerint rendezett rizikóindexekkel. Elemzéseinkben
fontosnak tartjuk a gyermekek nemének szempontját, amely a szakirodalom szerint is a
családi rendszer működésének fontos meghatározója. A szakirodalomban eddig egyedülálló
próbálkozás az, hogy a longitudinális trendek alapján is meghatározunk rizikós utakat,
amelyeket egyedi, illetve kumulált változókként kívánunk a kötődési minőségének
előrejelzésére használni.

51

3. MÓDSZEREK
3.1. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK
Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében, Dr. Gervai Judit vezetésével kezdődött el 1996 és
1998 között a Budapesti Családvizsgálat (Gervai, 2005). A 113 első gyermekét váró,
alacsony szociális rizikójú szülőpárt főleg szülésre felkészítő foglalkozásokon, kisebb részben
magazinokban feladott hirdetések révén gyűjtötték. A gyermekek egy éves korára 10 család
lemorzsolódott, így a végleges csecsemőkori mintánk 103 családból áll. A gyermekek
megszületésekor jellemző demográfiai jellemzőket a 6. táblázatban láthatjuk. A gyermekek
között 58 fiú és 45 lány volt, akik egészségesen, időre (40±2 hét), és 2500g-nál nagyobb
súllyal (2650-4700g) születtek.

6. táblázat: Főbb demográfiai mutatók a Budapesti Családvizsgálatban
Anyák
Apák
Életkor*
19-38 (átlag=27,3)
23-46 (átlag=29,8)
Iskolai végzettség
Általános és szakmunkás
3,90%
9,70%
Középiskola
42,70%
31,10%
Felsőfokú
53,40%
59,20%
Foglalkozás
Vezető, beosztott értelmiségi
40,80%
52,40%
*az első gyermek születésekor

A minta nem csupán előnyös képzettségi és foglalkozási jellemzői alapján mondható alacsony
szociális rizikójúnak, hanem azért is, mert az otthoni látogatásokat végző munkatársak35
megítélése szerint az otthonok minősége (5 darab 5 fokú skálán mért kérdésre) átlagosan
4,3±0,58 (1,1-4,9), a vagyoni helyzet (5 fokú skálán) pedig 3,2±0,68 (2-5) értékű volt. A
legtöbb szülőpár (77,7%) családjától már külön lakásban élt a terhesség idején. A párok
átlagosan 55,5±26,45 (13-165) nm-nyi területen laktak önállóan.

3.2. VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK
3.2.1. Korai kötődés
A korai anya-csecsemő kötődést a világszerte alkalmazott Ainsworth-féle Idegen Helyzet
Teszt (IHT) segítségével mértük (Ainsworth és mtsai., 1978). A laboratóriumi vizsgálat 8
35
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epizódból áll, amelyek során a csecsemő enyhe, de fokozatosan növekvő stressznek van
kitéve. Az egész procedúra kb. 20-25 perc. Az egymást követő helyzetekben először azt
figyelhetjük meg, hogy hogyan viselkedik a csecsemő idegen környezetben, de az édesanyja
társaságában (3 perc), majd egy barátságos, de számára idegen nő jelenlétében (3 perc),
később pedig az anyától való két rövid ideig (0,5-3 perc) tartó elszakadás és az azt követő
újratalálkozások során (3-3 perc). A két rövid, közepes stresszt okozó szeparációt követően,
az újratalálkozások alkalmával jelentős egyéni különbségek figyelhetők meg a csecsemők
viselkedésében. E jegyek alapján három koherensen szervezett kötődési mintázat (Ainsworth
és mtsai., 1978): a biztonságos (B), a bizonytalan-elkerülő (A) és a bizonytalanrezisztens/ambivalens (C), valamint az ún. széteső, dezorganizált (D) mintázat (Main és
Solomon, 1990) írható le.
A három alapvető kategória értékelésénél a csecsemő testi közelséget és érintkezést
kereső-fenntartó, valamint rezisztens és elkerülő viselkedési megnyilvánulásait veszik
figyelembe (Ainsworth és mtsai., 1978). A fő kategóriákon belül további alcsoportokat is
elkülönítenek (A1, A2, B1-4, C1, C2), amelyek minőségi sorrendjére több elképzelés is
született (pl. Crittenden, 1985). A dezorganizált mintázat a különböző viselkedéses jegyek
előfordulási gyakorisága és súlyossága alapján 9-fokú skálán jellemezhető (Main és Solomon,
1990). Az 5, vagy annál magasabb pontszámot elért diádok esetében a csecsemőt, illetve a
kapcsolati mintázatot a dezorganizált kötődési kategóriába sorolják. A D kötődésű csecsemők
is kapnak másodlagos A/B/C kategóriát aszerint, hogy a stressz hatására széteső viselkedési
stratégiát mely jegyek jellemzik a leginkább (magyar összefoglalást ld. Tóth és Gervai, 2005).
A laboratóriumi vizsgálatot a csecsemők 12-13 hónapos korában végeztük. A
videofelvételeket két képzett megfigyelő36 értékelte. Értékelésükben a klasszifikációk 93%-os
egyezést mutattak. Kérdéses esetekben a besorolás véglegesítése közös megegyezéssel történt.
A kötődési viselkedés dezorganizációjának értékelését szintén egy kiképzett kódoló37
értékelte, majd 12 felvételt független szakértők is ellenőriztek (egyezés: 92%; Lakatos és
mtsai., 2000).
A kötődési minőség magyarázatára kategoriális, illetve ordinális változótípusokat
használtunk. Egyrészt a négy fő kategóriából dichotóm változókat alkottunk: elkülönítettük (1)
a biztonságos és bizonytalan (biztonságos vs. bizonytalan), (2) a dezorganizált és organizált
(D vs. nem-D), illetve (3) a dezorganizált és biztonságos (D vs. B) csoportokat. Másrészt a
kötődési minőség adaptivitásának jellemzésére a legrészletesebb, Crittenden (1985) által leírt
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hatfokú skálát38, a kötődés dezorganizált jellemzőire pedig Main és Solomon (1990) által
közölt 9-fokú D skálát alkalmaztuk.

3.2.2. A szülői és a tágabb környezeti tényezők kérdőíves felmérése és a pszichometriai
fejlesztések eredményei
A Budapesti Családvizsgálat minden adatfelvételi időpontjában (tehát a terhességtől az első
gyermekek 7,5-8 éves koráig) kérdőíves módszerrel mértük fel a szülői/családi és a tágabb
környezeti tényezőket. Jelen munkában csak a születést követő első életév történéseivel
foglalkozunk, így a 7. táblázatban csupán a terhesség idején és az első 12 hónapban felvett
kérdőívek tematikus rendszerezését mutatjuk be (bővebb módszertani összefoglalót ld.
Gervai, 2005).
Kutatásaink során számos esetben Magyarországon először használt, adaptált
kérdőívekkel dolgoztunk, természetesen az eredeti kérdőívek magyarra fordított, és néhány
esetben némileg módosított változatait használtuk. Ezért minden esetben röviden ismertetjük
az eszközök eredetét, célját, valamint a saját mintánkra vonatkozó pszichometriai fejlesztések
eredményeit39, és a hiányzó adatok kezelési módját40.

38

Ebben az esetben az alkategóriák a következő ordinális minőségi sorrendet mutatják: D, C2=1; A1=2; A2,
C1=3; B4=4; B1, B2=5; B3=6 (a skála az adaptivitás irányába mutat).
39
A részletes bemutatás során a kérdőíveket a magyar szaklapokban publikált elnevezésekkel láttuk el.
40
Amikor egy skála tételei közül a lehetséges válaszok maximum 20%-a hiányzott, a hiányzó adatokat a
vizsgálati személyek saját skálaátlagával helyettesítettük. Amikor a kívánt metódus skálaátlag számolása volt, ott
egyszerűen csak átlagoltuk a meglévő adatokat azoknál az eseteknél, ahol 20%-nál kevesebb hiányzó adat volt.
Ez a helyettesítési módszer statisztikai vizsgálatok szerint eredményesen működik, amennyiben koherens,
homogén eszközről van szó (Schafer és Graham, 2002). Ez a feltétel esetünkben a legtöbb skálánál teljesült (ld.
Cronbach-alfa mutatók). E módszernél a későbbiekben ismertetésre kerülő „multiple imputation (MI)”
statisztikailag még megalapozottabb megoldást nyújthatott volna, de az MI módszertanát doktori munkám
későbbi fázisában ismertem meg, így használatát a végső adatbázis kidolgozására korlátoztuk.
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7. táblázat: A Budapesti Családvizsgálat felvételei a szülői és a tágabb környezeti változókról, valamint a
korai anya-gyermek kötődésről
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3.2.2.1. Gyermekvárás és születés körülményei
A gyermekvárás és a szülés körülményeiről a munkacsoport saját szerkesztésű kérdőíveiben
informálódott a családoktól. Jelen vizsgálatunkban csupán néhány kérdéskört érintünk
(kérdéseket kivonatolva ld. 2a. és 2b. függelékben). Érdekelt minket, hogy a szülőpár
mennyire örült a terhességnek, tervezték-e a születendő gyermeket, volt-e valami komplikáció
a terhesség illetve a szülés idején, az újszülöttek kaptak-e valamilyen speciális kezelést
megszületésük után. Megkérdeztük, hogy a kismamák mennyire tartották fárasztónak a
terhességet (0-4 fokú skála), másrészt pedig milyen szubjektív szülésélménnyel (1-10 fokú
skála) érkeztek haza. Informálódtunk arról, hogy voltak-e a szülőknek elvárásaik a gyermekük
nemével kapcsolatban, és megvizsgáltuk, hogy a vágyak és a valóság milyen mértékben
találkozott.
3.2.2.2. Szülők mentális állapota
3.2.2.2.1. Posztnatális depresszió (EPDS)41
A kérdőívet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) néven Cox és munkatársai 1987ben publikálták abból a célból, hogy egészségügyi dolgozóknak, védőnőknek egyszerű és
rövid gyorsteszt álljon rendelkezésére a posztnatális depresszió szűrésére. (ld. 3. függelék). A
BCsV anyagában a kérdőíveket a gyermek megszületését követően 6. héten vettük fel az
anyával. A rövid 10 kérdéses, önkitöltős kérdőívben minden itemre négy lehetséges válasz
közül egyet kell bekarikáznia a kitöltőnek. A kérdések arra vonatkoznak, hogy a vizsgálati
személy az elmúlt héten hogyan érezte magát. Az értékelés során a tételekre adott (0-3)
pontszámokból (az eredeti gyakorlatnak megfelelően) skálaösszeget számoltunk42. Hét tétel
(3., 5., 6., 7., 8., 9., 10.) pontszámai fordítást igényelnek, minthogy a kérdőív a posztnatális
depresszió irányába mutat. A 0-30-ig terjedő skálán 12/13 pontot jelölnek meg klinikai
határértéknek a szerzők: az efölötti pontszámokat elért édesanyákat a posztnatális depresszió
szempontjából veszélyeztetettnek tekinthetjük43.
Az eredeti angol munkában a skála homogenitás mutatója 0,87 volt, mintánkban a
skála homogenitása megfelelő (Cronbach-alfa=0,78).

41

Az EPDS magyar változatát a munkacsoportunk készítette, s átadta alkalmazásra más kutatóknak, illetve a
Magyar Védőnők Szövetségének.
42
Hiányzó adatok és kezelésük: 3 eset hiányzik, de javítani nem lehet, mert egyáltalán nem adtak választ a
kérdőívre.
43
Egy magyar vizsgálatban Nagy és mtsai. (2003) 10/11 pontnál határozzák meg a cut-off értékét.
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3.2.2.2.2. Szorongás és depresszió (IDAS)
A kérdőívet Snaith és munkatársai (1978) publikálták Irritability, Depression, Anxiety Scales
(IDAS) néven, amely a későbbi Hospital Anxiety and Depression Scales (HADS; Zigmond és
Snaith, 1983) elődje. A rövid 18 itemes kérdőív gyorstesztként szolgálhat három érzelmi
probléma (szorongás, depresszió és kifelé és befelé irányuló irritabilitás/agresszió) szűrésére.
Saját kutatásunkban csak az 5-5 tételes szorongás és a depresszió skálát használtuk, a
kérdőíveket a terhesség idején, valamint a gyermek megszületését követően 6. és 12.
hónapban vettük fel mindkét szülővel. Az önkitöltős kérdőívben (ld. 4. függelék) minden
itemre négy pontosan megfogalmazott válasz közül kell bekarikázni egyet arra vonatkozóan,
hogy az elmúlt 3 napban hogyan érezte magát a vizsgálati személy. Az értékelés során a
tételekre adott (0-3) pontszámokból (az eredeti gyakorlatnak megfelelően) skálaösszeget
számoltunk44. Mivel a szorongás és a depresszió skála sokszor magasan korrelált,
kiszámoltunk egy komplex distressz változót is, amiben összeadtuk mind a 10 item
pontszámát. Miután öt tételt megfordítottunk (3., 4., 6., 8., 10.), a skálák a szorongás és a
depresszió irányába mutatnak. A 0-15-ig terjedő skálákon a depresszió esetében 4/5 (határ
zóna: 4-6), a szorongás esetében pedig 7/8 (határzóna: 6-8) pontot jelölnek meg határértéknek
a szerzők. Az efölötti pontszámokat elért vizsgálati személyeket a szorongás és/vagy a
depresszió szempontjából veszélyeztetettnek tekinthetjük.
Az eredeti munkában a depresszió skálák homogenitás mutatói háromféle metódussal
(pl. split-half, Cronbach-alfa) számolva 0,72, 0,77 és 0,81, ugyanez a szorongás skálára
nézve: 0,74, 0,80 és 0,87. Mintánkban a szorongás skálák homogenitás értékei többnyire
megfelelőek voltak, viszont a depresszió skála nem rendelkezett megfelelő belső
konzisztenciával. A 10 tételes összetett distressz skálák Cronbach-alfa mutatói a
legmeggyőzőbbek (ld. 8. táblázat), ezért elemzéseinkben a továbbiakban ezeket használjuk.

8. táblázat: Az IDAS-skálák homogenitásmutatói (Cronbach-alfák)

IDAS skálák
Szorongás
Depresszió
Distressz

A terhesség idején
anyák (n=102) apák (n=96)
0,71
0,71
0,45
0,45
0,71
0,72

6. hó
anyák (n=96) apák (n=87)
0,65
0,74
0,48
0,69
0,73
0,79

12.hó
anyák (n=99) apák (n=88)
0,68
0,72
0,49
0,66
0,69
0,81

44

Hiányzó adatok és kezelésük: azoknál az eseteknél (4) ahol nem minden adat hiányzott, a skálán belüli saját
átlaggal helyettesítettünk (maximum a változók 20%-ig), a többi esetben teljesen hiányoztak az adatok.
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3.2.2.2.3. Gondok-aggodalmak (CWS)
A kérdőívet Cambridge Worry Scale (CWS) néven fejlesztették ki a 90-es évek elején Green
és munkatársai (2003) azzal a céllal, hogy egy nagy létszámú mintában (n=1207) felmérjék a
várandós nőkre jellemző aggodalmak típusait és azok intenzitását. A kérdőív inkább a
mindennapi élettel kapcsolatos aggodalmakat kívánja felmérni, mintsem a lehetséges
patológiákat. Az eredetileg 16-17 tételes kérdőívet a várandósság három szakaszában
tölttették ki a vizsgálati személyekkel, és azt figyelték, hogy a várandósság előrehaladtával
hogyan változnak az aggodalmak. Gervai és munkatársai még az eredeti angol publikáció
előtt, 1996-ban adaptálták a Cambridge Prenatal Screening Study anyagát, és nemcsak a
várandós anyák, hanem az apák számára is szerkesztettek egy ívet. Ezeket a kérdőíveket
(kissé módosított tételekkel) az első gyermek megszületését követően is felvettük (6 és 12
hónapos korban). Az eszköz ötfokú (0–4) skálán méri fel, hogy a kitöltő személy a különböző
lehetséges problémák miatt mennyire aggódik. A terhesség időszakában az anyák 17, az apák
14 témában töltötték ki a kérdőívet, míg a szülést követően a vizsgálati személyek a
megváltozott élethelyzetnek megfelelően, kis változtatásokkal egy 16, illetve 13 tételes
kérdőívet kaptak (ld. 5. függelék). Az értékelés során a tételekre adott pontszámokból (az
eredeti gyakorlatnak megfelelően) skálaátlagokat számoltunk45.
Az eredeti angol munkában egyrészt a teljes skálákat használták (a három felvételi
időpontra 0,79, 0,79 és 0,76 Cronbach-alfa értékekkel), másrészt főkomponens-analízissel
négy stabil faktort kaptak minden felvételi időpontban, amelyeket skálákba szerkesztettek (az
utóbbiak belső konzisztenciáit nem publikálták, de a részletekről lásd Green és mtsai., 2003).
Mivel a BCsV-mintában egyrészt némileg megváltoztattuk a kérdőíveket (néhány kérdést
kihagytunk, és néhány újat szerkesztettünk), másrészt más időpontokban is használtuk a
kérdőíveinket, mint az eredeti kutatás, talán érthető, hogy nem kaptuk meg egyértelműen az
angol cikkben publikált faktorstruktúrát. Mivel az alskála-homogenitások sem voltak
kielégítők, ezért mi csak a teljes skálákat használtuk. Ezek homogenitás értékei viszont
megfelelőek voltak (ld. 9. táblázat) (ld. továbbá Danis és mtsai., 2005).

9. táblázat: A CWS-skálák homogenitás mutatói (Cronbach-alfák)
CWS skálák
anyák
apák

A terhesség idején 6. hó
0,76 (n=96)
0,69 (n=90)
0,76 (n=92)
0,78 (n=86)

12. hó
0,76 (n=86)
0,80 (n=85)

45

Hiányzó adatok és kezelésük: Mivel átlagokat számoltunk, azokat az eseteket kihagytuk, ahol több mint a
válaszok 20%-a hiányzott.
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3.2.2.3. Életesemények
Gervai és munkatársai Goodyer (1985), Steele és Steele (1992) munkái, valamint saját ötletek
alapján szerkesztették meg részletes tematikus életesemény kérdőívüket, amelyet az anyák
minden felvételi időpontban kitöltöttek a gyermekek első 7 évében. Jelen elemzésünkben csak
az első év eseményeiről lesz szó. A kérdőívekbe (ld. 6. függelék) foglalt témák a következők
voltak:
(1) Egészségről, életkörülményekről. Ebben a részben először a család tagjainak az elmúlt
időszakban jelentkező betegségeiről, kórházi kezeléseiről kérdeztünk, továbbá arról, hogy
ezek az események milyen hatással voltak a családra és főként a gyermekre. Ezután a
közeli

rokonságban

történt

halálesetekről,

családi

válságokról,

házasodásokról

informálódtunk. Megkérdeztük azt is, milyen a szülők viszonya a saját és partnerük
szüleivel, és kiknek a támogatását élvezheti az anya a mindennapi problémák
megoldásában, illetve gyermekének gondozásában, nevelésében. Kérdéseket tettünk fel a
fontosabb döntésekről, költözködésekről, munkahelyi problémákról és váltásokról, anyagi
helyzetről és egyéb történésekről (pl. tanulmányok, balesetek, bírósági ügyek stb.) is.
(2) Gyermekről. Ebben a témakörben az első gyermek egészsége, fejlődése mellett a
gyermekgondozás

viszontagságairól,

segítőkről,

újabb

terhességekről,

esetleges

abortuszokról, munkába állásról, a gyermektől való szeparációkról, esetleges intézményi
feltételekről érdeklődtünk.
(3) Házastársi kapcsolatról. A gyermek megszületését követően időről időre megkérdeztük a
párokat, hogyan változtak érzéseik és együttélésük minősége, vannak-e konkrét (pl.
szexuális) problémáik, milyen gyakran fordult elő közöttük nézeteltérés, nagyobb
összetűzés, esetleg gondoltak-e komolyan válásra. Ezekben az ívekben derült fény arra is,
ha netán a házaspár időközben külön költözött vagy már hivatalosan el is vált. (ld. továbbá
Danis és mtsai., 2005a)
A kvantitatív feldolgozáshoz a mellékelt (Danis és mtsai., 2006a; ld. 1. függelék)
tanulmányban ismertetett, Holmes és Rahe (1967), valamint Miller és Rahe (1997) vizsgálatai
nyomán felmért magyar életesemény súlyok szolgáltak. A demográfiailag illesztett
kisgyermekes édesanyákból álló minta alkalmas volt arra, hogy független mérésként a BCsV
adatainak kódolására szolgáltasson életesemény súlyokat. A BCsV életesemény adatainak
súlyozása után az eseménycsoportokat témánként összesítettük, illetve egy összefoglaló
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globális „élet-stressz” mutatót alkottunk (kódlapot ld. 6. függelékben)46. Az életesemény
alskálák a következők voltak:
- sérülés és betegség a családban (tágabb család betegségei, sérülései, balesetei, kórházi
tartózkodásai),
- halálesetek a tágabb családban és közeli baráti körben,
- partnerkapcsolati problémák a házastársak között (viták, nagy összetűzések, időleges
szeparációk, szexuális problémák, válás),
- a szülőkkel kapcsolatos problémák (problémák a saját és a partner szüleivel, saját szülők
szeparációja, válása, újraházasodása),
- munkahelyi problémák (saját vagy társ problémái a munkahelyen, elbocsátás,
munkaváltás, munkanélküliség, tanulmányok folytatása),
- pénzügyi problémák (pénzproblémák, vagyon sérülése),
- lakásügyi problémák (költözködés, felújítás, építkezés, rokonnal összeköltözés),
- családi állapot változásai (házasság, terhesség, szülés, abortusz),
- egyéb problémák (bírósági ügyek, jogsértés, nagyobb döntések).
Két számolást végeztünk: első ízben csak az anyákkal, illetve az ő családjukkal megtörtént
eseményeket vettük számba és súlyoztuk. Másodszor pedig képeztünk egy családi élet-stressz
mutatót, amelyben az apával és az apa családtagjaival megtörtént eseményeket is
összegeztük47. A két félév összesített adatai után összegeztük a teljes első évre is az
életesemények súlyozott stressz-pontszámait, ezen kívül a stresszes események darabszámát
is megállapítottuk minden családra nézve.

46

Hiányzó adatok és kezelésük: A szülőkel kapcsolatos problémáknál, ha meghalt vagy elvált a szülő, és ezért a
vizsgálati személy nem jelölt kapcsolati minőséget, 0 pontszámot adtunk. Ahol a pénzügyi helyzetre, vagy a
saját kapcsolati vitákra, összetűzésekre vonatkozó információ egy időpontban hiányzott, ott a többi időpont
átlagával helyettesítettük. Ha válás után nincs kapcsolattartás az apával, akkor a kapcsolati és szexuális
problémákra 0-t kapott a vizsgálati személy.
47
Az első esetben a magyar vizsgálatból (Danis és mtsai., 2006a) származó anyai súlyokat használtuk fel. A
második esetben több dolgot kellett megfontolnunk. Nyilvánvalóan az anya stressz-szintjét befolyásolja a
házastársával, illetve az ő családjával történt életesemények súlya, emiatt a családi terheltségnek a komplexebb
mutató jobb fokmérője kell legyen. Viszont a súlyozásban nehézségeink akadtak: feltételezhetően az anyát az
apával és a családjával történt dolgok némileg kevésbé érintik meg, mint ha az adott események vele és
közvetlen családjával történnek meg. Azonban a házastársi kötelékből adódóan (ha feltételezzük, hogy a
kapcsolat harmonikus), az édesapa állapota közvetetten biztosan hatással van az anyára (akár egészségi,
munkahelyi változások, gyász, stb. esetében). Sajnos a független súlyozó vizsgálat (Danis és mtsai., 2006a)
során nem kérdeztünk rá olyan súlyokra, amelyek a házastárssal kapcsolatos eseményekre vonatkozik, ezért
nincs információnk arról, hogy átlagosan mennyivel kevésbé érintik meg az anyát ezek az események. Apáktól
csak egy kis 30 fős alminta révén szereztünk adatokat, amelyek nem kellően megbízhatóak a súlyozást tekintve.
Végül minden egyes eseményt az anyai súlyokkal súlyoztunk. Ez az eljárás némileg torzít, de feltételezhetően
nem jelentékenyen, hiszen a független súlyozó vizsgálatból ismerjük, hogy a nők és a férfiak közötti össz-stressz
átlagban nem mutatkozott szignifikáns különbség.
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3.2.2.4. Családon belüli / kívüli támogatás
Gervai és munkatársai az életesemény kérdőíven belül a szociális támogatottság, illetve a
gyermekgondozásban való segítségnyújtás szintjét is fel kívánták mérni. Több kérdésre adtak
választ az édesanyák a gyermek születését követő 6. és 12. hónapban (ld. 6c. függelék).
Megkérdeztük, hogy mennyire fárad el a mama a gyermekgondozásban (4 fokú skála).
Összesítettük azoknak a személyeknek a számát (0-7; lehetőségek: anya, apa, férj, testvér,
barát, távolabbi rokon, anyós/após), akikre az anya támaszkodhat magánéleti problémáival,
illetve a gyermekgondozás körül fellépő gondjaival (családon belüli segítség/0-4/: férj,
szülők, anyósék, rokonok; családon kívüli segítség /0-3/: barát vagy szomszéd, bébiszitter
vagy takarítónő, bölcsőde).
3.2.2.5. Szülők nemi típusa és a házastársi kapcsolat
3.2.2.5.1. Szülők nemi típusa (Én tulajdonságaim, Társ tulajdonságai; PAQ)
Az eredeti kérdőívet Spence és Helmreich (1978) fejlesztették ki Personal Attribute
Questionnaire (PAQ) néven, a magyar változatot Gervai (Gervai és mtsai., 1995) alkalmazta
először. Saját változatunkban a kérdőív (ld. 7. függelék) mindkét szülő ön- és társ
percepcióját méri fel 3 skálán (erre a szakirodalomban eddig még nem volt példa):
-

maszkulinitás (PAQ-M, önérvényesítés és instrumentális orientáció): szociálisan kívánatos
mindkét nem számára, azonban sztereotipikusan a férfi nemhez kötik, és a férfiak
általában magasabb átlagpontszámot érnek el rajta,

-

femininitás (PAQ-F, interperszonalitás, érzelem kifejezés): úgyszintén szociálisan
kívánatos mindkét nem számára, de tradicionálisan a női nemhez kötik és a nők magasabb
átlagot érnek el ezen a skálán,

-

maszkulinitás-femininitás (PAQ-MF, aggresszió-dominancia): a két végén helyezkedik el
a két nem: agresszió / dominancia oldalán a férfiak, szubmisszivitás / dependencia oldalán
a nők.

Kutatásunkban a standard rövid, 24 itemes változatot használtuk, és (az eredeti instrukciónak
megfelelően) aggregátum pontszámot számoltunk a három 8 tételes skálára, ahol a válaszokat
egy 5 fokú (0-4-ig terjedő) Likert-skálán lehet megadni. Így minden skálán 0-32 pontot lehet
elérni. A kérdőíveket felvettük a terhesség idején, valamint a gyermek megszületését követő
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6. és 12. hónapban48. A skálák belső konzisztenciája a következőképpen alakult (ld. 10.
táblázat).

10. táblázat: A PAQ-skálák homogenitás mutatói (Cronbach-alfák)
PAQ skálák
Önpercepció
PAQ-M
PAQ-F:
PAQ-MF:
Társpercepció
PAQ-M
PAQ-F:
PAQ-MF:

Terhesség
anyák (n=101)
apák (n=95)
0,75
0,80
0,81
0,80
0,47
0,48
anyák (n=101)
apák (n=95)
0,83
0,75
0,86
0,89
0,55
0,36

6.hó
anyák (n=94)
apák (n=86)
0,78
0,80
0,79
0,82
0,52
0,50
anyák (n=95)
apák (n=86)
0,82
0,72
0,87
0,88
0,44
0,33

12.hó
anyák (n=99) apák (n=87)
0,78
0,80
0,79
0,82
0,52
0,50
anyák (n=97) apák (n=87)
0,84
0,77
0,91
0,89
0,48
0,35

Mint láthatjuk a maszkulinitás és a femininitás skála mindkét szülő és minden időpont
esetében erősen homogén, míg a harmadik (agresszió-dominancia) skála alacsony belső
konzisztenciát mutat. Ennek a skálának a tételei valószínűleg egyáltalán nem relevánsak a
gyermekvárás és egy csecsemő nevelésének időszakában. Ezért a további elemzéseink során
csak a két előbbi skálával foglalkozunk. A skálák, hasonlóan az eredeti eszköz
kidolgozásának célkitűzéséhez (a faktorok legyenek ortogonálisak), egyik szülőnél, egy
időpontban sem korrelálnak egymással.
3.2.2.5.2. Házastársi elégedettség mutatók
Gervai és munkatársai az életesemény kérdőíven belül a házastársi elégedettségre és
stabilitásra vonatkozó kérdéseket is feltettek a gyermek születését követő 6. és 12. hónapban
(ld. 6b. függelék). Ezek a következők voltak: Jól kijönnek-e egymással?; Változott-e a
kapcsolatuk az utóbbi időben?; Van-e aggodalma a kapcsolatuk felől?; Felmerült-e a válás
gondolata? Néhány tétel megfordítását, illetve a diszkrét válaszok összeadását követően egy
0-4 fokú skálát kaptunk, amely a házastársi elégedettség, illetve stabilitás irányába mutatott49.
A válás gondolatára vonatkozó kérdést külön változóként is vizsgáltuk.
3.2.2.5.3. Vélemények a házastársak feladatairól (MFRQ)
Az eredeti kérdőívet Spence és munkatársai (1980) fejlesztették ki Male-Female Relations
Questionnaire (MFRQ) néven, magyar változatát Gervai (Gervai és mtsai., 1995) alkalmazta
először. Az önkitöltős kérdőív a tradicionális nézeteket és preferenciákat méri fel mindkét
48

Hiányzó adatok és kezelésük: Az összes életkor összes fajta adata közül 19 esetben helyettesítettünk
skálaátlaggal.
49
Hiányzó adatok és kezelésük: Mivel diszkrét válaszadásról volt szó, nem tudtunk helyettesíteni, ezért azok,
akik nem válaszoltak valamelyik kérdésre, nem rendelkeznek adattal.
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nem szerepeivel kapcsolatban. Az MFRQ-nak eredetileg két skálája van: a 16 tételes Szociális
Interakció (Social Interaction) skála, amely mindkét nem általános szociális szituációkban
preferált viselkedésformáit és pozícióit méri fel, és a 10 tételes Házassági Szerepek (Marital
Roles) skála, amely kifejezetten a házastársi kapcsolatban érvényesülő szerepek megítéléséről
kérdez. A BCsV-ben csak az utóbbit használtuk fel (ld. 8. függelék).
A kérdőívben minden kérdésre ötfokú (0–4) skálán lehet válaszolni az egyetértés
mértékének megfelelően, így az összpontszám 0–40-ig terjedhet50. Minél magasabb
pontszámot ér el valaki a skálán, annál tradicionálisabb nézeteket vall, illetve annál
sztereotipikusabb nemi szerepeket preferál egy kapcsolatban (pl. férj dominanciája fontos
döntésekben,

pénzkezelésben;

feleség

dominanciája

a

háztartás

vezetésében,

gyermeknevelésben). Kutatásunkban a kérdőívet a terhesség idején vettük fel.
Bár az eredeti skála 10 tételes, véleményünk szerint elkülöníthető két tartalmilag
értelmes alskála a férfi, illetve a női szerepekre és feladatokra. Az ellenőrzést szolgáló
főkomponens-analízis eredménye az anyák esetében intuíciónkkal megegyező volt (az
apáknál kevésbé tiszta faktor-struktúrát kaptunk). Ezután szerkesztettünk két 5-5 tételes
alskálát, amelyeknek a homogenitása megfelelő, tartalmuk pedig jól értelmezhető volt
számunkra. Ezeket a következőképpen neveztük el, és a következő tételeket tartalmazták: (a)
Férj dominanciája a családban (2., 3., 4., 6., 10.), (b) Feleség segítő-támogató szerepe a
családban (1., 5., 7., 8., 9.). A teljes skála és az alskálák belső konzisztenciája az alábbiak
szerint alakult (ld. 11. táblázat). (ld. továbbá Danis és mtsai., 2005a)

11. táblázat: A MFRQ-skálák homogenitás mutatói (Cronbach-alfák)
MFRQ skálák
Házastársi szerepek
Férj szerepei alskála
Feleség szerepei alskála

anyák (n=102)
0,81
0,71
0,72

apák (n=86)
0,85
0,74
0,78

3.2.2.5.4. Családi munkamegosztás (SRBS)
Az eredeti kérdőív (Sex-Role Behavior Scales; Orlofsky, 1980) rövidített változatát Gervai és
munkatársai (1995) már az 1980-as évek végén használták kultúrközi összehasonlító
vizsgálatukban. A kérdőív három skálán 7-7, összesen 21 tételt tartalmazott. Ezek a skálák a
tipikusan férfi és a tipikusan női háztartási feladatok mellett a gyermek gondozása körüli
feladatok vállalásáról kérdezte ki a párokat. Tapasztalatai alapján Gervai adaptálta a kérdőívet
50

Hiányzó adatok és kezelésük: Helyettesíteni csak egy esetnél lehetett saját átlaggal.

63

a 90-es évek magyar viszonyaira. A BCsV-ben már csak azokat a tételeket használtuk,
amelyek jó statisztikai paraméterekkel, és a magyar családokra releváns jellemzőkkel
rendelkeztek az előző vizsgálat alapján (ld. 9. függelék). Fő kérdéseink voltak, hogy vajon
mennyire tradicionális a háztartási feladatok szervezése mintánkban, illetve vajon az első
gyermek megszületését követően az apák mennyire vesznek át női feladatokat és fordítva.
Eredetileg 8 tipikusan női és 4 tipikusan férfi háztartási szerepre kérdeztünk rá. A kérdésekre
5 fokú Likert-skálán kértünk választ úgy, hogy egy-egy feladatot inkább a kitöltő, vagy
inkább a házastársa szokott-e végezni a családban (a skála középső értékénél a pár mindkét
tagja egyformán végzi az adott feladatot). A kérdőívet az első terhesség idején és a gyermek 6
és 12 hónapos korában vettük fel mindkét szülővel51.
A módosított anyag alapján a saját kérdőívünk skálatételei a következők voltak: (a.)
Tipikusan női munkák a háztartásban (1., 2., 3., 5., 8., 9., 11., 12.), (b.) Tipikusan férfi
munkák a háztartásban (4., 6., 7., 10.). A skálák tételeivel item-analízist végeztünk, a
következő Cronbach-alfa értékeket kaptuk (ld. 12. táblázat):

12. táblázat: Az SRBS skálák homogenitás- mutatói (Cronbach-alfák)

SRBS skálák
Női munkák:
Férfi munkák:

Terhesség idején
anyák (n=102)
apák (n=96)
0,64
0,61
0,42
0,36

6. hó
anyák (n=96)
apák (n=88)
0,59
0,51
0,48
0,41

12. hó
anyák (n=100)
apák (n=86)
0,71
0,59
0,57
0,44

Míg a korábbi vizsgálatban (Gervai és mtsai., 1995) a férfias munkákra 0,92, a nőiesekre
pedig 0,89 volt a magyar családok beszámolóinak belső konzisztencia értéke, ezek a
„tipikusnak” gondolt skálák a BCsV mintájában nem homogének. Lehetséges, hogy a családi
munkamegosztás és a feladatok vállalása 10 évvel az előző vizsgálathoz képest már más elvek
alapján működik (pl. az MFRQ eredményeinél is tapasztalhattunk egyfajta liberálisabb
gondolkodást a 80-as évekhez képest). Másrészről az 1995-ben publikált vizsgálatban 4,5
éves gyermekek szülei vettek részt, a BCsV-ben viszont első csecsemőkorú gyermeküket
nevelő párok, így a vizsgálat egy átmeneti életciklus periódust, a családdá alakulás időszakát
érintette. Ekkor a szerepek és a munkavállalások egy adott irányba eltolódhatnak, fel is
cserélődhetnek. Emellett valószínűsíthető a szubjektív igényeknek megfelelő szerepvállalás, a
modernebb háztartás-vezetés. Mivel csak a női skála mutatott többé-kevésbé elfogadható

51

Hiányzó adatok és kezelésük: Mivel átlagértékekkel számolunk, a hiányzók adatok korrigálódtak. Ahol nincs
adatunk, ott az adatok több mint 20%-a vagy a teljes kitöltés hiányzik.
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pszichometriai

paramétereket,

ezért

a

továbbiakban

csak

ezzel

foglalkozunk,

a

következtetéseket azonban óvatossággal kell kezelnünk52.
3.2.2.5.5. Családi élet (FAD)
A FAD (Family Assessment Device) eredeti amerikai változatát Epstein és munkatársai (1983)
fejlesztették ki abból a célból, hogy gyors módszerrel el tudják egymástól különíteni az
egészségesen működő családokat a problémás családoktól. A FAD egy 60 tételes, önkitöltős
kérdőív (ld. 10. függelék), amelyet leginkább krónikus fizikai és pszichés betegséggel küzdő,
illetve családterápiás folyamatban részt vevő családok megfigyelésekor használnak. A
kérdőív a McMaster-családmodell 6+1 dimenzióján keresztül kívánja megragadni a családi
működést. E dimenziók a következők: Problémamegoldás, Kommunikáció, Szerepek, Érzelmi
válaszkészség, Érzelmi bevonódás, Viselkedés kontroll53 és végül egy összefoglaló skála, az
Általános

működés,

amely

a

családi

működés

általános

egészségességét,

illetve

kiegyensúlyozottságát méri fel, és Ridenour és munkatársai (1999) szerint a felsorolt skálák
közül a leghatékonyabban mutatja meg egy család működésének problémáit. A FAD skálái a
kifejlesztésükkor megfelelő belső konzisztenciával (Cronbach-alfa: 0,72-0,92) és teszt-reteszt
megbízhatósággal (0,67-0,77) rendelkeztek, egymással pedig közepes mértékű korrelációt
mutattak, ami konvergált a 0-hoz, ha az Általános működés skála hatását kovariálták (Miller
és mtsai., 1983). A skálák a problematikusság irányába mutatnak, tehát minél magasabb
értéket ér el egy család a skálán, annál kiegyensúlyozatlanabbak az adott működési területen.
Magyarországon már több ízben alkalmazták a kérdőívet például alkoholbetegek családjainak
felmérésében, illetve egészséges és depressziós betegek családjainak összehasonlító
vizsgálatában (Keitner és mtsai., 1990; Kurimay, 1994), de az eszköz hivatalos publikálásáról
még

nem

tudunk.

Tudomásunk

szerint

Magyarországon

Kurimay

és

Keitner

együttműködésével folyik a validálás.
A BCsV-ben a FAD-ot alacsony rizikójú, egészséges családok körében használtuk
azzal a feltevéssel, hogy a skálákon belüli variancia összefüggésben lehet később a
52

Azért tartjuk fontosnak a kérdéskör vizsgálatát, mivel a szülővé válás folyamatának szakirodalma (ld.
korábban) a házastársi problémák hátterében a családi munkamegosztás megváltozását és az ennek
következtében kialakuló elégedettség csökkenést tartja az egyik kiemelkedő hatásnak.
53
Probléma megoldás: A család képes legyen egy problémát a felismeréstől a megoldásig végigvinni mind
érzelmi, mind instrumentális szinten. Kommunikáció: A kommunikációs stílusra és annak hatékonyságára utal a
családon belül. Szerepek: Azokra a viselkedésmintákra utal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a családtagok
érzelmi és instrumentális szükségleteit kielégítsék. Ilyenek pl. a pénzkezelés, a háztartási feladatok, élelem és
ruha beszerzése, ugyanakkor a csecsemő- vagy idős szülő gondozása és a gyermeknevelés is. Érzelmi
válaszkészség: Az a képesség, hogy a családtagok a megfelelő módon (stílusban és intenzitásban) válaszoljanak
különböző minőségű és mennyiségű ingerre mind jólléti, mind vészhelyzeti állapotban. Érzelmi bevonódás: Az
érdeklődés, a gondoskodás, a törődés és a melegség mértéke, amit a családtagok egymás felé mutatnak,
közvetítenek. A spektrum két oldalát a szimbiózis/túlinvolválódás, illetve az elhanyagolás/az involválódás
hiánya jelenti. Viselkedéskontroll: A családban uralkodó viselkedési normák, szabályok, és a fegyelem
kérdéskörei tartoznak ide. Az elfogadott viselkedési stílus egy családon belül lehet rigid és flexibilis.

65

gyermekek fejlődésében és a szülő-gyermek kapcsolatok minőségében mutatkozó
különbségekkel. Az első gyermekkel való terhesség alatt, valamint a 6 hónapos felvételnél
csak a Keitner és munkatársai (1990) által bemutatott kulturális összehasonlító vizsgálat
alapján érdekesebbnek tűnő négy skálát (Kommunikáció, Szerepek, Érzelmi bevonódás és
Viselkedéskontroll) használtuk. Az angol változat és az eredeti magyar fordítás (forrás:
Kurimay Tamás, Fodor Judit) alapján alakítottuk ki az általunk használt változatot, amelyben
néhány tétel fordítását finomítottuk, a néhol az erősen patológiára utaló tételeket az
egészséges kisgyermekeket nevelő családok számára is elfogadható és szívesebben
megválaszolható formába öntöttük. A csekély átdolgozást Keitner Gáborral (Brown
University) egyeztettük.
Az egyes tételekre 4 fokú skálán (1-4-ig) kell választ adni, hogy az adott kérdés
mennyire igaz a család működésére. Az eredeti metódussal összhangban a skálatételek
pontszámait átlagoltuk54. Mivel a FAD-ot általában problémás családok feltérképezésére
használták eddig, kíváncsiak voltunk az egyes tételek leíró statisztikáira is. Az adatok
eloszlása sok tétel esetében mindkét felvételi időpontban eltért a normális eloszlástól, számos
esetben alacsony volt a variancia, és a pozitív értékek felé eltolódott, ferde eloszlást
figyelhettünk meg. Egészséges családok, főleg várandós és csecsemőt nevelő párok
vizsgálatakor nem meglepő, hogy használhatatlannak bizonyul néhány olyan tétel, amelyek
patológiás, pl. skizoid, depresszív személyek családjaiban lehetnek érvényesek. Ennek
értelmében a feldolgozáskor az első két felvételi időpont átlagolt változóiból néhány tételt
kihagytunk.
A skálatételekkel itemanalízist végeztünk úgy, hogy a nagyon rossz tételeket
kihagytuk az elemzésből. Az eredmények óvatossággal összehasonlíthatók (ld. 13. táblázat)
az eredeti publikációban (Epstein és mtsai., 1983) ismertetett belső konzisztencia értékekkel,
amelyek 0,72 és 0,92 között változtak.

13. táblázat: A FAD-skálák homogenitásmutatói (Cronbach-alfák)

FAD skálák
Problémamegoldás
Kommunikáció
Szerepek
Érzelmi válaszkészség
Érzelmi bevonódás
Viselkedéskontroll
Általános működés

54

Terhesség idején
6. hó
anyák (n=102)
apák (n=96)
anyák (n=97)
apák (n=88)
–
–
–
–
0,60
0,77
0,81
0,76
0,78
0,73
0,82
0,81
–
–
–
–
0,20
0,11
0,29
0,41
0,50
0,55
0,64
0,41
–
–
–
–

Hiányzó adatok és kezelésük: az átlagolás révén a hiányzó adatokat csökkentettük (max. 20%-ig).
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Az Érzelmi bevonódás és a Viselkedéskontroll skálái mintánkban a terhességi és a 6 hónapos
felvételi időpontokban annak ellenére sem homogének, hogy a legrosszabb tételeket
kihagytuk. Valószínűleg ez a két dimenzió a várandósság alatt és a kora csecsemőkorban nem
releváns: egyrészt túl érzékeny területeket érintenek, másrészt nincs változatosság a
viselkedésben (mindenki nagyon szereti, óvja a gyermekét és társát)55. Eredményeink alapján
a további elemzésekben csupán a kommunikációs és a szerep problémákra vonatkozó
skálákkal foglakozunk. (ld. továbbá Danis és mtsai., 2005a)

3.2.2.6. A szülők percepciója a gyermekről
3.2.2.6.1. Az én kisbabám (MORS)
A Mothers’ Object Relations Scale (MORS) kérdőív eredeti, angol változatát John M. Oates
(The Open University, Milton Keynes, UK) fejlesztette ki az 1990-es évek közepén anyák és
csecsemőik kapcsolatának vizsgálatára. A kérdőív fókuszában a csecsemő érzelmeinek és
viselkedésének az anya által észlelt és értelmezett jellemzői állnak. A kérdőív a szülői
percepción keresztül kívánja megragadni a gyermeki sajátosságokat, és ezáltal a szülő belső
modelljét, gyermekéről alkotott reprezentációját is. Az Oates által összeállított 44 tételes
kérdőív pszichometriai elemzése 100 angol és 134 magyar anya adatai alapján történt. A
magyar fordítás során független visszafordítás is készült, s a végleges változatot annak
figyelembe vételével finomítottuk. A publikálás alatt álló anyag az említett 234 fős mintán
alapult, amelyben az első- vagy másodszülött csecsemők 2-6 hónaposak voltak, szüleik pedig
változatos SES jellemzőkkel rendelkeztek (Oates és Gervai, 2006; Oates és mtsai., 2006;
Danis és mtsai., 2005b).
A kérdőív 44 tételét (0-tól 5-ig terjedő) hat pontos Likert-skálán kellett megítélnie a
szülőknek. Az adott tételben megfogalmazott viselkedés vagy sajátosság előfordulási
gyakoriságát kellett megadni, hasonlóan a Rothbart-féle temperamentum skálákhoz (pl.
Rothbart, 1981). A tételpontszámok eloszlásának vizsgálata után a főkomponens-analízisbe
már csak 37 statisztikailag megfelelő tétel került. A fejlődéslélektani kutatások szempontjából
egy

négy

faktort

tartalmazó

megoldást

tartottunk

fontosnak

és

pszichológiailag

értelmezhetőnek. Ezek a faktorok a magyar mintában a következők voltak: a gyermek
akaratossága, a gyermek pozitív érzelmei, a szülő ingerültsége és a szülő érzelmi
megterhelése (az angol mintában kis eltérésekkel hasonló faktorszerkezetet találtak). E
55

Ezek a skálák is megfelelő homogenitást mutatnak a kisgyermekes családi időszakban (ld. Danis és mtsai.,
2005a)
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részletesebb, négyskálás kutatói változat mellett ígéretesnek tartottuk egy olyan gyorsteszt
kidolgozását is, amely a gyakorlati munkában, szélesebb körben is hasznosítható és könnyen
értelmezhető. Ezt egy kétfaktoros megoldás alapján láttuk megalapozottnak, amelyek
valamennyire lefedték a már fent bemutatott 4 skála tételeit, viszont a faktorszerkezet mind az
angol, mind a magyar mintában két ismert dimenziót eredményezett: a gyermek dominanciája
(invasion) és a gyermek pozitív érzelmei (warmth) dimenziókat. Ezek a dimenziók alapvetően
emlékeztetnek a klasszikus elméletek melegség és kontroll dimenzióira (pl. a PBI-ban: Parker
és mtsai., 1979; korábban: Schaefer és Bayley, 1961). A két dimenzió 7-7 legerősebb tételéből
álló két skálát az angol javaslat szerint használhatjuk a MORS rövidített változataként (ld. 11.
függelék). A továbbiakban csak ezzel a két skálával foglalkozunk56.
A skálaszerkesztés során a tételcsoportok belső homogenitásának vizsgálata céljából
kiszámoltuk a Cronbach-alfa értékeket (ld. 14. táblázat), amelyek kielégítők voltak.

14. táblázat: A MORS-skálák homogenitásmutatói (Cronbach-alfák)

MORS skálák
A gyermek dominanciája
A gyermek pozitív érzelmei

6.hó
12.hó
anyák (n=97)
apák (n=88)
anyák (n=100)
apák (n=88)
0,71
0,69
0,64
0,69
0,68
0,75
0,79
0,78

3.2.2.7. A szülők gondozási reprezentációi
3.2.2.7.1. Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI)
A kérdőívet Parker és munkatársai fejlesztették ki Parental Bonding Instrument néven még
1979-ben. Az eszköz retrospektív módon próbálja feltárni a válaszoló percepcióját a szülői
bánásmódról, amit gyermek- és serdülőkorában tapasztalt szüleitől. Az eszköz eredetileg két
klasszikus dimenziót foglalt magába: a szülő-gyermek kapcsolat szempontjából fontosnak
tartott szeretet/törődés vs. elutasítás, illetve függetlenség bátorítása vs. korlátozás/túlvédés
dimenziókat. Tóth és Gervai 1999-ben adaptálták magyarra a kérdőívet, de elemzéseikben az
utóbbi klasszikus dimenzió két külön értelmezhető komponensre bomlott: korlátozás és
túlvédés, így a magyar verzió (több más nemzetközi elemzéssel összhangban) háromskálás57
(ld. 12. függelék; bővebben ld. Tóth és Gervai, 1999).

56

Hiányzó adatok és kezelésük: Saját átlaggal helyettesítettünk azoknál az eseteknél, ahol maximum a tételek
20%-a hiányzott.
57
Tóth és Gervai (1999) meghatároznak klinikai határértékeket, amelyek feletti vagy alatti elért pontszám vagy a
szülői gondoskodás torz percepcióját, vagy valós hiányosságait feltételezi. Ezek a következők: anyai szeretettörődés≤22, túlvédés≥3, korlátozás≥10; apai szeretet-törődés≤14; túlvédés≥11; korlátozás≥10.
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A kérdőívet mindkét szülővel felvettük még a gyermekek megszületése előtt. A három
skála mentén összesítettük a pontszámokat58 (szeretet-törődés: 0-36; túlvédés: 0-21;
korlátozás: 0-18). Tóth és Gervai elemzésében a három skála (szeretet-törődés, túlvédés,
korlátozás) a Cronbach-alfa értékei rendre a következők voltak: 0,92, 0,82 és 0,83. Saját
vizsgálatunkban is hasonlóan magas homogenitás mutatók születtek (ld. 15. táblázat).

15. táblázat: A H-PBI-skálák homogenitásmutatói (Cronbach-alfák)
H-PBI skálák
Anyai szeretet-törődés
Anyai túlvédés
Anyai korlátozás
Apai szeretet-törődés
Apai túlvédés
Apai korlátozás

Anyák (n=100)
0,95
0,84
0,88
Anyák (n=99)
0,94
0,85
0,89

Apák (n=94)
0,90
0,86
0,82
Apák (n=88)
0,88
0,80
0,84

3.2.2.7.2. Gyermekgondozási kérdőív (BMBI)
Az eredeti angol Baby-Mother Bonding Instrument (BMBI) kérdőívet a MORS-szal
egyidejűleg szintén John M. Oates dolgozta ki. Az volt a célja, hogy a gyermek
sajátosságairól alkotott percepció mellett a szülő önpercepcióját is felmérje arról, hogy miként
látja saját viselkedését és céljait gyermekének gondozásában, nevelésében. A kérdőív a fent
ismertetetett Parental Bonding Instrument (PBI, Parker és mtsai., 1979) tételeinek
megfordításával készült azzal a céllal, hogy a hasonló skálák mentén összehasonlítható legyen
a szülő-gyermek és a szülő-saját szülő relációk mentális képe. A kérdőíveket a MORS-hoz
hasonlóan angol és magyar mintán is felvettük, a magyar fordítás során független
visszafordítás is készült, s az eszközt ezek alapján véglegesítettük. Munkacsoportunk még az
angol feldolgozás előtt kezdett el a BCsV mintáján elemzéseket végezni (Danis és mtsai.,
2005b).
A skálaszerkesztés során több kérdést kellett megfontolnunk. (1.) A felnőtt H-PBI-ban
kapott három dimenziót nem találtuk meg a BMBI kérdőívben (ld. 13. függelék), a túlvédés és
a kontroll dimenzió együtt informatívabb és homogénebb volt, mint külön-külön. Így a
továbbiakban a klasszikus kétdimenziós felosztást használtuk. (2.) Az 5. és a 25. kérdést
kihagytuk a skálákból, mert nagyon rontották a homogenitás-mutatókat. A Cronbach-alfa
értékek még az irreleváns tételek kihagyása után sem mutatnak magas homogenitást minden
esetben (ld. 16. táblázat). Így az eszköz a BCsV mintájában, a 12 hónapos felvételek esetében
58

Hiányzó adatok és kezelésük: Az összes adatból 13-at saját skálaátlaggal helyettesítettünk (maximum a
skálatételek 20%-ig).
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nem hordoz egyértelműen megbízható jellemzőket, a kérdőív skáláival kapott összefüggések
óvatossággal kezelendők.

16. táblázat: A BMBI-skálák homogenitásmutatói (Cronbach-alfák)
BMBI skálák
Szeretet-törődés
Túlvédés-kontroll

anyák (n=99)
0,62
0,58

apák (n=88)
0,76
0,58

3.3. AZ ELEMZÉSEK LOGIKÁJA, HASZNÁLT STATISZTIKAI MÓDSZEREK
Mérőeszközeink pszichometriai bemutatásakor a skálák belső-homogenitására vonatkozó
Cronbach-alfa értékeket már közöltük.
3.3.1. Adatkezelés, adatmódosítás
3.3.1.1. Transzformálás
A következő fejezetben (ld. A szülővé válás folyamata...) minden témakörben táblázatokon
keresztül láthatjuk adataink módosításának lépéseit. A táblázatok első részében összefoglaltuk
eredeti adataink leíró paramétereit, és jelöltük azokat a változókat, ahol az eloszlás normalitás
kritériumai nagyobb mértékben sérültek. A hiányzó adatok kezelésére szolgáló „multiple
imputation (MI)” (ld. alább), valamint a többváltozós statisztikai módszerek érzékenyek az
eloszlások problémáira. Emiatt a kérdéses változóknál ferdeség-fókuszú transzformációkat
végeztünk59. Először néhány kilógó (outlier) értéket kezeltünk oly módon, hogy azokat nem
töröltük, hanem az eloszlásban legutolsó értelmes adat értékével helyettesítettük. Ezt a
módosítást a teljes adatbázisban (több ezer érték közül) mindössze 21 esetében végeztük el.
Már ezzel néhány változó eloszlása kielégítő lett, és nem volt szükség transzformációra. A
többi változónál négyzetgyök, illetve tízes alapú logaritmus transzformációkat (Stevens, 1996,
246. old.) végeztünk60. A táblázatok második részében közöljük a transzformált adataink leíró
paramétereit (amennyiben a transzformálásra sor került). Láthatjuk majd, hogy ezek a
módosítások szinte minden esetben eredménnyel jártak.

59

A változók ferdeség mutatóinál mindenképpen elvártuk, hogy a normális eloszláshoz közelítsenek, de ennek
érdekében néha a csúcsosság mutató értékeinél engedékenyebbek voltunk.
60
Azoknál a változóknál, ahol a ferdeség negatív irányú volt, sikeres transzformációt csak az eloszlás
tükrözésével érhettünk el. Mivel ez megfordítja az eredeti változó skáláját, ezért a transzformált adatokat –1-el
szoroztuk meg, hogy az értelmezési irány az eredeti változóval megegyezzen.
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3.3.1.2. Multiple imputation (MI)
A nemzetközi szakirodalomban elfogadott, sőt ma már elvárt metódus, hogy amennyiben mód
van a hiányzó adatok átgondolt kiegészítésére, úgy inkább egy kiegészített, nagyobb
elemszámú mintán teszteljük hipotéziseinket, mintsem lecsökkentsük az elemszámot a
kérdéses esetek törlésével.
Már az 1970-es évek elejétől alkalmaztak különböző ad hoc eljárásokat a hiányzó adatok kezelésére (pl. hiányzó
adattal rendelkező esetek kihagyása az elemzésből, egyszerű helyettesítés pl. csoport átlaggal vagy predikció
lineáris regresszió által). A mai napig ezek elterjedt megoldás módok (még a többváltozós statisztikai programok
is ezeket adják meg alapértelmezett metódusként), azonban a modern szimulációs elemzések szerint ezek
legtöbbször nem helyénvaló eljárások. Lássunk néhány példát:
Egy nagyobb, több változót vizsgáló kutatásban számos esetet, és egyben említésre méltó információ
mennyiséget lehet veszíteni mindössze egy-két hiányzó adat miatt. Ezzel magyarázó, illetve predikciós
modelljeink sérülhetnek.
A csoport átlaggal történő helyettesítés rombolja a változó eloszlásfüggvényét, konfidenciaintervallumát: megnöveli az eloszlás csúcsosságát, vagyis az átlag értékét több esetben regisztrálhatjuk.
Emellett a változók közötti lineáris kapcsolatokat is megváltoztatja, méghozzá a korrelációs együttható
közelebb kerül a 0-hoz.
Az egyszerű regressziós eljárásban két vagy több változó közötti predikciós modell alapján egészítünk
ki egy hiányzó adatot. Ez az eljárás az ellenkező irányba torzítja a változók közötti korrelációt: növeli annak
értékét. (Ennél már jobb megoldás, ha a prediktált változó mellé egy random reziduálist is kalkulálunk.)
Az egyszerű helyettesítésekkel mindenképpen az a probléma, hogy ha nincs a helyettesített adat mellé hiba érték
kalkulálva, a későbbi modellünk romlik, mivel az nem tükrözi a hiányzó adatok bizonytalanságát (ld. túl szűk
konfidencia intervallumok, I. típusú hiba aránya nő). A probléma egyre nő, ahogy a változók, illetve a hiányzó
információk aránya nő.
A 80-as évektől kezdődően (Dempster és mtsai., 1977) elterjedtek a maximum likelihood alapú EM
(Expectation-Maximization) algoritmuson alapuló helyettesítési technikák, majd az 1990-es évektől (Rubin,
1987; Schafer, 1997) az ún. „multiple imputation” Bayes-i alapú procedúrák, amiket a mai napig fejlesztenek a
különböző statisztikai problémák megoldására (pl. nemparametrikus technikák). Jelenleg ezt a két eljárás típust
ajánlják a hiányzó adatok kezelésére.
A hiányzó adatok helyettesítésénél a következő célokat és kritériumokat fogalmazhatjuk meg:
- A kiegészített adatokkal végzett statisztikai analízisek révén megbízható és eredményes
következtetéseket kell levonnunk a populációra, illetve az adott mintára nézve.
- Ennek érdekében meg kell őriznünk a megfigyelt változók eloszlását és asszociációit.
- A hiányzó adataink becslésénél kis mértékű hibára számítunk, eközben kezelni kívánjuk az adatok
bizonytalanságát.
- A hiányzó adatokra vonatkozó becslésekkel kiegészített változók konfidencia intervalluma 95%-ban
kell, hogy fedje a „valós” értékeket.
- Ha a lefedettség pontos, akkor az I. fajú hiba előfordulási valószínűsége is helyes: 5%.
- A konfidencia intervallumokat kellően szűknek várjuk, mert ezzel a II. fajú hibák lehetőségei
csökkennek.
A nem-válaszolásnak két fajtája van: az esetre és az itemre vonatkozó nem-válaszolás. Az elsőnél egy adott
személy különböző okok miatt (pl. nem lehetett elérni, megtagadta a részvételt) nem ad válaszokat a teljes
változólistára, a másiknál viszont csak egy-két változóra nem érkezik válasz. Számunkra kedvező feltételezés,
hogy a longitudinális vizsgálatok különböző hullámainál megfigyelhető adathiányok jól prediktálhatók a többi
hullámból származó adatokkal.
A hiányzó adatok mechanizmusaként Rubin leírása óta (1987) elkülönítenek három típust: MCAR,
MAR és MNAR feltételezéseket. Az MCAR (missing completely at random) esetében a hiányok valószínűsége
egyáltalán nem függ össze az adatainkkal, ilyenkor a nem-válaszolók olyanok, mint egy random alcsoport. Ez
nagyon kevés esetben fordul elő. A MAR (missing at random) modelleknél a hiányok valószínűsége csak a
megfigyelt egyéb adatoktól függ, de nem a helyettesítendő hiányzótól. Ez a standard feltételezés a legtöbb
modern hiányzó adatokat kezelő eljárásnál. Egy sokkal kevésbé megoldható probléma az MNAR (missing not at
random) helyzet, amikor a hiányzó adat előfordulása pont a hiányzó adat minőségével vagy jelentésével függ
össze (bővebben ld. az idézett irodalmakat). A maximum-likelihood módszerek elvárása a MAR helyzet, míg a
multiple imputation technikák többnyire már az MNAR problémákat is jól kezelik. (A fenti összefoglalást ld.
többek között Schafer és Olsen, 1998, Schafer, 1999; Schafer és Graham, 2002 alapján).
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Az MI (multiple imputation, Rubin, 1987; Schafer, 1997, 1999; Schafer és Olsen, 1998;
Schafer és Graham, 2002) szimuláción és legtöbbször Bayes-i alapokon álló technika, ahol a
megfigyelt adatokból m>1 verzióban modelleznek lehetséges adatokat a hiányzók helyére,
majd a végén a Rubin (1987) által ismertetett algoritmus szerint kombinálják az eredményeket
(a becsléseket és a szórásokat). A módszer már kis számú m esetén is hatékony: annak
függvényében, hogy az adatok hány százaléka hiányzik: 3-20-ig terjedő m elégséges egy
eredményes modellhez. Érdekes módon nagyon nagy arányú hiányzó adatokat is
eredményesen kezel a módszer. Az mégis a leghatékonyabb, ha legalább 80-90%-nyi
információt tartalmaz egy normál eloszlású változókból álló adatbázis. Az MI célja, hogy a
helyettesítésekkel együtt megtartsuk a változók eloszlását és a változók közötti
asszociációkat. Az MI elvégzésére több software61 áll rendelkezésre. Jelen esetben mi az
elemzéseinket a NORM (Schafer és Olsen, 1999) elnevezésű, data augmentation (DA)-t
használó programon végeztük (az imputálás elméleti levezetését és gyakorlati folyamatát
(EM, DA stb.) ld. az idézett irodalmakban, a NORM használati útmutatójában, illetve az
Interneten elérhető számos forrásban).
Esetünkben néhány szempontra oda kellett figyelnünk:
-

Mivel a NORM együttes normális eloszlású modellt feltételez, adatainkat néhány esetben
normális eloszlásúvá kellett transzformálnunk (ld. fentebb),

-

Schafer (2003) ajánlata szerint a leghatékonyabb, ha az imputálás és a későbbi statisztikai
analízisek modelljei lefedik egymást, illetve ha az imputálás modellje több változót
tartalmaz, mint az elemző modell. Mivel többváltozós elemzéseket terveztünk, ennek
érdekében mi az összes folytonos változónkat felhasználtuk arra, hogy a hiányzó
adatainkat kiegészítsük.

-

Mivel meg akartuk őrizni a nemek közötti interakciókat, illetve különbségeket, a teljes
mintát négy részre osztottuk a szülők és a gyermekek neme szerint, és a négy csoportban
külön végeztünk MI-t (ajánlás ld. Schafer és Graham, 2002).

-

Mivel longitudinális adataink voltak, ha a terhesség, a 6. hónap és a 12. hónap felmérései
közül egy időpont adatai hiányoztak longitudinálisan egy-egy esetnél, azt helyettesítettük.
Az ennél hiányosabb eseteket töröltük. 62
A változókat bemutató táblázatok utolsó részében az imputálás utáni változókészlet

leíró paramétereit láthatjuk. Valóban, a változók középértékei és szóródás mutatói nagyon
61

Pl. szabadon letölthetők az Internetről: AMELIA, WINMICE stb.
Bár mind a négy csoportban m=20 becslésből számította ki az algoritmus a kiegészített adatokat, a négy
imputálási folyamat különbözött abban, hogy mennyi iteráció után konvergáltak az értékek. Mivel nagy számú
változót vontunk be az imputálási folyamatba, annak ellenére, hogy a hiányzó adatok aránya csekély volt, és
alacsony (egy esetben 0,01, a többinél 1,00) értékű ridge priort is használtunk, mégis nagy számú iteráció
szükségeltetett a konvergencia eléréséhez (650, 150, 250 és 490).
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hasonlóak a megfigyelt változók paramétereihez63. A helyettesítés után néhány esetben
valamivel romlottak a ferdeség mutatók, de ezeket már nem módosítottuk. A teljes
adatbázisunk mindössze 2,5%-át helyettesítettük, és a legnagyobb helyettesítési arány egy
változón belül az esetek 13%-a volt. Ezek az arányok a szakirodalom szerint egyáltalán nem
adnak okot aggodalomra a helyettesítés metódusát illetően. Ettől függetlenül viszont, mivel
még nagyon kevés publikáció olvasható imputált adatbázisból származó eredményekkel
(témánkhoz kapcsolódva pl. Sbarra és Emery, 2005), az egész elemzési folyamatban
eredményeinket a „case deletion / eset kihagyás” módszerrel is ellenőrizzük, amikoris csak
azoknak az eseteknek a bevonásával számoltuk ki a statisztikai próbákat, akik az adott
változók mindegyikére adtak választ. Az eredeti változókészlettel számolt eredményeinket
lábjegyzetben közöljük, és a diszkusszióban tárgyaljuk az esetleges különbségeket.
3.3.2. Többváltozós statisztikai elemzések
Bevezetésként először elemezzük a különböző témakörökben megfigyelhető szülők közötti
összefüggéseket

és

longitudinális

változásokat.

Több

szempontos

elemzéseinkben

(többváltozós ismétléses varianciaanalízisek során) kiegészített, de nem transzformált adatokat
használtunk64, mivel a különböző szempontok (szülők, életkorok, gyermekek neme) szerinti
egymáshoz hasonlítás eredményeit csak ilyen módon értelmezhettük. Ebben a fejezetben
éppen ezért néhány esetben, mint azt jelezzük is, sérül a normalitás kritériuma.
Próbáltuk feltérképezni a longitudinális változások, illetve a szülők közötti
összefüggések

típusait,

trendjeit

is.

Hierarchikus65,

majd

ez

alapján

K-means

klaszteranalíziseket végeztünk (ezek a módszerek nem támasztanak szigorú követelményeket
az eloszlások normalitására vonatkozóan). A klaszteranalízisek során több kritérium szerint
választottuk ki a legjobb megoldásokat: a.) legyen szignifikáns különbség az egyes klaszterek
azonos időpontban mért centroidjai között, b.) legyen szignifikáns különbség az egyes
klaszterek „érték-szintjében” és idői trendjében, c.) legyenek értelmezhetők a klaszterek, és
d.) kellően változatos képet kapjunk a klaszterek által (tehát inkább több, mint kevesebb
értelmesen elkülönülő klaszter megoldást fogadjunk el).
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Az imputálási folyamat végén gyakorisági eloszlásokat néztünk minden változóra, és néhány esetben fény
derült arra, hogy egy-egy kiegészített érték a lehetséges skálaértékektől eltért (pl. egy skálán az elérhető
maximális érték 12, de a kiegészített érték 14). Ezekben az esetekben az értékeket a lehetséges minimum vagy
maximum értékkel helyettesítettük. Ezt a változtatást mindössze 16 érték esetében kellett végrehajtanunk a teljes
adatbázisból.
64
Az imputálás után vissza-transzformáltuk az adatokat.
65
A hierarchikus klaszteranalíziseknél a legszigorúbb módszert (furthest neighbour / maximal distance)
használtuk a klaszterek összevonására, illetve a megfelelően értelmezhető klaszterszám meghatározásához. A
távolságok, illetve a hasonlóságok definíciójaként a Pearson korrelációs együtthatót használtuk.
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Mind a folytonos változók, mind pedig a klaszter változók között együttjárásokat
számoltunk. Elemzéseinkben összefoglalóan ismertetjük eredményeinket, és elméleti
modelleket állítunk fel a megfigyelt kapcsolatrendszer értelmezésére.
A kötődés predikciójában a transzformált, kiegészített és sztenderdizált adatbázist
használtuk. A háromféle predikciós modellben a következő statisztikai eljárásokat használtuk:
a. Az

EGYEDI

hatások

feltérképezésénél

a

Crittenden-féle

kötődés-adaptivitás

pontszámokkal, illetve a D-pontszámokkal lineáris korrelációkat számoltunk. Ezek után a
szignifikáns és jelentőségteljes (legalább r=0,3-as) korrelációjú változók együttes hatását
többszörös lineáris regressziós modellekkel vizsgáltuk. A kötődési kategóriák esetében
két-mintás t-próbákat végeztünk, majd a szignifikáns átlagkülönbségeket mutató változók
prediktív erejét többszörös logisztikus regressziós modellekkel teszteltük.
b. A KOMPLEX hatások feltérképezésénél először témacsoportonként feltáró főkomponensanalízist végeztünk varimax forgatási eljárással. Mivel az így kapott faktorok majdnem
ekvivalensek voltak az eszközök/kérdőívskálák szülők szerinti átlagolásával, ezért a
komplexebb dimenziók feltárása érdekében longitudinálisan átlagolt változókkal végeztük
el

a

főkomponens-analízist.

Így

egymástól

független

individuális

és

családi

főkomponenseket nyertünk. Ezek után a főkomponensekkel, mint folytonos változókkal
az a. pontban ismertetett statisztikai elemzéseket végeztük el.
c. A KUMULATÍV RIZIKÓ hatások feltérképezésénél több szintű elemzést végeztünk az
egyedi, illetve a főkomponens-változókkal. Először a változókat diszkrét változókká
alakítottuk. Az egyes változók eloszlásait az egyszeres szórás határokkal három részre
osztottuk, és rizikó (2), átlagos (1) és protektív (0) tartományt pontoztuk. Ezek után
témacsoportonként, majd globálisan összesítettük a pontszámokat, és az így nyert
folytonos változókkal végeztük el az a. pontban leírt statisztikai elemzéseket. A második
szinten a folytonos kumulatív témapontszámokat egy-egy összefoglaló diszkrét változóvá
alakítottuk és kereszttáblák segítségével próbáltuk azonosítani a rizikó csoportok és a
kötődési klasszifikáció összefüggéseit. A VÁLTOZÁSI TREND RIZIKÓ esetében a
bevezető részben ismertetett longitudinális trendek alapján adtunk rizikó pontszámokat.
Ezek változónként önálló (kereszttáblák), valamint az összes témára vonatkozó kumulatív
(a. pont statisztikai eljárásai) hatását teszteltük a kötődésre. Mindezek mellett
(ellenőrzésképpen) mintánkban elemeztük a szakirodalomban már használt rizikóindexek
hatását is.
Elemzéseinket az SPSS 11.0 és a NORM szoftverek segítségével végeztük.
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4. EREDMÉNYEK
4.1. A SZÜLŐVÉ VÁLÁS FOLYAMATA („TRANSITION TO PARENTHOOD”): SZÜLŐI JELLEMZŐK
ÉS LONGITUDINÁLIS VÁLTOZÁSOK A SZÜLETÉST KÖVETŐ ELSŐ ÉV FOLYAMÁN
4.1.1. A gyermekvárás és születés körülményei mintánkban
A megkérdezett anyák 71%-a örült terhességének, 24%-a vegyes érzésekkel fogadta, 5 %
pedig nem örült, amikor megtudta, hogy várandós. Az apák közül 83% örült, 11% vegyes
érzésekről számolt be, 6% pedig nem fogadta örömmel párja terhességét. Az anyák 16,7%-a,
az apák 15,7%-a nem akarta a terhességet, a családok 82,4%-nál viszont mindkét szülő
tervezte a gyermeket. A családok 65,6%-ában éppen időben, 17,8%-ában a tervezettnél előbb
érkeztek a gyermekek, 16,7% esetében viszont régóta várták már a gyermekáldást. Az anyák
25,2%-a veszélyeztetett terhes volt vagy egészségügyi problémák, vagy korábban elvesztett
terhesség miatt.
Minden újszülött időre született (38-42. hét között) normál testsúllyal (2650-4700g). A
szülések 35%-ában lépett fel valamilyen komplikáció, 17,5%-ában császármetszéssel jöttek
világra a gyermekek. A szülések 10,7%-ában volt valamilyen kisebb probléma az
újszülöttekkel. A babák 12,6%-a kapott valamilyen speciális kórházi kezelést (inkubátor,
kékfény, infúzió, intenzív osztályon megfigyelés stb.). Minden gyermek és édesanya
egészségesen távozott a kórházból. Egy tíz fokú skálán az anyák átlagosan 7,5±2,4-re ítélték a
szülés élményét.
A párok közül 62,7% tudta a terhesség utolsó trimeszterében, hogy milyen nemű
gyermeket vár, de 3 esetben tévesen jelezték előre az orvosok, és mégis másik nemű gyermek
született. Megkérdeztük, hogy milyen nemű gyermeket szerettek volna a párok. A
megkérdezettek inkább azonos nemű gyermekre vágytak: az anyáknál 43,4% szeretett volna
lányt, 24,2% fiút, a többieknek nem volt egyértelmű preferenciájuk. Az apáknál éppen
fordítva: 40,4% fiút, 24,5% lányt szeretett volna, a többieknek pedig mindegy volt a
születendő gyermek neme. Aszerint, hogy valójában milyen nemű gyermek született, anyák
esetében 69,7%-ban találkozott a vágy és a valóság (ebben a hányadban azok is szerepelnek,
akiknek mindegy volt, hogy milyen nemű kisbabájuk lesz), apáknál ugyanez az arány 67%
volt. 19 család esetében fordult elő, hogy a párok ellentétes preferenciákkal rendelkeztek.
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4.1.2. A szülők mentális állapotának változásai
4.1.2.1. Posztnatális depresszió (EPDS)
A skálaértékek mintán belüli eloszlása normális (ld. 17. táblázat). Egy érték esetében volt
szükség imputálásra. A skálaátlagot nem volt módunkban összehasonlítani, Cox és
munkatársainak (1987) alapmunkájában, valamint Carothers és Murray (1990) validáló
publikációjában a lehetséges határértékek predikciós hatékonyságát taglalják csak.
Mintánkban az EPDS skála értékei nem függtek össze azzal, hogy milyen nemű volt a
gyermek. Gyermeke hathetes korában 10 (10%) anya ért el 13 vagy annál magasabb pontot az
EPDS skálán, ez megfelelt a Nagy-Britanniában mért gyakoriságnak.

17. táblázat: Az EPDS skála leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata

VÁLTOZÓK
EPDS
EPDS_imp
imp=imputed / kiegészített

N
100
101

Min
0
0

Max
17
17

Átlag

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság

6,77
6,84

3,84
3,78

0,47
0,46

0,24
0,24

-0,10
-0,04

S.E.
0,48
0,48

4.1.2.2. Szorongás és depresszió (IDAS)
A komplex distressz skálaértékek (a 10 tételpontszám összege) mintán belüli eloszlásai
mindkét szülő esetében mindhárom felvételi időpontban normál eloszlás közeliek (a 6
hónapos apai beszámoló kissé ferdébb eloszlást követ, de a transzformációk csak rontanak
ezeken a paramétereken, ld. 18. táblázat). Snaith és munkatársai (1978) nem közölnek
skálaátlagokat, ezért összehasonlításra nincs módunk.

18. táblázat: Az IDAS distressz skálák leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata
A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK
N
Min
Max
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
IDAS_distressz_terh_m
102
2
17
8,35
3,58
0,27
0,24
-0,59
IDAS_distressz_terh_p
96
1
17
8,11
3,43
0,29
0,25
-0,16
IDAS_distressz_6hó_m
96
2
17
8,15
3,30
0,34
0,25
0,40
0,58
0,26
IDAS_distressz_6hó_p
87
1
18
8,09
3,69
0,20
IDAS_distressz_12hó_m
99
2
17
8,32
3,30
0,33
0,24
-0,35
IDAS_distressz_12hó_p
88
1
21
8,25
3,96
0,39
0,26
0,66
IDAS_distressz_12hó_p_behúzott
88
1
16
8,16
3,72
0,00
0,26
-0,38
IDAS_distressz_terh_m_imp
101
2
17
8,40
3,58
0,26
0,24
-0,57
IDAS_distressz_terh_p_imp
95
1
18
8,26
3,58
0,36
0,25
-0,01
IDAS_distressz_6hó_m_imp
101
2
18
8,23
3,38
0,48
0,24
0,60
IDAS_distressz_6hó_p_imp
95
1
18
8,12
3,84
0,49
0,25
-0,04
IDAS_distressz_12hó_m_imp
101
2
17
8,40
3,31
0,29
0,24
-0,42
IDAS_distressz_12hó_p_imp
95
1
16
8,37
3,82
-0,05
0,25
-0,46
m=anyák, p=apák, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

S.E.
0,47
0,49
0,49
0,51
0,48
0,51
0,51
0,48
0,49
0,48
0,49
0,48
0,49
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Ha az életkorok közötti stabilitást vizsgáljuk, érdekes módon, az anyák beszámolói a
három időpontban csak enyhén korrelálnak (0,21-0,42, p<0,0566), az apák beszámolói viszont
stabilabb, közepesen erős együttjárást mutatnak (0,45-0,60, p<0,00167). A házastársak egyegy időpontban felmért distressz szintje között semmiféle együttjárást nem találtunk, vagyis a
két szülő distressz beszámolóit egymástól függetlennek tekinthetjük. A felvett adatok
átlagértékeit három szempontos (szülő neme X felvételi időpont X gyermek neme) ismétléses
variancia-analízissel hasonlítottuk össze. Szignifikáns szülő neme X gyermek neme
interakciós hatást találtunk (F(1,92)=4,7; p=0,032; Eta2=0,0568), miszerint a fiús apák
nagyobb distresszt mutatnak, mint a lányos apák (t(93)=2,0; p=0,049), míg az anyáknál nincs
ilyen nemi különbség (ld. 4. ábra). Szignifikáns longitudinális változásokat ezzel a módszerrel
nem találtunk.
4. ábra: Szülők distressz mutatói a gyermekek neme szerint

A klaszteranalízisek69 viszont érdekes trendeket tükröznek a szülőknél külön-külön, illetve
együtt, a családi szinten is. A K-means klaszteranalízis öt anyai és hat apai csoportot
különített el szignifikánsan (ld. 5. és 6. ábra). Ez mind a szülők átlagos distressz szintjében,
mind az idői alakulásban szisztematikus különbségekre utal. Annak ellenére, hogy a teljes
mintánk szorongás-depresszió átlagai nem változnak szignifikánsan az idővel (ld. fentebb), az
anyai alminta öt klasztere közül négyben, az apai alminta hat klasztere közül pedig ötben
szignifikáns longitudinális változást mutathatunk ki (ld. 19. táblázat).
66

Nem imputált adatokkal: 0,26–0,35, p<0,05
Nem imputált adatokkal: 0,51–0,60, p<0,001
68
Nem imputált adatokkal: F(1,73)=7,5, p=0,008, Eta2=0,09
69
A nem-imputált változókkal végzett klaszteranalíziseket helyszűke miatt nincs módunkban részleteiben
bemutatni. Számos esetben nehézkes is lenne az összehasonlítás, mivel a csökkent elemszám miatt némileg
megváltozhatnak a klaszter-struktúrák és ebből adódóan a centroidok különbségeinek statisztikai próbái.
Előzetes eredményeink azt mutatták, hogy az „eset-kihagyásos”, illetve a „kiegészített” adatbázissal hasonló
trendek azonosíthatók.
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5. ábra: IDAS longitudinális trendek: anyai klaszterek

6. ábra: IDAS longitudinális trendek: apai klaszterek

19. táblázat: Az anyai és az apai IDAS klaszterek longitudinális trendjei
Klaszteranalízis (centroidok)
I. Anyák
CL1

terhesség 6.hónap

Ismétléses variancia-analízisek eredményei

12.hónap N=101

13,86

7,14

13,86

7

F

df

11,02 2,5

p
0,015

Eta2

Trend

0,82 kvadr.

Szignifikáns idői különbségek*
terh. > 6.hó < 12.hó

CL2

9,50

13,50

11,13

16

12,12 2,14

0,001

0,63 kvadr.

terh. < 6.hó, 12.hó; 6.hó > 12.hó

CL3

6,43

8,39

9,14

28

15,87 2,26

0,000

0,55 lin.

terh. < 6.hó, 12.hó

CL4

5,12

5,23

4,96

26

0,18 2,24

0,835

0,00 lin.

-

11,92

8,08

20,50 2,22

0,000

CL5
II. Apák
CL1

terhesség 6.hónap
12,54

7,77

7,83

24

12.hónap

N=95

11,15

13

F

df

p

0,65 lin.+kvadr. terh. > 6.hó, 12.hó
Eta2

Trend

Szignifikáns idői különbségek*

45,27 2,11

0,000

0,89 kvadr.

terh. > 6.hó < 12.hó

4,93 2,18

terh. > 12.hó

CL2

4,95

4,00

3,15

20

0,020

0,35 lin.

CL3

14,13

14,50

9,25

8

53,49 2,6

0,000

0,95 lin.+kvadr. terh., 6.hó > 12.hó

CL4

9,17

13,25

13,50

12

26,77 2,10

0,000

0,84 lin.+kvadr. terh. < 6.hó, 12.hó

CL5

8,63

8,25

7,75

24

1,23 2,22

0,311

0,10 lin.

-

CL6

5,17

6,50

9,17

18

19,42 2,16

0,000

0,71 lin.

terh. < 6.hó < 12.hó

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei
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A centroidok egy időpontban, a klaszterek között mérhető vertikális különbségeit egyszempontos variancia-analízisekkel ellenőriztük (ld. 20. táblázat).

20. táblázat: A anyai és az apai IDAS centroidok különbségei a klaszterek között

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei
I. Anyák

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

60,23

4,96

0,000

CL1, CL5 > CL2 > CL3, CL4

6.hó

36,04

4,96

0,000

CL2> CL1, CL3, CL4, CL5; de CL3, CL5 > CL4

12.hó

35,86

4,96

0,000

CL1, CL2 > CL3, CL5 > CL4

II. Apák

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

56,94

5,89

0,000

CL1, CL3 > CL4, CL5 > CL2, CL6

6.hó

51,28

5,89

0,000

CL3, CL4 > CL5, CL1 > CL6 > CL2; de CL5=CL6

12.hó

46,33

5,89

0,000

CL4 > CL3, CL5, CL6 > CL2; CL1= CL3, CL4, CL6; CL1 > CL5 > CL2

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A fenti ábrák és statisztikai eredmények tükrében, mintánkban a következő longitudinális
trendek azonosíthatók: Az anyák egy kisebb létszámú csoportja (CL1, n=7) a többiekhez
képest, és a nemzetközi klinikai határértékek (kb. 13/14, Snaith és mtsai., 1978) szerint is
magas terhességi distresszt mutat, amely a csecsemők világra jöttével, az első hat hónapban
nagy mértékben (szinte felére) csökken. Ez a csoport a gyermekek egy éves korára újra a
legmagasabb értékeket veszi fel. Ezzel pontosan tükör-mintázatot mutat egy másik, szintén
nem nagy létszámú csoport (CL2, n=16), amely viszont egy közepes szintű terhességi
distressz után a gyermek megszületését követő időszakban (6 hónaposan), határérték szintű
átlagos distresszt ér el, ami némileg csökken a gyermekek egy éves korára. A CL5 (n=24) egy
elég magas terhességi szorongás után a gyermekek megszületését követően stabilizálódik, és a
6 hónapos kortól közepes distressz szintet mutat. Ennek a mintázatnak a tükörképe a CL3
(n=28), ahol alacsony terhességi szorongás/depresszió, és némileg megnövekedett, stabil
közepes distressz szint jellemző a szülőség első évében. A CL4 (n=26) mintánk olyan
alcsoportját képviseli, ahol az anyák a terhesség alatt és a szülést követő egy évben
mindvégig, változatlanul alacsony szintű distresszről számolnak be.
Az apáknál a CL3 (n=8) az a kis létszámú csoport, ahol egy klinikai határérték feletti
átlagos terhességi distressz mutatkozik. Azonban ennek az apai csoportnak a mintázata eltér
az anyák U-alakú trendjétől (ahhoz az apai CL1 hasonlít). A CL3-ban lévő apák még a
gyermekük 6 hónapos korában is rendkívül magas distresszt mutatnak, ami viszont az egy
éves korra, közepes szintűre „zuhan”. A CL1 (n=13) az a csoport, ahol egy relatíve magas
terhességi szorongás a csecsemők 6. hónapos korára lecsökken, majd egy éves korára újra
megnő. A CL4 (n=12) és a CL6 (n=18) apái hasonló trendet mutatnak, csak eltérő átlagos
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distressz szinten. Mindkét csoportra jellemző, hogy egy alacsonyabb terhességi distressz után
a postpartum időszakban egyre erősödő distresszt regisztrálhatunk. E két csoport-mintázat
tükörképe a CL2 (n=20) trendje, ahol az egyébként is relatíve alacsony terhességi distressz, a
gyermekek 12 hónapos korára még alacsonyabbá válik. A CL5-be (n=24) tartozó apák az
idővel stabil, közepes szintű distresszről számolnak be.
Elvégeztük a klaszteranalízist a családi mintázatok elemzése céljából is. Négy szignifikánsan
elkülönülő klasztert kaptunk (ld. 7. ábra és 21. táblázat), amelyek a szülőpárok együttes
distressz típusait mutatja.

7. ábra: IDAS longitudinális trendek: családi mintázatok

21. táblázat: Családi IDAS klaszterek longitudinális trendjei
Klaszteranalízis (centroidok)
III. Családi terhesség 6.hónap
8,45

Ismétléses variancia-analízisek eredményei

12.hónap

N=94

10,70

20

F

df

9,66

2,18 0,001

p

Eta2

Trend

0,52 kvadr.

Szignifikáns idői különbségek*

CL1m

11,50

terh. > 6.hó < 12.hó

CL1p

6,50

5,75

6,35

20

0,92

2,18 0,418

0,09 lin.

-

CL2m

8,36

11,11

9,18

28

8,21

2,26 0,002

0,38 kvadr.

terh. < 6.hó > 12.hó

CL2p

8,43

9,07

10,14

28

3,03

2,26 0,066

0,19 lin.

terh. < 12.hó

CL3m

10,10

7,00

8,48

21

4,28

2,19 0,029

0,31 kvadr.

terh. > 6.hó

CL3p

12,57

12,67

11,10

21

2,11

2,19 0,149

0,18 lin.

-

CL4m

4,96

5,76

5,48

25

1,13

2,23 0,341

0,09 lin.

-

CL4p

5,96

5,28

5,48

25

0,51

2,23 0,607

0,04 lin.

-

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Ellenőriztük a centroidok különbségét egyrészt vertikálisan a klaszterek között (ld. egyszempontos variancia-analízisek: ld. 22. táblázat), másrészt a klasztereken belül az anyák és
az apák között (összetartozó mintás t-tesztek: ld. 23. táblázat) is.
80

22. táblázat: A családi IDAS centroidok különbségei a klaszterek között (az anyák és az apák értékei
szerint)
III. Családi

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei

Anyai

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

24,72

3,93

0,000

CL1 > CL2 > CL4; CL1=CL3, CL2=CL3

6.hó

18,67

3,93

0,000

CL2 > CL1> CL4; CL2> CL3; CL3=CL1, CL4

14,04

3,93

0,000

CL1, CL2, CL3 > CL4

12.hó
Apai

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

28,60

3,93

0,000

CL3 > CL1, CL2 > CL4, de CL1=CL4

6.hó

38,84

3,93

0,000

CL3> CL2 > CL1, CL4

12.hó

19,98

3,93

0,000

CL3, CL2 > CL4, CL1

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

23. táblázat: Klasztereken belüli, anyák és apák közötti IDAS centroid különbségek
Összetartozó mintás t-tesztek eredményei
Családi klaszterek
CL 1

CL 2

CL 3

CL 4

t

df

p

terh.

7,07

19

0,000

6.hó

4,03

19

0,001

12.hó

5,54

19

0,000

terh.

-0,10

27

0,922

6.hó

2,16

27

0,040

12.hó

-1,27

27

0,214

terh.

-1,31

20

0,031

6.hó

-5,89

20

0,000

12.hó

-2,69

20

0,014

terh.

-1,35

24

0,189

6.hó

0,73

24

0,473

12.hó

0,00

24

1,000

Kiemelve: Bonferroni korrekció után is szignifikáns eredmények

Nagyon érdekes összevetnünk a családi mintázatokat az egyéni (anyai vagy apai) trendekkel.
Jelentős mértékben színesíti a családi konstellációk értelmezését, hogy milyen a szülőpárok
együttes distressz mintázata, vagyis mely anyai mintákhoz milyen apai minták tartoznak. A
CL1-be (n=20) olyan anyák tartoznak, akik a fentebb leírt U-alakú distressz mintázatot
mutatják (relatíve magas terhességi és egy éves kori distressz értékekkel), párjaik viszont
stabil, alacsony mértékű distresszről számolnak be a teljes időszakban. A CL2-ben (n=28) a
szülők azonos szintű, közepes mértékű terhességi distresszről indulnak. Az anyák ezek után a
fentebb leírt fordított U-alakú mintázatot mutatják, míg az apák distressz szintje csekély
mértékben, de megnő a 12. hónapra. Így a szülők között a legnagyobb különbség a gyermekek
6 hónapos kora körül regisztrálható (bár ez a Bonferroni korrekció után nem éri el a
szignifikanciát), míg 12 hónapos korra megint csak kb. azonos mértékű distresszről
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beszélhetünk. Az egyik legérdekesebb konstelláció a CL3-ban (n=21) figyelhető meg. Itt az
apák mindvégig magasabb distresszt mutatnak, mint az anyák, és ez a különbség a gyermek 6
hónapos korában a legerőteljesebb, amikor az anyák distressz szintje jelentősen lecsökken, az
apáké viszont nem. A gyermekek 12 hónapos korára (ellentétes elmozdulással) újra közelít
egymáshoz a szülőpárok distressz szintje. A lehető legstabilabb családi mintázat a CL4-ben
(n=25) figyelhető meg, ahol a szülőpárok mindkét tagja stabilan ugyanazt az alacsony
mértékű distresszt mutatja a szülővé válás időszakában.
4.1.2.3. Gondok-aggodalmak (CWS)
A skálaértékek (a tételpontszámok átlagának) mintán belüli eloszlásai mindhárom felvételi
időpontban enyhén ferdék voltak, ezért az imputálás előtt négyzetgyök transzformációkat
végeztünk. Bár az adatkezelési folyamat végére az apák terhességi változója még mindig
enyhén ferde maradt, a továbbiakban ezt nem módosítottuk (ld. 24. táblázat).

24. táblázat: A CWS gondok/aggodalmak skálák leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK

N

Min

Max

Átlag

Szórás

Ferdeség

S.E.

Csúcsosság

S.E.

CWS_gondok/aggodalmak_terh_m

101

0,18

2,35

1,07

0,52

0,59

0,24

-0,61

0,48

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

94

0,07

2,57

1,02

0,56

0,80

0,25

0,21

0,49

CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m

96

0,06

2,56

1,00

0,50

0,71

0,25

0,57

0,49

CWS_gondok/aggodalmak_6hó_p

87

0,00

2,62

0,99

0,59

0,61

0,26

0,02

0,51

CWS_gondok/aggodalmak_12hó_m

99

0,00

2,44

1,01

0,55

0,56

0,24

-0,20

0,48

CWS_gondok/aggodalmak_12hó_p

87

0,00

2,77

0,91

0,56

0,70

0,26

0,37

0,51

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_terh_m

101

1,08

1,83

1,43

0,18

0,40

0,24

-0,77

0,48

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

94

1,04

1,89

1,41

0,19

0,50

0,25

-0,25

0,49

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m

96

1,03

1,89

1,40

0,17

0,37

0,25

0,01

0,49

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_6hó_p

87

1,00

1,73

1,39

0,20

0,04

0,26

-0,89

0,51

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_12hó_m

99

1,00

1,85

1,40

0,19

0,26

0,24

-0,35

0,48

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_12hó_p

87

1,00

1,75

1,37

0,19

0,20

0,26

-0,66

0,51

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_terh_m_imp

101

1,08

1,83

1,43

0,18

0,36

0,24

-0,79

0,48

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_terh_p_imp

95

1,04

1,95

1,42

0,20

0,54

0,25

-0,15

0,49

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m_imp

101

1,03

1,89

1,41

0,18

0,45

0,24

0,17

0,48

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_6hó_p_imp

95

1,00

1,73

1,39

0,20

-0,03

0,25

-0,96

0,49

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_12hó_m_imp

101

1,00

1,85

1,40

0,19

0,28

0,24

-0,33

0,48

SQRT_CWS_gondok/aggodalmak_12hó_p_imp

95

1,00

1,75

1,38

0,20

0,11

0,25

-0,72

0,49

m=anyák, p=apák, SQRT=négyzetgyök transzformáció, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

Az eredeti skálaátlagok összehasonlíthatók Green és munkatársainak (2003) publikált
eredményeivel, amelyek a 3 trimeszter idején rendre 1,29±0,73, 1,06±0,70 és 1,13±0,65
(n=1207). A BCsV terhességi időszakban felvett adatainak átlagértékei nem különböztek
szignifikánsan a Green és munkatársai által publikált eredményektől. A szülést követő első
évben valamivel alacsonyabb átlagos aggodalomszintet figyelhettünk meg.
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Longitudinálisan mind az anyák, mind az apák beszámolói erősen korreláltak (anyáknál
0,45-0,68, p<0,00170, apáknál 0,60-0,65, p<0,00171), ami jelentős időbeli stabilitásra utal.
Green és munkatársainak vizsgálatában ezek a korrelációk a terhesség három szakasza között
szintén 0,69 és 0,72 között voltak (p<0,001). A házastársak egy időpontban felmért
aggodalomszintjei között gyengék a korrelációk (0,37, 0,29, 0,33 a három felvételi
időpontban, p<0,00572), ami arra utal, hogy az aggodalmak mögött csak részben állnak a
valós nehézségek, s a CWS-skálaértékek valószínűleg a vizsgálati személyek aggodalomra
való hajlamát is tükrözik.
A felvett adatok átlagértékeit három szempontos ismétléses variancia-analízissel (szülő
neme X felvételi időpontok X gyermek neme) hasonlítottuk össze. Eredményeink szerint az
aggodalom szint a születést követő első évben állandó, és nem függ szignifikánsan a szülők
vagy a gyermek nemétől.
A klaszteranalízisek (ld. 8. és 9. ábra) a gondok/aggodalmak skálák tekintetében is
színesítik a képet. Bár a teljes mintán a gondok/aggodalmak skála átlagai nem változnak
szignifikánsan az idővel (ld. fentebb), az anyai mintában két klaszterban, az apai mintában
pedig háromban szignifikáns változást mutathatunk ki longitudinálisan (ld. 25. táblázat).

8. ábra: CWS longitudinális trendek: anyai klaszterek

70

Nem imputált adatokkal: 0,46–0,70, p<0,001
Nem imputált adatokkal: 0,67–0,76, p<0,001
72
Nem imputált adatokkal: 0,43, 0,31 és 0,34, p<0,005
71
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9. ábra: CWS longitudinális trendek: apai klaszterek

25. táblázat: Anyai és apai CWS klaszterek longitudinális trendjei
Klaszteranalízis (centroidok)
I.Anyák

terhesség 6.hónap 12.hónap

Ismétléses variancia-analízisek eredményei

N=101

F

df

22

31,75

2,20

0,000

p

Eta2

0,76 lin.

Trend

terh. > 6.hó > 12.hó

Szignifikáns idői különbségek*

CL1

1,64

1,21

1,00

CL2

1,99

2,08

1,89

7

0,36

2,50

0,713

0,13 lin.

-

CL3

0,74

0,70

0,66

55

1,06

2,53

0,354

0,04 lin.

-

CL4

1,09

1,33

1,76

17

24,74

2,15

0,000

0,77 lin.

terh., 6.hó < 12.hó

F

df

II. Apák

terhesség 6.hónap 12.hónap

N=95

p

Eta2

Trend

Szignifikáns idői különbségek*

CL1

0,62

0,59

0,55

46

0,85

2,44

0,435

0,04 lin.

-

CL2

2,23

1,85

1,78

10

3,65

2,80

0,075

0,48 lin.

terh. > 6.hó, 12.hó

CL3

1,43

1,06

0,88

18

19,08

2,16

0,000

0,71 lin.

terh. < 6.hó, 12.hó

CL4

1,10

1,45

1,55

21

9,64

2,19

0,000

0,67 lin.

terh. < 6.hó, 12.hó

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Az egy-szempontos variancia-analízisek eredményei szerint néhány kivételtől eltekintve a
centroidok vertikálisan is szignifikánsan különböznek egymástól (ld. 26. táblázat).

26. táblázat: Az anyai és az apai CWS centroidok külöbségei a klaszterek között

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei
I. Anyák

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

78,41

3,97

0,000

CL2 > CL1 > CL4 > CL3

6.hó

52,56

3,97

0,000

CL2> CL1, CL4 > CL3

12.hó

86,02

3,97

0,000

II. Apák

F

df

p

CL2, CL4 > CL1 > CL3
Szignifikáns csoport különbségek*

106,13

3,91

0,000

CL2 > CL3 > CL4 > CL1

6.hó

43,87

3,91

0,000

CL2, CL4 > CL3 > CL1

12.hó

77,34

3,91

0,000

CL2, CL4 > CL3 > CL1

terhesség

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén
Games-Howell post hoc tesztek eredményei
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Mind az anyák, mind az apák individuális klasztereiben nagyjából ugyanaz a négy mintázat
figyelhető meg. Mindkét szülőcsoportban van egy-egy kis létszámú (talán összetartozó)
alcsoport, amelynek tagjai a többiekhez képest mindvégig relatíve magas gond és aggodalom
szintről számolnak be (mindkét csoportban ez a CL2 (anyáknál n=7, apáknál n=10). Annyi a
különbség, hogy míg az anyák mindvégig ugyanolyan szintű aggodalmat mutatnak, addig az
apák csoportjában a terhesség idején a legnagyobb az aggodalom-szint, ami a postpartum
időszakra némileg lecsökken. Az anyáknál a CL1 (n=22), az apáknál pedig a CL3 (n=18) az
az alcsoport, ahol a terhesség relatíve magas szintjétől a gyermekek egy éves koráig
egyenletesen csökken az aggodalom-szint. Ennek a tendenciának a tükörképe az anyai (n=17)
és az apai (n=21) CL 4, ahol a terhesség időszakához képest a gyermekek egy éves korára
megnő az aggodalom-szint. A mintánk nagyobb hányada, vagyis az anyai CL3 (n=55) és az
apai CL1 (n=46) alcsoportok a teljes megfigyelt időszakban alacsony aggodalom-szintről
számolnak be. Ez a nagyságrend már jelzi azt, hogy a különböző életterületek miatt érzett
gondok és aggodalmak mértéke nem teljesen jár együtt a distressz mértékével, hiszen a minta
jóval nagyobb hányada számol be alacsony aggodalom-szintről, mint amennyien alacsony
distresszről (ld. 19. táblázat, 78. oldal). Azt is feltételezhetjük, hogy a nagyon hasonló anyai
és apai mintázatok a családi konstellációkban összeérnek majd, ez is alátámasztaná azt, hogy
a gondok/aggodalmak adatok varianciájának egy jelentős hányada az objektív környezeti
feltételekről szól. Ezt a hipotézisünket később megvizsgáljuk, amikor az életesemény,
gondok/aggodalmak és distressz változók együttjárásait közöljük.
Végül három családi mintázatot különíthettünk el (ld. 10. ábra és 27. táblázat),
amelyek együttesen kissé más mintázatot rajzoltak ki, mint az individuális trendek, mivel
ezek esetében a longitudinális változások egyáltalán nem dominálnak.

10. ábra: CWS longitudinális trendek: családi klaszterek
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27. táblázat: Családi CWS klaszterek longitudinális trendjei
Klaszteranalízis (centroidok)
III. Családi terhesség 6.hónap 12.hónap

Ismétléses variancia-analízisek eredményei
N=94

F

df

p

Eta2

Trend

Szignifikáns idői különbségek*

CL1m

0,75

0,63

0,61

44

2,91

2,42

0,065

0,12 lin.

terh. > 6.hó, 12.hó

CL1p

0,76

0,73

0,70

44

0,36

2,42

0,702

0,02 lin.

-

CL2m

1,41

1,32

1,27

31

1,13

2,29

0,337

0,07 lin.

-

CL2p

1,61

1,65

1,48

31

2,34

2,29

0,114

0,14 lin.

-

CL3m

1,34

1,37

1,42

19

0,08

2,17

0,926

0,01 lin.

-

CL3p

0,80

0,60

0,68

19

1,66

2,17

0,219

0,16 lin.

-

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Egy-szempontos variancia-analízissel (ld. 28. táblázat) és összetartozó mintás t-tesztekkel (ld.
29. táblázat) ellenőriztük a centroidok különbségét vertikálisan a klaszterek között, illetve a
klasztereken belül az anyai és az apai értékek között.

28. táblázat: A családi CWS centroidok különbségei a klaszterek között (az anyák és az apák értékei
szerint)

III. Családi
Anyai

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei
F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

26,29

2,91

0,000

CL1 < CL2, CL3

6.hó

42,46

2,91

0,000

CL1 < CL2, CL3

12.hó

35,29

2,91

0,000

Apai

F

df

p

CL1 < CL2, CL3
Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

37,61

2,91

0,000

CL2 > CL1, CL3

6.hó

69,08

2,91

0,000

CL2 > CL1, CL3

35,13
2,91
0,000 CL2 > CL1, CL3
12.hó
* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén
Games-Howell post hoc tesztek eredményei

29. táblázat: Klasztereken belüli, anyák és apák közötti CWS centroid különbségek
Összetartozó mintás t-tesztek eredményei
Családi klaszterek
CL 1

CL 2

CL 3

t

df

p

terh.

-0,25

43

0,801

6.hó

-1,39

43

0,171

12.hó

-1,15

43

0,255

terh.

-1,63

30

0,113

6.hó

-3,26

30

0,003

12.hó

-1,97

30

0,059

terh.

3,35

18

0,004

6.hó

6,65

18

0,000

12.hó

6,27

18

0,000

Kiemelve: Bonferroni korrekció után is szignifikáns eredmények
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A fenti eredmények szerint a következő családi mintázatok azonosíthatók. A nagyobb
elemszámú (n=44) CL1 az az alcsoport tehát, ahol mindvégig párhuzamosan alacsony
aggodalom-szintről számolnak be a szülők. A CL2-ben (n=31) azok a párok vannak, akik a
többiekhez képest relatíve magas aggodalom-szinttel jellemezhetők. Viszont ennél a
klaszternél, hasonlóan a distressz mértékek 3. klaszteréhez, az apák némileg magasabb
értékekkel jellemezhetők hat hónapnál, mint az anyák. A CL3-ban (n=19) egy ennél sokkal
nagyobb családi diszkrepanciáról beszélhetünk, mivel az anyák mindvégig sokkal nagyobb
aggodalmakról számolnak be, mint párjaik.
4.1.3. Életesemények
Mintánkban az első gyermek megszületését követő egy évben a különböző életesemények
előfordulási gyakoriságát a 30. táblázat mutatja73. Néhány szempontot érdemes szem előtt
tartani a táblázat elemzésekor. A gyermek 6 és 12 hónapos korában az anyák adtak
életesemény beszámolókat, retrospektív módon az elmúlt fél-fél évről. Az apákra vonatkozó
információkat is az anyáktól nyertük, így előfordulhat, hogy az anyával, a szűk családdal (a
férjjel és a gyermekkel), valamint az anya tágabb családjával történt események
pontosságához képest az apa tágabb családjára vonatkozó információk némileg torzíthatnak
(esetleg kevesebb információt nyertünk ezzel kapcsolatban az anyáktól). Az apával történt
fontosabb eseményekben mindenképpen bízhatunk, hiszen azok nagy hatással vannak az
anyára és a gyermekre, illetve az egész családi rendszerre, ezért nem valószínű, hogy az anyák
erről ne adnának pontos információt.
A táblázatban bejelöltük azokat az eseményeket, amelyek legalább a családok 10%-ával
megtörténtek a két félévben, és kettős vonallal választottuk le azokat az eseményeket,
amelyek a családok több mint 1/5-ében megtörténtek az első két félév folyamán. A családok
több mint 20%-a számolt be az első két félévben nagyobb házastársi összetűzésekről,
szexuális problémákról és nagyobb döntési helyzetekről. Emellett érdekes, hogy az anyák
több, mit 20%-a folytatott tanulmányokat a gyermekszülés után is.

73

Néhány esetben egy családban többször előfordult ugyanaz az esemény, pl. betegség, de a táblázatban csak azt
tüntettük fel, hogy egyáltalán a család átélte-e az adott eseményt az egyéves időszakban. A stresszpontszámba
viszont minden egyes nagyobb betegséget külön beszámítottunk. A későbbiekben azonban az első évre számolt
életesemény stressznél néhány folytonosan jellemző esemény darabszámát összevontuk, tehát, ha pl. terhes volt
a megkérdezett már az első félévben és a másodikban is, a terhességet csak egy esetben számoltuk az összevont
egy éves időszakra. Ugyanígy jártunk el a következő változóknál: szülőkkel való kapcsolati probléma, a partner
szüleivel való probléma, a saját szülők válsága, bírósági ügy, építkezés vagy átalakítás, pénzproblémák, szex
problémák, tanulmányok folytatása.
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Mivel előzetes vizsgálatainkban az anyához való egyéves kori kötődés predikciója az anyai
értékekkel számolt komplex családi mutatókkal (ld. Danis és mtsai., 2006b) sikeresebb volt,
ezért a következőkben csak ezekkel a változókkal foglalkozunk tovább.
Miután a Danis és munkatársai (2006a) által végzett független vizsgálat magyar
életesemény súlyai alapján összegeztük az első és a második félévre vonatkozó életesemények
stressz pontszámait, kiszámoltuk a teljes, egyéves időszakra vonatkozó összeget is (ld. 31.
táblázat). Emellett minden családra megállapítottuk a stresszes események darabszámát is

74

.

Mint láthatjuk, nagyon sok változó eloszlása rendkívül ferde, amit transzformációval sem
lehetett megjavítani. A későbbiekben csak a második félévre és a teljes évre összesített családi
stresszpontszámot és esemény-darabszámokat használjuk predikcióra, ezek a változók
négyzetgyök transzformálás után megfeleltek a normál eloszlás kritériumainak.

74

Az életesemények témában kissé eltérően kezeltük az adatokat a többi változóhoz képest. Ennek több oka is
volt. Több alskála esetében nagyon sérültek a normál eloszlás kritériumai, amit transzformációkkal sem tudtunk
megjavítani. Ezért az adat imputálási (NORM) modellbe nem is foglalhattuk ezeket a változókat. A további
predikciós elemzések céljából kiegészítést két-két érték esetében végeztük el az egy évre összesített súly, illetve
darab változóknál, mivel két családnak nem volt adata a 6-12. hónapos időszakra. Mivel a második félév és a
teljes év össz-stressz pontszámai és esemény számai között 0,83 (p<0,001) volt a korrelációk értéke, a két-két
hiányzó érték pótlására lineáris regressziós együtthatókat használtunk.
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30. táblázat: A különböző életesemények előfordulási gyakorisága az első gyermek megszületését követő
évben
Események

0-6.hónap között 6-12.hónap között
válaszadók %-a válaszadók %-a
Gyermek megszületése
100
0
Nagyobb döntéshozás a jövővel kapcsolatban
42
46
Szexuális problémák
39
36
Tanulmányok folytatása
22
27
Nagyobb összetűzések a házastárssal
21
32
Anyagi problémák / csökkent bevétel
18
15
Költözködés ugyanabban a helységben
16
12
Nagyobb vált. az egészs.-ben/vis.-ben egy M családtagnál 11
11
A másik családdal való problémák (anyós-após..)_M
11
6
Gyermek enyhébb betegsége
10
6
Szülők súlyosabb betegsége (esetleg kórház)_M
10
10
Munkahely váltás_P
9
8
Egy rokonnal való összeköltözés
9
9
Gyermek súlyosabb betegsége (esetleg kórház)
9
5
Sérülés/betegség, ami kevésbé súlyos
7
4
Egyéb közeli rokon halála_M
6
16
Munkahely váltás_M
6
7
A lakáskörülmények egyéb nagyobb változása (pl. átalakítás)
6
7
Szülők enyhébb betegsége_M
6
6
Gyakori viták, veszekedések
6
12
Sérülés/betegség - kórház v. 1 v. több hét ágy
5
3
Közeli barát halála
5
0
Saját szülővel (apával) való problémák_M
5
7
Vagyon elvesztése vagy sérülése
5
2
Szeparáció a házastárstól munka miatt_P
3
4
Saját szülők válsága, válása_M
3
2
Szülők enyhébb betegsége_P
3
2
Szülő halála_M
2
1
Egyéb közeli rokon halála_P
2
3
Szeparáció a házastárstól házassági problémák miatt
2
0
Saját szülővel (anyával) való problémák_M
2
2
Elbocsátás a munkahelyről_P
2
1
Bírósági ügyek_M
2
4
Bírósági ügyek_P
2
5
Költözködés másik helységbe vagy megyébe
2
0
Házastárs enyhébb betegsége
2
0
Szülők súlyosabb betegsége (esetleg kórház)_P
2
2
A másik családdal való problémák (anyós-após..)_P
1
0
Saját szülők válsága, válása_P
1
0
Elbocsátás a munkahelyről_M
1
0
Otthagyni a munkahelyet
1
0
Baleset_P
1
3
Új terhesség
1
5
Nagyobb fogorvosi beavatkozás
0
1
Nagyobb vált. az egészs.-ben/vis.-ben egy P családtagnál 0
0
A házastárs halála
0
0
A gyermek halála
0
0
Testvér halála_M
0
0
Testvér halála_P
0
0
Szülő halála_P
0
0
Válás (saját)
0
2
Szeparáció a házastárstól munka miatt_M
0
0
Kibékülés a házastárssal
0
0
Saját szülők újraházasodása_M
0
0
Nyugdíjba vonulni
0
0
Munkahelyi változások (körülmények, időbeosztás…)
0
0
Problémák a munkahelyen
0
0
Kisebb jogsértés
0
0
Baleset_M
0
1
Költözködés másik országba
0
0
Saját házasságkötés
0
0
Vetélés
0
0
Művi abortusz
0
0
Gyermek örökbefogadása
0
0
Házastárs súlyosabb betegsége (esetleg kórház)
0
1
M=anyára vonatkozó item, P=apára vonatkozó item
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31. táblázat: A családi életesemények súlyozott stresszpontszámainak leíró paraméterei és az adatkezelés
folyamata

VÁLTOZÓK

N

Min

Max

Átlag

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság

S.E.

családi sérülés betegség_0-6hó
családi halálozás_0-6hó
házastársi problémák_0-6hó

100
100
100

0
0
0

182
183
153

30,36
11,03
31,02

42,45
30,76
35,37

1,48
3,31
1,18

0,24
0,24
0,24

1,68
12,36
1,34

0,48
0,48
0,48

szülői problémák_0-6hó
munkahelyi problémák_0-6hó
egyéb problémák_0-6hó
lakásproblémák_0-6hó

100
100
100
100

0
0
0
0

122
114
78
138

9,02
15,88
20,04
14,36

19,68
26,48
23,21
31,37

2,75
1,71
0,43
2,45

0,24
0,24
0,24
0,24

10,28
2,40
-1,41
5,76

0,48
0,48
0,48
0,48

pénzproblémák_0-6hó
családi változások_0-6hó
össz-stressz_0-6hó
össz-stressz_0-6hó_db
családi sérülés betegség_6-12hó

100
100
100
100
101

0
89
89
1
0

56
141
620
13
194

11,72
89,52
232,95
4,21
26,54

22,31
5,20
114,34
2,52
40,36

1,41
10,00
1,01
1,07
1,77

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,04
100,00
1,18
1,45
3,21

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

családi halálozás_6-12hó
házastársi problémák_6-12hó
szülői problémák_6-12hó
munkahelyi problémák_6-12hó

101
101
101
101

0
0
0
0

183
182
89
128

14,23
37,70
6,73
15,68

32,33
46,09
16,52
22,09

2,59
1,19
2,54
1,68

0,24
0,24
0,24
0,24

7,88
0,63
6,57
5,12

0,48
0,48
0,48
0,48

egyéb problémák_6-12hó
lakásproblémák_6-12hó
pénzproblémák_6-12hó
családi változások_6-12hó

101
101
101
101

0
0
0
0

122
138
56
52

23,51
12,02
9,19
2,57

28,22
29,51
20,59
11,34

0,48
0,48
0,48
0,48

101
101
101
101

0
494
1 22,25
0
10
1 22,25

148,19
11,13
3,27
11,13

110,26
5,05
2,34
5,05

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

2,18
8,97
1,37
16,10

össz-stressz_6-12hó
SQRT_össz-stressz_6-12hó
össz-stressz_6-12hó_db
SQRT_össz-stressz_6-12hó_db

1,23
2,94
1,82
4,22
0,81
-0,29
0,75

0,24
0,24

-0,29

0,24

0,13
-0,21
0,03
-0,21

0,48
0,48
0,48
0,48

családi sérülés betegség_0-12hó
családi halálozás_0-12hó
házastársi problémák_0-12hó
szülői problémák_0-12hó

99
99
99
99

0
0
0
0

237
198
322
122

56,26
24,99
57,41
12,79

61,75
44,89
67,17
22,40

1,00
2,15
1,59
2,04

0,24
0,24
0,24
0,24

0,04
4,88
2,65
5,40

0,48
0,48
0,48
0,48

munkahelyi problémák_0-12hó
egyéb problémák_0-12hó
lakásproblémák_0-12hó
pénzproblémák_0-12hó

99
99
99
99

0
0
0
0

151
166
226
100

26,06
43,00
25,25
17,94

32,68
40,52
43,53
26,60

1,39
0,39
2,14
0,93

0,24
0,24
0,24
0,24

2,02
-0,83
4,95
-0,73

0,48
0,48
0,48
0,48

99
89
141
101
89
880
101 9,487 29,68
101
1
19

91,63
357,78
18,36
6,92

11,45
175,25
4,66
3,78

4,17
0,67

0,24
0,24

0,09
0,71

0,24
0,24

15,69
0,09
-0,39
0,33

0,48
0,48
0,48
0,48

SQRT_össz-stressz_0-12hó_db*
101 1,414 4,472
2,73
0,68
0,09
* Két eset kiegészítése után
SQRT=négyzetgyök transzformáció, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

0,24

-0,25

0,48

családi változások_0-12hó
össz-stressz_0-12hó*
SQRT_össz-stressz_0-12hó*
össz-stressz_0-12hó_db*

Nem parametrikus Spearman korrelációk alapján az egyes témakörök két életkor közötti
stabilitása változó (r= -0,01 és 0,59 között változik), a legnagyobb stabilitás a házastársi
problémák témakörben mutatkozott (r=0,59, p<0,001). Az össz-stressz mértéke az első és a
második félév között enyhe-közepes összefüggést mutat (r=0,47, p<0,001), az összesített
teljes évre számolt életesemény-stresszpontszámok persze mindkét félév értékeivel magasan
korrelálnak (r=0,84 és 0,83, p<0,001). A korrelációs együtthatók nagyon hasonlóak voltak,
amikor nem a súlyozott összegeket, hanem a megtörtént életesemények darabszámát
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hasonlítottuk össze (rendre 0,49, 0,85 és 0,83, p<0,001). A különböző témák között enyhe
összefüggést találtunk (a legnagyobb korrelációs együttható is csak r=0,32, p=0,001).
Háromféle klaszteranalízist végeztünk. Elsőként megvizsgáltuk, hogy a két félévre összesített
változó longitudinálisan milyen terheltségi fokú családokat különít el. Érdekelt minket az is,
hogy az egy évre összesített témák szerint milyen domináns problémával rendelkező
családokat azonosíthatunk. Harmadik elemzésünkben pedig kiemeltük a számunkra egyik
legfontosabb témát: a házastársi problémák longitudinális változására voltunk kíváncsiak,
mivel a szakirodalom nagy része ennek a témakörnek a változásaival foglalkozik.
A

két

félévre

összesített

stresszpontszámok

változásai

alapján

három

klasztert

azonosíthattunk. Számolásainkban az átlagok tartalmazták az első félévben minden családra
számolt „gyermekszületés” stressz-pontszámát is, amelyet a független, súlyokat megállapító
vizsgálat eredményei szerint 89 pontra becsültünk (ld. 1. függelék, Danis és mtsai., 2006a).
Így ha csak azoknak az életeseményeknek az alakulására vagyunk kíváncsiak, amelyek a
családokat megkülönböztetik egymástól, az összegekből ki kell vonnunk ezt az értéket. Az
így kapott eredményeket a 11. ábra és a 32. táblázat mutatja.

11. ábra: A születést követő első két félév összesített stresszpontszámainak változásai

91

32. táblázat: A születést követő első két félév összesített életesemény-stresszpontszámainak változásai

Klaszteranalízis (centroidok)
Életesemény időszakok

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei

CL 1 (n=69)

CL 2 (n=18)

CL 3 (n=12)

0-6.hó

95

188

6-12.hó

91

320

Long.változás (t-próba)

t(68)=-0,40

t(17)=5,40

F

df

362

70,14

2,96

0,000 CL1 < CL2 < CL3

p

Szignifikáns csoportkülönbségek*

203

94,29

2,96

0,000 CL1 < CL3 < CL2

t(11)=-8,53

p=0,690
p<0,001
p<0,001
* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Ezek szerint a minta nagyobb hányada (n=69) az első két félév során hasonló nagyságú,
alacsony mértékű stressznek volt kitéve. Két kisebb csoportba (n=18 és 12) sorolódtak azok,
akik jelentősebb mértékű stresszt éltek át, egymással ellentétes longitudinális tendenciával: a
CL2-ben az idővel csökkenő, a CL3-ban pedig az idővel növekvő életesemény-stresszt
regisztrálhattunk.
Az első évre összesített témakör szerinti súlyozott stresszpontszámok alapján a következő
klasztereket kaptuk75 (ld. 12. ábra és 33. táblázat).

12. ábra: Az első életév súlyozott életeseményeinek struktúrája a klaszterek mentén

75

Mivel a szülői problémák, munkahelyi problémák és családi változások témakörök életeseményei nem
különítették el szignifikánsan a különböző klasztereket, ezért azokat a változókat kihagytuk az elemzésből.
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33. táblázat: Az első életév súlyozott életeseményeinek struktúrája az egyes klaszterekben
Klaszteranalízis (centroidok)
Életesemény csoportok

CL 1 (n=65)

CL 2 (n=4)

Családi sérülés-betegség

27,14

71,00

Családi halálozás

14,89

Házastársi problémák

30,00

Egyéb problémák
Lakásproblémák

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei

CL 3 (n=10) CL 4 (n=20)

F

df

p

Szignifikáns csoportkülönbségek*

35,50

158,35

81,13

3,98

0,000

CL4 > CL1, CL2, CL3

144,75

6,60

43,05

18,93

3,98

0,000

CL2 > CL1, CL3, CL4; CL4 > CL1

58,00

203,40

73,40

48,30

3,98

0,000

CL3 > CL1, CL2, CL4; CL4 > CL1

34,14

77,00

81,60

45,70

5,76

3,98

0,001

CL3 > CL1

15,75

157,50

47,40

18,60

24,83

3,98

0,000

CL2 > CL1, CL3, CL4; CL1 < CL2, CL3

Pénzproblémák
10,65
25,00
26,80
35,80
5,85
3,98
0,001 CL4 > CL1
* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Ezek szerint szignifikánsan elkülönül négy klaszter, amelyekben más-más életesemény
problémák dominánsak a gyermek megszületését követő első évben. A minta nagyobb
hányadát magába foglaló CL1-ben (n=65) optimálisak a körülmények, mivel átlagosan
egyetlen témában sincs kiemelkedő érték, és egy-szempontos varianciaanalízis szerint az
össz-stressz mértékében szignifikánsan (F(3,98)=47,68, p<0,001) különbözik mindhárom
másik klasztertől.

A nagyon kis létszámú CL2-ben (n=4) a családi halálozások és a

lakásproblémák terén, a többi csoporttól szignifikánsan különböző, extrém értékeket
regisztráhattunk. Bár nagyon kis elemszámú csoportról van szó, ha a klaszteranalízist 3
csoport kialakításával végezzük, ez a csoport ott is megmarad, tehát mindenképpen
figyelembe kell vennünk. A 10 fős CL3-ban egyértelműen a házastársi problémák
dominálnak. A 20 fős CL4-ben pedig a családokra nehezedő egészségügyi problémák, illetve
balesetek emelkednek ki, és különböznek szignifikánsan a másik három klasztertől.
A kiemelt házastársi problémák témakör szerinti elemzések a következő longitudinális
trendeket különítették el (13. ábra és 34. táblázat). A CL1-be csupán két család tartozott,
azonban, ha egy két klaszteres megoldást fogadtunk volna el, az nagyon torzítaná a valós
helyzetet, és az ábrázolt centroidok nagyságát. A CL1 rendkívül kicsi elemszáma miatt
azonban a statisztikai összehasonlításnál csupán a két másik klaszter értékeire szorítkozunk.
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13. ábra: A házastársi problémák longitudinális trendjei

34. táblázat: A házastársi problémák longitudinális trendjei

Házastársi problémák
0-6.hó
6-12.hó
Long.változás (t-próba)

Klaszteranalízis (centroidok)
Két-mintás t-próbák (CL2 és CL3 között)
CL 1 (n=2) CL 2 (n=74) CL 3 (n=23)
t
df
p
147
17
63
-7,87
95
0,000
173
15
95
-14,08
95
0,000
t(73)=0,81
t(22)=-3,11
p=0,423
p<0,005

A mintából kiemelkedik tehát két család, akik annyira nagymértékű házastársi stresszről
számolnak be, hogy kilógnak az átlagos értékekből. A minta legnagyobb része (CL2, n=74)
stabil, alacsony mértékű házastársi stresszről számol be, és a minta kb. ¼-e (CL3) átlagosan
közepes, de az idővel szignifikánsan emelkedő házastársi stresszt mutat.
4.1.4. Családi támogatás
Az édesanyákat longitudinálisan megkérdeztük arról, hogy mennyire fárasztja őket a
várandósság, majd később a gyermekgondozás, és hogy hány olyan személy van a tágabb
családban, akikre a gyermekkel kapcsolatos, illetve a saját személyes gondjaik esetén
támaszkodhatnak. Néhány változó esetében négyzetgyök transzformációval sikerült az
eloszlás problémákat megoldanunk (ld. 35. táblázat).

94

35. táblázat: Fáradtság és támogatás változók leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata

VÁLTOZÓK
fáradtság a várandósság alatt
fáradtság a gyermekgondozásban_6hó
fáradtság a gyermekgondozásban_12hó
családi támogató személyek száma (általános)_6hó
családi támogató személyek száma (általános)_12hó
családi támogató személyek száma (gyerm.gond.)_6hó

N
101
100
100
88
89
98

családi támogató személyek száma (gyerm.gond.)_12hó
SQRT_fáradtság a gyermekgondozásban_6hó
SQRT_fáradtság a gyermekgondozásban_12hó
SQRT_családi támogató személyek száma (általános)_12hó
fáradtság a várandósság alatt_imp
SQRT_mennyire fárad el a mama a gygondozásban_6ho
SQRT_mennyire fárad el a mama a gygondozásban_12ho

98
100
100
89
101
101
101

Min
Max
1
4
1
4
1
4
0
5
1
6
0
4
0
1
1
1
0
1
1

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
2,15
0,86
-0,10
0,24
-1,29
2,02
0,59
0,61
0,24
2,10
2,02
0,55
0,76
0,24
3,11
2,32
0,84
0,06
0,26
1,20
2,46
0,97
0,81
0,26
1,54
1,66
0,82
0,25
0,24
0,35

3
2
2
2,45
4
2
2

1,73
1,41
1,41
1,54
2,15
1,40
1,41

0,71
0,21
0,19
0,31
0,88
0,21
0,19

-0,09
-0,12
-0,08
0,12
-0,21
-0,07
-0,06

0,24
0,24
0,24
0,26
0,24
0,24
0,24

családi támogató személyek száma (általános)_6hó_imp
101
0
5
2,33
0,85
-0,19
0,24
SQRT_családi támogató személyek száma (általános)_12hó_imp
101 0,86 2,46
1,57
0,35
0,30
0,24
családi támogató személyek száma (gyerm.gond.)_6hó_imp
101
0
4
1,64
0,81
0,28
0,24
családi támogató személyek száma (gyerm.gond.)_12hó_imp
101
0
3
1,75
0,71
-0,11
0,24
m=anyák, p=apák, SQRT=négyzetgyök transzformáció, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

S.E.
0,48
0,48
0,48
0,51
0,51
0,48

-0,21
1,27
2,05
0,31

0,48
0,48
0,48
0,51

-1,06
1,30
2,00
1,11
0,10
0,48
-0,20

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

Az, hogy mennyire tartotta fárasztónak a terhességét az utolsó trimeszterben egy kismama,
nem nagyon függött össze azzal, hogy a gyermekgondozást mennyire tartotta fárasztónak
(csupán a 12 hónapos adattal: r=0,21, p=0,0476). Viszont a 6. és a 12. hónapi fáradtság
mértékéről kapott beszámolók 0,56-os (p<0,001)77 korrelációban álltak egymással. A 6. és a
12. hónapban felsorolt támogató személyek száma az anya saját gondjai esetén 0,34-es78, a
gyermekgondozás területén pedig 0,45-ös79 korrelációban volt egymással (p<0,001). Érdekes
módon a fáradtság mértéke nem függött össze a támogatás körének nagyságával, valamint a
két fajta támogatási kör sem fedte egymást80.
Két szempontos (idő X gyermek neme) ismétléses variancia-analízist végeztünk arra
vonatkozóan, hogy longitudinálisan hogyan alakulnak ezeknek a változóknak az értékei. A
fáradtság és a gyermekgondozásban segítő személyek száma nem mutatott longitudinális
változást, és az értékek attól sem függtek, hogy milyen nemű gyermeket gondozott az anya81.
Az általánosabb támogatás mértéke enyhe, növekvő tendenciát mutatott az idővel
(F(1,99)=5,09, p<0,026, Eta2=0,05)82, és ezt a tendenciát nem módosította a gyermekek neme.
Bár mint említettük a teljes mintára vonatkozó longitudinális trendet nem találtunk a fáradtság
változóra, a klaszteranalízis szerint három jól elkülönülő csoportot találtunk, amelyekből
kettőben idői változás mutatkozott (ld. 14. ábra és 36. táblázat).
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Nem imputált adatokkal: r=0,25, p=0,012
Nem imputált adatokkal: r=0,56, p<0,001
78
Nem imputált adatokkal: r=0,39, p<0,001
79
Nem imputált adatokkal: r=0,45, p<0,001
80
A nem imputált adatokkal is ugyanezt az eredményt kaptuk.
81
A nem imputált adatokkal is ugyanezt az eredményt kaptuk.
82
A nem imputált adatokkal nem kaptunk szignifikáns összefüggést.
77
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14. ábra: Az anya gondozói fáradtságának longitudinális trendjei

36. táblázat: Az anya gondozói fáradtságának longitudinális trendjei
Klaszteranalízis (centroidok)
Anyák terhesség 6.hónap 12.hónap

Ismétléses variancia-analízisek eredményei
N=101

F

df

p

Eta2

Trend

Szignifikáns idői különbségek*

CL1

3,00

1,94

2,03

37 129,50

2,35

0,000

0,88 lin.+kvadr. terh. > 6.hó, 12.hó

CL2

1,51

1,91

1,89

57

10,70

2,55

0,000

0,28 lin.+kvadr. terh. < 6.hó, 12.hó

CL3

2,86

3,29

3,14

7

0,43

2,5

0,675

0,15 lin.

-

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Egy szempontos variancia-analízisekkel (ld. 37. táblázat) ellenőriztük, hogy vertikálisan
különböznek-e a klaszterek centroidjai az egyes időpontokban.

37. táblázat: A gondozói fáradtság centroidjainak különbségei a klaszterek között

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei
Anyák
terhesség
6.hó

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

113,83

2,98

0,000 CL2 < CL1, CL3

27,14

2,98

0,000 CL3 > CL1, CL2

12.hó
23,27
2,98
0,000 CL3 > CL1, CL2
* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén
Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A fentiek alapján a következő trendeket állapíthatjuk meg. A minta többsége (CL2, n=57)
nagyfokú fáradtságról számolt be a terhesség utolsó trimeszterében, és ehhez képest jóval
alacsonyabb fáradtságról a gyermekgondozás idején. A kis elemszámú (n=7) CL3-ban az
anyák stabilan magas szintű fáradtságról számolnak be mindhárom időpontban. A CL1-be
(n=37) pedig olyan anyák sorolódtak, akik a terhességüket könnyen viselték a többi anyához
viszonyítva, viszont némileg nagyobb fokú fáradtságról számoltak be a postpartum
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időszakban. A CL1 és a CL2 csakis a várandósság idején mutatott különbséget, így a minta
szinte 90%-át átlagosan közepes szintű fáradtság jellemezte a gyermekgondozás idején.
A családi támogatottságra készített összefoglaló klaszteranalízis a következőket mutatta (ld.
15. ábra és 38. táblázat)

15. ábra: Családi támogatás longitudinális alakulása az első évben

38. táblázat: Családi támogatás longitudinális alakulása az első évben

Klaszteranalízis (centroidok)
Anyák

CL1

Két mintás t-próbák eredményei

CL2

T

df

p

általános 6.hó

2,89

2,02

5,66

99

0,000

általános 12.hó

3,74

1,97

9,85

99

0,000

gyermekgondozás 6.hó

2,06

1,42

4,11

99

0,000

gyermekgondozás 12.hó

2,00

1,62

2,70

99

0,008

Long. változás (t-próbák)

t(35)=4,00, p<0,001

t(64)=2,20, p<0,031

Ezek szerint a CL1-ben átlagosan mindkétfajta támogatásból (mindkét időpontban) többet
részesülnek az anyák, mint a CL2-ben. Ha a klasztereken belüli idői változásokat vizsgáljuk,
akkor a CL1-ben az általánosan támogatók köre szignifikánsan megnő a 12 hónapos korra,
míg a CL2-ben a gyermekgondozás terén némileg több családtag vesz részt a 12 hónapos
korban.
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4.1.5. Szülők nemi típusa és a házastársi kapcsolat
4.1.5.1. Personal Attribute Questionnaire (PAQ)
Több esetben a tételekből alkotott skála aggregátum pontszámok eloszlásai nem közelítettek a
normál eloszláshoz. Ezt a problémát néhány esetben a kilógó értékek behúzásával, máskor
pedig négyzetgyök transzformációval tudtuk kezelni. Az adatkiegészítés után néhány változó
eloszlása enyhén leromlott, azonban ezeket már nem módosítottuk (ld. 39. táblázat).
39. táblázat: PAQ változók leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK
N
Min
Max
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
PAQ_saját önérvényesítés_m_terh
101
10
27
19,21
4,28
-0,24
0,24
-0,77
PAQ_saját interperszonalitás_m_terh
101
14
32
23,59
4,11
-0,14
0,24
-0,45
PAQ_saját önérvényesítés_p_terh
95
10
32
21,13
4,76
-0,20
0,25
-0,11
PAQ_saját interperszonalitás_p_terh
95
13
31
22,53
4,06
-0,22
0,25
-0,40
PAQ_társ önérvényesítése_apáról_terh
101
7
32
21,58
5,41
-0,34
0,24
-0,18
PAQ_társ interperszonalitása_apáról_terh
101
14
32
24,50
4,64
-0,29
0,24
-0,63
PAQ_társ önérvényesítése_anyáról_terh
95
9
30
19,14
4,67
-0,13
0,25
-0,54
-1,10
0,25
1,30
PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_terh
95
9
32
25,97
4,93
PAQ_saját önérvényesítés_m_6hó
95
7
30
18,96
4,73
-0,33
0,25
-0,10
-0,57
0,25
PAQ_saját interperszonalitás_m_6hó
95
12
32
25,02
3,72
0,69
-0,58
0,26
2,56
PAQ_saját önérvényesítés_p_6hó
86
5
32
21,84
4,39
PAQ_saját interperszonalitás_p_6hó
86
13
31
22,62
3,92
-0,01
0,26
0,06
PAQ_társ önérvényesítése_apáról_6hó
95
6
32
21,23
5,68
-0,30
0,25
-0,11
PAQ_társ interperszonalitása_apáról_6hó
95
11
32
23,61
5,41
-0,26
0,25
-0,82
PAQ_társ önérvényesítése_anyáról_6hó
86
7
31
18,87
4,38
-0,13
0,26
0,16
-0,66
0,26
PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_6hó
86
15
32
26,09
4,48
-0,26
PAQ_saját önérvényesítés_m_12hó
99
6
28
19,02
4,86
-0,35
0,24
-0,27
PAQ_saját interperszonalitás_m_12hó
99
11
32
24,58
3,76
-0,58
0,24
1,40
-0,67
0,26
PAQ_saját önérvényesítés_p_12hó
86
8
31
22,22
4,84
0,58
PAQ_saját interperszonalitás_p_12hó
86
14
32
22,59
4,06
0,18
0,26
-0,49
PAQ_társ önérvényesítése_apáról_12hó
97
5
32
21,65
5,88
-0,42
0,24
-0,36
PAQ_társ interperszonalitása_apáról_12hó
97
5
32
22,77
5,92
-0,55
0,24
0,15
PAQ_társ önérvényesítése_anyáról_12hó
86
8
29
18,80
4,84
-0,29
0,26
-0,68
PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_12hó
86
14
32
26,14
4,49
-0,52
0,26
-0,34
SQRT_PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_terh
101 -4,90 -1,00
-2,49
0,92
-0,27
0,25
-0,39
SQRT_PAQ_saját interperszonalitás_m_6hó
95 -4,58 -1,00
-2,74
0,68
0,17
0,25
0,03
1,24
PAQ_saját önérvényesítés_p_6hó_behúzott
101
10
32
21,90
4,20
-0,20
0,26
PAQ_társ interperszonalitása_apáról_6hó_behúzott
95
14
32
23,67
5,27
-0,15
0,25
-1,06
SQRT_PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_6hó
95 -4,24 -1,00
-2,48
0,89
-0,02
0,26
-0,79
SQRT_PAQ_saját interperszonalitás_m_12hó
86 -4,47 -1,00
-2,82
0,68
0,49
0,24
0,79
SQRT_PAQ_saját önérvényesítés_p_12hó
95 -4,90 -1,00
-3,02
0,80
0,12
0,26
0,10
SQRT_PAQ_társ interperszonalitása_apáról_12hó
86 -4,47 -1,00
-3,03
0,95
0,35
0,24
-0,75
PAQ_saját önérvényesítés_m_terh
101
10
27
19,12
4,23
-0,23
0,24
-0,75
PAQ_saját interperszonalitás_m_terh_imp
101
14
32
23,59
4,11
-0,14
0,24
-0,45
PAQ_saját önérvényesítés_p_terh_imp
95
10
32
21,26
4,83
-0,10
0,25
-0,08
PAQ_saját interperszonalitás_p_terh_imp
95
13
31
22,51
4,08
-0,21
0,25
-0,44
PAQ_társ önérvényesítése_apáról_terh_imp
101
7
32
21,54
5,37
-0,35
0,24
-0,14
PAQ_társ interperszonalitása_apáról_terh_imp
101
14
32
24,55
4,67
-0,31
0,24
-0,66
PAQ_társ önérvényesítése_anyáról_terh_imp
95
9
30
19,14
4,73
-0,10
0,25
-0,60
SQRT_PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_terh_imp
95 -4,90 -1,00
-2,47
0,92
-0,31
0,25
-0,36
PAQ_saját önérvényesítés_m_6hó_imp
101
7
30
19,22
4,84
-0,23
0,24
-0,02
SQRT_PAQ_saját interperszonalitás_m_6hó_imp
101 -4,58 -1,00
-2,74
0,67
0,18
0,24
0,07
PAQ_saját önérvényesítés_p_6hó_imp
95
10
32
21,93
4,19
-0,20
0,25
1,03
PAQ_saját interperszonalitás_p_6hó_imp
95
13
31
22,59
3,96
-0,05
0,25
-0,04
PAQ_társ önérvényesítése_apáról_6hó_imp
101
6
32
21,23
5,81
-0,41
0,24
0,02
-1,08
PAQ_társ interperszonalitása_apáról_6hó_imp
101
14
32
23,76
5,29
-0,13
0,24
PAQ_társ önérvényesítése_anyáról_6hó_imp
95
7
32
18,94
4,55
0,01
0,25
0,47
SQRT_PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_6hó_imp
95 -4,44 -0,97
-2,48
0,89
0,00
0,25
-0,74
PAQ_saját önérvényesítés_m_12hó_imp
101
6
28
19,03
4,93
-0,33
0,24
-0,35
0,52
0,24
SQRT_PAQ_saját interperszonalitás_m_12hó_imp
101 -4,47 -1,00
-2,83
0,68
0,79
SQRT_PAQ_saját önérvényesítés_p_12hó_imp
95 -5,40 -1,00
-3,03
0,84
-0,03
0,25
0,31
PAQ_saját interperszonalitás_p_12hó_imp
95
13
32
22,32
4,13
0,12
0,25
-0,34
PAQ_társ önérvényesítése_apáról_12hó_imp
101
5
32
21,49
5,92
-0,38
0,24
-0,47
SQRT_PAQ_társ interperszonalitása_apáról_12hó_imp
101 -4,70 -1,00
-3,04
0,96
0,32
0,24
-0,79
PAQ_társ önérvényesítése_anyáról_12hó_imp
95
6
29
18,63
5,04
-0,31
0,25
-0,62
PAQ_társ interperszonalitása_anyáról_12hó_imp
95
13
35
26,17
4,78
-0,63
0,25
-0,09
m=anyák, p=apák, SQRT=négyzetgyök transzformáció, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

S.E.
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
0,49
0,49
0,51
0,51
0,49
0,49
0,51
0,51
0,48
0,48
0,51
0,51
0,49
0,49
0,51
0,51
0,49
0,49
0,51
0,49
0,51
0,48
0,51
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49
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A saját megítélések mintaátlagait összehasonlíthatjuk Gervai és munkatársai (1995)
vizsgálatának eredményeivel, amelyben angliai és magyarországi óvodáskorú gyermekek
szüleinek adatai szerepelnek (ld. 40. táblázat).
40. táblázat: PAQ skálaátlagok és szórásaik Gervai és munkatársai (1995) vizsgálataiban

PAQ-önérvényesítés
PAQ-interperszonalitás

Budapest
Anyák (n=64)
18,7 (3,7)
23,8 (3,8)

Apák (n=61)
21,3 (4,5)
20,9 (4,1)

Cambridge
Anyák (n=94)
Apák (n=88)
19,4 (4,0)
22,1 (4,5)
23,6 (3,9)
20,2 (3,8)

Egyik szülőnél sem korrelálnak az önérvényesítés és az interperszonalitás skálák egyik
időpontban sem (sem a saját, sem a társ megítélésében83). A saját skálákon mutatott idői
konzisztencia elég magas: anyák esetében r=0,61-0,8484, apák esetében 0,65-0,80 (p<0,001)85
között alakulnak a korrelációk a terhességi, a 6 és 12 hónapos kori adatok között. A társ
megítélése szintén időben stabil mutatókat eredményezett (anyáknál r=0,70-0,83, apáknál
r=0,70-0,80, p<0,00186).
A saját és a társ percepciói közepesen-erősen korrelálnak. Az anyák maszkulinitását
tekintve 0,53-0,63, apákét 0,46-0,66 közötti korrelációt találunk (p<0,001)87. Femininitásban
valamivel alacsonyabb az egyetértés (anyák esetében r=0,33-0,42, apáknál 0,46-0,56,
p<0,00188). Ezek a korrelációk némileg erősebbek a többi skálán mért egyezésekhez képest.
A saját és társ percepció eltérései:
Természetesen az anyák magukat femininebbnek látják, mint az apák, az apák pedig magukat
maszkulinabbnak, mint az anyák. Ezt a triviális eredményt nem is részletezzük. A
maszkulinitás skálán az apáknál figyelhető meg egy időbeli tendencia: magukat egyre
maszkulinabbnak látják, ahogy telik az idő (F(2,92)=3,36, p=0,039, Eta2=0,0789). A gyermek
neme ezt a tendenciát nem módosítja.
A következőkben a saját és a társ percepcióinak eltéréseit ismertetjük.
Az apák az anyákat az első évben végig femininebbnek látják (F(1,93)=15,72, p<0,001,
Eta2=0,1590), mint azok magukat, az apák percepciója tehát sztereotipikusabb. Ez a különbség
83

Nem imputált adatokkal: anyáknál nem, apáknál enyhén a 6 hónapos felvételnél: saját: r=0,23, társ: 0,22,
p<0,05
84
Nem imputált adatokkal: r=0,62-0,85 (p<0,001)
85
Nem imputált adatokkal: r=0,70-0,81 (p<0,001)
86
Nem imputált adatokkal: anyáknál r=0,66-0,86, apáknál r=0,78-0,85, p<0,001
87
Nem imputált adatokkal: anyáknál: 0,56-0,62, apáknál: 0,60-0,74 (p<0,001)
88
Nem imputált adatokkal: anyák esetében r=0,34-0,44, apáknál 0,48-0,54, p<0,001
89
Nem imputált adatokkal: F(2,74)=4,46, p=0,014, Eta2=0,11
90
Nem imputált adatokkal: F(1,73)=13,56, p<0,001, Eta2=0,16
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a terhesség idején a legmarkánsabb, és a gyermek 6 hónapos korában a legcsekélyebb
(F(2,92)=5,63, p=0,005, Eta2=0,1191), mivel akkor a nők femininitás percepciója megugrik
(ld. 16. ábra).
16. ábra: Az anyák femininitásának longitudinális percepciója a két szülő által

Az anyák is femininebbnek látják az apákat (F(1,93)=12,20, p=0,001, Eta2=0,1292), mint azok
magukat. Ez a különbség a legnagyobb a terhesség alatt, majd csökken és a 12. hónapra
eltűnik (F(2,92)=6,21, p=0,003, Eta2=0,1293) (ld. 17. ábra).

17. ábra: Az apák femininitásának longitudinális percepciója a két szülő által
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Nem imputált adatokkal: F(2,72)=4,05, p=0,022, Eta2=0,10
Nem imputált adatokkal: F(1,74)=10,34, p=0,002, Eta2=0,12
93
Nem imputált adatokkal: F(2,73)=4,52, p=0,014, Eta2=0,11
92
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Ha bevezetjük a gyermekek neme változót, akkor érdekes módon az apák ön- (F(2,92)=4,15,
p=0,019, Eta2=0,0894) és társpercepciója (F(2,92)=4,20, p=0,018, Eta2=0,0895) is módosul
némileg a gyermek nemének függvényében: 12 hónaposan a lányok apái magukat és társukat
is femininebbnek látják mint a fiúkat nevelő társaik (ld. 18. ábra).

18. ábra: Apák ön- és társpercepciói a femininitás skálán a gyermekek neme függvényében
Önpercepció

Társpercepció

Klaszteranalíziseinket első ízben elvégeztük a skálák és az időbeli változás szempontjainak
bevonásával. Eredményeink szerint mind az anyai, mind az apai, mind pedig a családi
klaszterekben a longitudinális változások sokkal kevésbé voltak jelentőségteliek, mint a
maszkulinitás-femininitás dimenziókban mutatott szintbeli különbségek. Éppen ezért némi
adatredukció után a végső, bemutatásra kerülő klaszteranalíziseket a saját maszkulinitás és
femininitás skálák longitudinális átlagai alapján nyertük. Mivel ebben az esetben nemi típusok
megállapítása (ld. 19. ábra, valamint 41. táblázat) volt a célunk, ami inkább a változók szintjét
veszi figyelembe, ezért a longitudinális átlagolást megalapozottnak tartjuk.

94
95

Nem imputált adatokkal: F(2,74)=3,17, p=0,048, Eta2=0,08
Nem imputált adatokkal: F(2,74)=3,31, p=0,042, Eta2=0,08
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19. ábra: Anyai és apai nemi típusok

41. táblázat: Anyai és apai nemi típusok

Klaszteranalízis (centroidok)

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei

I. Anyai

CL1 (n=29)

CL2 (n=42)

CL3 (n=30)

femininitás

21,29

24,98

26,57

31,14
85,55

maszkulinitás

F

df

p

2,98

0,000

2,98

0,000

Szignifikáns csoport különbségek*
CL1 < CL2 < CL3

16,89

23,13

15,67

II. Apai

CL1 (n=29)

CL2 (n=31)

CL3 (n=35)

femininitás

21,33

19,67

25,90

58,43

2,92

0,000

CL2 < CL1 < CL3

maszkulinitás

17,13

24,47

23,24

50,82

2,92

0,000

CL1 < CL2, CL3

F

df

p

CL2 > CL1, CL3
Szignifikáns csoport különbségek*

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Azt is ellenőriztük összetartozó mintás t-tesztekkel, hogy az egyes klasztereken belül a két
skála között van-e szignifikáns különbség (42. táblázat).

42. táblázat: Klasztereken belüli skála különbségek
Maszkulinitás-feminintás összehasonlítása
Összetartozó mintás t-tesztek eredményei
Anyai

t

df

p

Apai

t

df

p

CL 1

6,06

28

0,000 CL 1

5,78

28

0,000

CL 2

2,78

41

0,008 CL 2

-8,95

30

0,000

CL 3

18,71

29

0,000 CL 3

4,40

34

0,000

Eredményeink szerint mindkét nemben van egy erősen szex-tipikus, egy androgün és egy
nemi típus szempontjából kevéssé differenciált alcsoport. Az anyáknál a CL3 a tradicionális
női típust írja le (magas femininitás, alacsony maszkulinitás), míg a CL2 az ún. androgün
típusú nők csoportja (relatíve magas maszkulinitás és kellően magas femininitás). A CL1-ben
mindkét skála relatíve alacsony értékeket vesz fel.
102

Az apáknál a CL2 a tradicionális férfi típust írja le (magas maszkulinitás, relatíve
alacsony femininitás). Az CL1-ben és a CL3-ban azonos tendenciák vannak (magasabb a
femininitás érték, mint a maszkulinitás), de a centroidok szintjét tekintve a CL3-t talán
tekinthetjük androgün-nek, míg a CL1 kevésbé differenciált férfi alcsoport.
Azt is fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy vajon van-e valamilyen szisztematikus
tendencia arra nézve, hogy milyen típusú nők milyen típusú férfiakkal élnek együtt. Családi
klaszteranalízisünk erről ad némi információt (ld. 20. ábra és 43. táblázat).

20. ábra: Családi nemi típus konstellációk

43. táblázat: Családi nemi típus konstellációk
III. Családi
Anyai

Klaszteranalízis (centroidok)
CL1 (n=27)

CL2 (n=30)

CL3 (n=37)

Egy-szempontos variancia-analízisek eredményei
F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

femininitás

22,57

24,24

25,91

9,22

2,91

0,000

CL3 > CL1

maszkulinitás

20,57

14,61

21,66

28,64

2,91

0,000

CL3 > CL1, CL2

femininitás

20,48

20,87

25,28

48,22

2,91

0,000

CL2 < CL1,CL3

maszkulinitás

17,78

22,23

24,22

27,32

2,91

0,000

CL1 < CL2, CL3

Apai

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A klasztereken belül két szempontos (szülők X skála) ismétléses ANOVA-kat végeztünk. A
CL1-en belül nagyon érdekesen alakul a kép, mivel az anyák mind a femininitásukban, mind a
maszkulin vonásaikban dominánsabbak a párjaiknál (F(1,26)=13,33, p=0,001, Eta2=0,34). Az
is igaz, hogy (bár a többi családhoz viszonyítva nem, de) a családon belül némileg a feminin
vonások dominálnak (androgün nők – feminin férfiak). A CL2 női szempontból egyértelműen
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tradicionális párosokat tömöríti magába (F(1,29)=102,77, p<0,001, Eta2=0,78) (feminin nők –
androgün férfiak). A CL3-ban a többi klaszterhez képest is erős femininitás jellemző, de ezzel
együtt minden skálájuk magas értéket vesz fel a klaszterekhez viszonyítva (talán ők az igazán
modern adrogün párok) (F(1,36)=7,80, p=0,008, Eta2=0,17).
4.1.5.2. Házastársi kapcsolat
A házastársi kapcsolat mérésére több skálát használtunk. Az életesemények házastársi stressz
témakörét már a fentiekben ismertettük. A 4 kérdésből álló házastársi elégedettség mutatókat
a nagyon rossz eloszlási paraméterek miatt végül kihagytuk az elemzésből. A válás gondolata
kérdést azonban önmagában is vizsgáltuk: az már a születést követő első évben legalább egy
alkalommal felmerült az esetek 22,8%-ban (n=23) és két esetben a szülők a gyermek egy éves
korára már szeparálódtak is.
4.1.5.3. Vélemények a házastársak feladatairól (MFRQ)
A skálaértékek (tételpontszámok összegének) mintán belüli eloszlásai minden esetben
közelítenek a normál eloszláshoz (ld. 44. táblázat).
44. táblázat: Az MFRQ változók leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata

VÁLTOZÓK
N
MFRQ_férj szerepei_m
102
MFRQ_férj szerepei_p
94
MFRQ_feleség szerepei_m
102
MFRQ_feleség szerepei_p
95
MFRQ_férj szerepei_m_imp
101
MFRQ_férj szerepei_p_imp
95
MFRQ_feleség szerepei_m_imp
101
MFRQ_feleség szerepei_p_imp
95
m=anyák, p=apák, imp=imputed / kiegészített

Min
Max
0
14
0
17
0
18
0
19
0
14
0
17
0
18
0
19

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
5,04
3,22
0,22
0,24
-0,43
7,45
4,05
0,19
0,25
-0,21
10,23
3,84
-0,41
0,24
0,03
10,22
4,29
-0,20
0,25
-0,18
5,00
3,22
0,24
0,24
-0,39
7,44
4,03
0,14
0,25
-0,18
10,20
3,85
-0,39
0,24
0,02
10,11
4,32
-0,13
0,25
-0,27

S.E.
0,47
0,49
0,47
0,49
0,48
0,49
0,48
0,49

Az eredeti 10 tételes skálaátlagokat összehasonlíthatjuk Gervai és munkatársai (1995)
vizsgálatának eredményeivel, amelyben angliai és magyarországi óvodáskorú (4-4,5 éves)
gyermekek szüleinek adatai szerepeltek (ld. 45. táblázat).
45. táblázat: MFRQ skálaátlagok és szórásaik a Budapesti családvizsgálatban, valamint Gervai és
munkatársainak (1995) vizsgálataiban
Vizsgálatok
BCsV (n= 102 és 95)
Gervai és mtsai. (1995)
Budapest (n=61)
Cambridge (n=88)

anyák
átlag
szórás
15,3
6,4
21,8
15,0

6,6
7,1

apák
átlag
szórás
17,7
7,7
22,7
15,4

5,9
8,0
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Gervai és munkatársainak (1995) konklúziója szerint az angol házaspárok a magyarokhoz
képest kevésbé tradicionális módon látták és preferálták a házastársi szerepeket az 1980-as
évek legvégén. Ezzel szemben a 6–8 évvel későbbi BCsV eredményei (ld. 44. táblázat) már
nagyon hasonlítanak a korábbi cambridge-i adatokhoz. A BCsV-párok a 80-as évek angol
családjaihoz hasonlóan modernebb, az egyenrangúság irányába mutató nézeteket vallottak.96
A házastársak közötti egyetértés a tradicionális nézeteket tekintve közepesen erős (a férj
szerepei alskálán: r=0,47, p<0,00197, a feleség szerepei alskálán: r=0,55, p<0,00198).
Hasonlóan közepes-erős a korreláció a két anyai alskála (r=0,62, p<0,00199) és a két apai
alskála között (r=0,68, p<0,001100).
Az alskálák csoportátlagai között két szempontos (szülők neme X szerep alskálák)
ismétléses variancia-analízist végeztünk, eredményeink a következők lettek: A férjek
szignifikánsan (F(1,92)=10,33, p=0,002, Eta2=0,10101) sztereotipikusabban látják a nemi
szerepeket, mint a feleségek, és ezt a különbséget valószínűleg a férj szerepeinek eltérő
megítélése okozza (F(1,92)=48,54, p<0,001, Eta2=0,35102), mivel a feleség szerepeiről
megegyezik az apák és az anyák véleménye. Azokat mindketten egyértelműen magasabb
sztereotipikus értékekkel ruházzák fel, mint a férjekét (F(1,92)=209,17, p<0,001,
Eta2=0,70103) (ld. 21. ábra).
21. ábra: Tradicionális nézetek a házaspárok szerepeiről

96

Ez az eredmény hasonló Sherman és Spence (1997) megállapításához, mely szerint egyetemista kohorsszal
végzett kutatásukban az MFRQ Szociális Interakció skáláján mért preferenciák mindkét nemmel kapcsolatban a
legtöbb tétel mentén kevésbé tradicionálisnak mutatkoztak 1992-ben, mint 1978-ban.
97
Nem imputált adatokkal ugyanaz.
98
Nem imputált adatokkal: r=0,56, p<0,001
99
Nem imputált adatokkal ugyanaz.
100
Nem imputált adatokkal ugyanaz.
101
Nem imputált adatokkal: F(1,93)=11,1, p=0,001, Eta2=0,11

105

Klaszteranalízisek során három egymástól szignifikánsan eltérő családi klasztert (ld. 22. ábra
és 46. táblázat) alakítottunk ki, amelyek csupán a tradicionalitás mértékében különböztek.

22. ábra: Családi tradicionális nemi szerep mintázatok

46. táblázat: Családi tradicionális nemi szerep mintázatok

Klaszteranalízis (centroidok)
Családi klaszterek CL1 (n=27) CL2 (n=51)

CL3 (n=16)

Egy szempontos variancia-analízisek eredményei
F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

férj szerepei_m

7,26

4,80

1,44

24,45

2,93

0,000

CL1 > CL2 > CL3

férj szerepei_p

11,15

6,90

2,38

55,39

2,93

0,000

CL1 > CL2 > CL3

feleség szerepei_m

13,22

10,29

5,06

39,64

2,93

0,000

CL1 > CL2 > CL3

feleség szerepei_p

14,59

9,51

4,06

91,42

2,93

0,000

CL1 > CL2 > CL3

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A három klaszter elsősorban a tradicionális szerepfelfogás erőteljességében különbözött
egymástól, de mindháromra igaz az, amit a teljes mintában láttunk, hogy a feleség szerepeit a
párok tradicionálisabban fogják fel, mint a férjekét. Összetartozó mintás t-tesztek alapján az
CL1-en (n=27) belül minden skála szignifikánsan (legalább p=0,02 szinten) különbözött
egymástól, ami azt is jelenti, hogy ezekben a családokban a férfiak mindkét nem szerepeit
tradicionálisabban fogják fel, mint feleségeik. A CL2-ben a feleség szerepeinek megítélése a
partnerek esetében nem különbözött egymástól, a skálák a többi párosításban (p<0,001) igen.
A legkevésbé tradicionális CL3-ban a partnerek hasonló nemi szerep elvárásokat fogalmaztak
102
103

Nem imputált adatokkal: F(1,93)=44,2, p<0,001, Eta2=0,32
Nem imputált adatokkal: F(1,93)=209,3, p<0,001, Eta2=0,69
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meg, de a feleségek szerepét valamivel mindketten tradicionálisabbnak ítélték meg a
férjekénél (p<0,01).
4.1.5.4. Családi munkamegosztás” (SRBS)
Egy skála (terhességnél az anyák női munkáinak skálája) kivételével minden életkor skáláinak
eloszlásai közelítettek a normálishoz. Ezt a skálát is meg lehetett javítani, ha egy nagyon
kilógó értéket behúztunk az értelmezett tartományba. Ezt a behúzást még két másik változónál
is alkalmaztuk, hogy az ún. „outlier problémákat” kiküszöböljük. Az adat kiegészítések után
minden változó eloszlása a normálishoz közelít (ld. 47. táblázat).

47. táblázat: SRBS skálák leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata
A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK
N
Min
Max
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_terh
102 0,63 4,00
2,71
0,50
-0,57
0,24
2,54
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_terh
96 0,13 3,13
1,51
0,48
0,00
0,25
1,15
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_6hó
96 1,67 4,00
2,93
0,52
-0,03
0,25
-0,32
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_6hó
88 0,00 2,63
1,39
0,45
-0,19
0,26
1,65
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_12hó
100 1,00 4,00
3,05
0,58
-0,45
0,24
0,58
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_12hó
86 0,13 2,50
1,28
0,49
-0,01
0,26
-0,11
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_terh_behúzott
102 1,63 4,00
2,72
0,47
0,00
0,24
0,45
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_6hó_behúzott
88 0,63 2,63
1,41
0,41
0,42
0,26
0,52
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_12hó_behúzott
100 1,88 4,00
3,06
0,55
-0,13
0,24
-0,50
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_terh_imp
101 1,63 4,00
2,72
0,47
0,01
0,24
0,44
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_terh_imp
95 0,13 3,13
1,52
0,49
0,02
0,25
0,97
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_6hó_imp
101 1,67 4,00
2,96
0,53
-0,06
0,24
-0,37
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_6hó_imp
95 0,63 2,63
1,41
0,41
0,39
0,25
0,36
SRBS_háztartási munkák vállalása_m_12hó_imp
101 1,88 4,00
3,06
0,55
-0,11
0,24
-0,52
SRBS_háztartási munkák vállalása_p_12hó_imp
95 0,13 2,50
1,25
0,53
0,05
0,25
-0,29
m=anyák, p=apák, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

S.E.
0,47
0,49
0,49
0,51
0,48
0,51
0,47
0,51
0,48
0,48
0,49
0,48
0,49
0,48
0,49

A skálaátlagok Gervai és munkatársainak (1995) vizsgálati eredményeivel való közvetlen
összehasonlítására nincs mód, mivel ott más tételszámmal használták a skálát, ezért a
következőkben (ld. 48. táblázat) a tételszámokkal korrigált eredeti átlag- és szórásértékeket
hasonlítjuk össze (így a lehetséges skálaértékek minden esetben 0 és 4 között változhatnak).

48. táblázat: SRBS skálaátlagok és szórásaik Gervai és mtsai. (1995) vizsgálataiban

Háztartási munkák:

Háztartási munkák:

Gervai és mtsai. 1995
Cambridge (4.5 évesek)
Budapest (4.5 évesek)
anyák (n=94)
apák (n=88)
anyák (n=64)
apák (n=61)
2,7 (0,7)
0,8 (0,6)
3,2(0,5)
1,1(0,5)
Budapesti Családvizsgálat
Terhesség idején
6.hó
anyák (n=102)
apák (n=96)
anyák (n=96)
apák (n=88)
2,7 (0,5)
1,5 (0,5)
2,9 (0,5)
1,4 (0,5)

12.hó
anyák (n=100)
3,1 (0,6)

apák (n=86)
1,3 (0,5)

107

A fentiekben láthatjuk, hogy a szülők munkamegosztása leginkább a 12. hónapban hasonlít az
1995-ben publikált magyar adatokhoz (ilyen szórások mellett elenyésző a különbség). A
BCsV-ban az apai és az anyai skálaértékek minden életkorban erősen negatívan korrelálnak
(r=-0,64-0,77 között, p<0,001104). Az egyes

skálákon adott beszámolók életkori

konzisztenciája elég magas, mindkét szülőnél, minden skálán legalább r=0,6 (p <0,001)105.
A felvételi időpontok, a szülők és a gyermekek neme szempontjaival ismétléses
variancia-analízist végeztünk a háztartási munka skálákon. Eszerint az elvártak alapján az
anyák szignifikánsan több háztartási munkát vállalnak, mint a párjuk (F(1,92)= 296,06,
Eta2=0,76, p<0,001106). Ez a különbség a terhesség végén a legkisebb, és a gyermekek
életkorának előrehaladtával valamivel erősödik (F(2,91)=32,99, Eta2=0,42, p<0,001107). A
terhesség utolsó harmadában és a gyermek születése után közvetlenül több háztartási munkát
vállalnak az apák, de ahogy nő a gyermek és az új családi egyensúly létrejön, noha a változás
abszolút értékben elég alacsony, valamivel hagyományosabbá válik a munkamegosztás a
házastársak között (ld. 23. ábra). A gyermek neme nem befolyásolja ezeket a tendenciákat.

23. ábra: A háztartási munkák idői trendje a teljes mintában

A klaszteranalízisek megerősítették ezt a mintázatot. Az anyáknál és az apáknál is 3-3
klasztert azonosítottunk, amelyek a fenti ábrához teljesen hasonló trenddel, csak szintbeli
eltérésekkel rendelkeztek. A következőkben éppen ezért csupán a családi klaszterekre
vonatkozó eredményeket közöljük (ld. 24. ábra és 49. táblázat), mert ez ad igazán információt
arról, hogy a házastársak hogyan működnek együtt.
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Nem imputált adatokkal: r=-0,63-0,81 között, p<0,001
Nem imputált adatokkal: r=0,6 (p <0,001)
106
Nem imputált adatokkal: F(1,69)=237,1, Eta2=0,78, p<0,001
107
Nem imputált adatokkal: F(3,66)=23,9, Eta2=0,52, p<0,001
105
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24. ábra: SRBS idői trendek: családi klaszterek

49. táblázat: SRBS idői trendek: családi klaszterek
Klaszteranalízis (centroidok)

Ismétléses variancia-analízisek eredményei

Családi terhesség 6.hónap 12.hónap N=94

F

df

p

Eta2

Trend

Szignifikáns idői különbségek*

CL1m

2,43

2,60

2,68

53 10,38

2,51

0,000

0,29 lin.

terh. < 6.hó < 12.hó

CL1p

1,80

1,63

1,55

53

7,95

2,51

0,001

0,24 lin.

terh. > 6.hó, 12.hó

CL2m

3,06

3,38

3,48

41 20,18

2,39

0,000

0,51 lin.

terh. < 6.hó, 12.hó

CL2p

1,16

1,15

0,90

41 12,67

2,39

0,000

0,39 lin.

terh., 6.hó > 12.hó

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

Megvizsgáltuk, hogy a klasztereken belül az anyák és az apák értékei szignifikánsan
különböznek-e a három felvételi időpontban (ld. 50. táblázat).

50. táblázat: Anyák és apák értékeinek különbségei a családi SRBS klasztereken belül

Összetartozó mintás t-tesztek eredményei
Családi klaszterek
CL1

CL2

t

df

p

terh.

7,20

52

0,000

6.hó

10,46

52

0,000

12.hó

11,88

52

0,000

terh.

19,04

40

0,000

6.hó

27,90

40

0,000

12.hó

29,38

40

0,000

A fenti eredmények szerint tehát két klasztert azonosíthatunk, amelyek szignifikánsan
eltérnek egymástól, így a családok két nagyjábó egyenlő létszámú jól értelmezhető csoportra
oszlanak. Az egyik csoportba (n=53) azok tartoznak, akik ún. „egalitariánus” módon
mindvégig jobban megosztják egymással a házi munkákat, persze megtartva a fent ismertetett
109

alaptendenciát (nők > férfiak). A másik csoport (n=41) a klasszikusabb, tradicionálisabb
munkamegosztást tükrözi, amelyben a háztartási munkák nagy részét inkább a nők végzik.
4.1.5.5. Családi élet (FAD)
A legtöbb skála eloszlása rossz paramétereket mutatott, amelyeket tízes alapú logaritmus
transzformációval tudtunk kiküszöbölni. Az imputálás után minden skála közelített a normál
eloszláshoz (ld. 51. táblázat).

51. táblázat: A FAD skáláinak leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata

VÁLTOZÓK
FAD_kommunikáció_m_terh
FAD_szerepek_m_terh
FAD_kommunikáció_p_terh
FAD_szerepek_p_terh
FAD_kommunikáció_m_6hó
FAD_szerepek_m_6hó
FAD_kommunikáció_p_6hó
FAD_szerepek_p_6hó
LG10_FAD_kommunikáció_p_terh
LG10_FAD_kommunikáció_m_6hó
LG10FAD_szerepek_m_6hó
LG10_FAD_kommunikáció_p_6hó
LG10FAD_szerepek_p_6hó
FAD_kommunikáció_m_terh_imp
FAD_szerepek_m_terh_imp
LG10_FAD_kommunikáció_p_terh_imp
FAD_szerepek_p_terh_imp
LG10_FAD_kommunikáció_m_6hó_imp
LG10FAD_szerepek_m_6hó_imp
LG10_FAD_kommunikáció_p_6hó_imp
LG10FAD_szerepek_p_6hó_imp

N
102
102
96
96
97
97
88
88
96
97
97
88
88
101
101
95
95
101
101
95
95

Min
Max
1,00 2,43
1,09 2,91
1,00 2,86
1,00 2,82
1,00 3,63
1,27 3,55
1,00 3,38
1,09 3,45
0,00 0,46
0,00 0,44
0,10 0,55
0,00 0,35
0,04 0,45
1,00 2,43
1,09 2,91
0,00 0,46
1,00 2,82
0,00 0,44
0,02 0,55
0,00 0,35
0,04 0,45

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
1,50
0,33
0,40
0,24
-0,40
1,86
0,41
0,46
0,24
-0,05
1,59
0,42
-0,06
0,59
0,25
1,80
0,36
0,35
0,25
0,48
1,51
0,42
1,66
0,24
5,49
1,94
0,46
0,97
0,24
1,12
1,60
0,39
1,01
0,26
3,57
1,85
0,40
0,92
0,26
2,29
0,19
0,11
0,06
0,25
-0,72
0,16
0,11
0,34
0,24
-0,59
0,28
0,10
0,36
0,24
-0,19
0,19
0,10
-0,39
0,26
-0,53
0,26
0,09
-0,12
0,26
-0,18
1,51
0,32
0,41
0,24
-0,37
1,86
0,41
0,46
0,24
-0,06
0,18
0,11
0,10
0,25
-0,61
1,80
0,36
0,38
0,25
0,43
0,17
0,11
0,38
0,24
-0,44
0,27
0,10
0,20
0,24
-0,02
0,18
0,10
-0,35
0,25
-0,65
0,26
0,09
-0,15
0,25
-0,18

S.E.
0,47
0,47
0,49
0,49
0,49
0,49
0,51
0,51
0,49
0,49
0,49
0,51
0,51
0,48
0,48
0,49
0,49
0,48
0,48
0,49
0,49

m=anyák, p=apák, LG10=tizes alapú ogaritmus transzformáció, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

A kommunikáció és a szerepek skálák átlagai összehasonlíthatók olyan vizsgálatok
eredményeivel, amelyekben szintén egészséges családok adatai szerepeltek (Keitner és mtsai.,
1990; Akister és Stevenson-Hinde, 1991). Az alábbi, 52. táblázat tartalmazza a skálaátlagokat
és a szórásokat (kivéve Akister és Stevenson-Hinde, 1991, ahol nincs megadva szórás).

52. táblázat: FAD-skálaátlagok és szórásaik a Keitner és mtsai. (1990) és Akister és Stevenson-Hinde
(1991) vizsgálataiban

Kommunikáció
Szerepek

Keitner és mtsai. (1990)
Akister és Stevenson-Hinde (1991)
magyar (n=58) USA (n=95) anyák (n=55) apák (n=55) határétékek
2,2
1,84 (0,41)
2,00 (0,36)
1,9
1,9
2,3
2,37 (0,30)
2,06 (0,29)
2,2
2,1
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Az értékek a patológia irányába mutatnak, tehát minél nagyobb értéket ér el egy skálán a
kitöltő személy, annál kiegyensúlyozatlanabbnak mutatja be családja működését a McMaster
modell értelmében. A kiemelt határértékek jelölik azokat az Epstein és munkatársai (1983)
által meghatározott értékeket, amelyek felett a családi működés már patológiásnak mondható.
A saját mintánkban a szülők átlagosan mindkét skálán egészséges családi működésről
számolnak be (mindkét összehasonlító vizsgálathoz képest alacsonyabb átlagértékeket
kaptunk).
A skálák egymással enyhe-közepes (r=0,35-0,44; p<0,001108) mértékben függnek össze.
Az apai és az anyai skálaértékek korrelációi, így a köztük lévő egyetértés mérsékelt (r= 0,24–
0,52, p<0,05109, ez nagyon hasonló Akister és Stevenson-Hinde (1991) értékeihez: r=0,25–
0,53, p<0,05). A szülői beszámolók felvételi időpontok közötti együttjárásai, vagyis a
megítélések stabilitása közepes-erős mértékűek (r= 0,49–0,68, p<0,001110).
Több szempontos (felvételi időpontok X szülők X gyermek neme) ismétléses varianciaanalízist végeztünk a kommunikáció és a szerepek skálákra. A kommunikáció skálán (ld. 25.
ábra) egy szülő neme X gyermek neme és egy életkor X gyermek neme interakciós hatást
találtunk. Az első interakció szerint összességében a fiúgyermekes anyák számolnak be a
legkevesebb és a fiúgyermekes apák a legtöbb kommunikációs problémáról (F(1,92)=5,82,
p=0,018, Eta2=0,06111) (az összetartozó mintás t-próbák is szignifikánsak mind a terhesség
idején, t(50)=-2,53, p=0,015, mind pedig 6 hónaposan, t(50)=-2,89, p=0,006). Ez a hatás
adódhat abból, hogy a terhesség idején a fiús anyák a többi csoportnál némileg kevesebb
kommunikációs problémáról számolnak be, míg a 6 hónapos fiúgyermekek édesapái
problémásabbnak látják a kommunikációt a többi csoporthoz képest. Ez azért érdekes, mert
azt is feltételezhetjük, hogy a fiúgyermekes szülők kevésbé értenek egyet a kommunikációs
problémákban, mint a lánygyermekesek. A másik, életkor X gyermek neme interakciós hatás
a fenti összefüggést erősíti meg: eszerint a lányos apák a gyermekek 6 hónapos korában
szignifikánsan kevesebb problémáról számolnak be, mint a fiús apák (F(1,92)=6,82, p=0,011,
Eta2=0,07112; t-teszt: t(93)=2,32, p=0,023).
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Nem imputált adatokkal: r=0,35-0,45; p<0,001
Nem imputált adatokkal: r= 0,35–0,54, p<0,01
110
Nem imputált adatokkal: r= 0,48–0,73, p<0,001
111
Nem imputált adatokkal: F(1,81)=10,04, p=0,002, Eta2=0,11
112
Nem imputált adatokkal: F(1,81)=6,61, p=0,012, Eta2=0,08
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25. ábra: Kommunikációs problémák megítélése a szülők és a gyermekek neme szerint

A szerep problémák megítélésében (ld. 26. ábra) gyengébb hatásokat találtunk. Ahogy telt az
idő, a szülők valamivel több szerep problémáról számoltak be (F(1,92)=4,31, p=0,041, Eta2=
0,05113).

26. ábra: Szerep problémák megítélése a szülők és a gyermekek neme szerint

Mind az anyai, mind az apai klaszteranalízishez egy-egy esetben be kellett húznunk a
pontszámokat, mert olyan mértékben kilógtak a többi érték közül, hogy önmagukban alkottak
klasztert. A kapott klaszterek jellemzőit a 27. ábra, valamint a 53. táblázat mutatja.
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Nem imputált adatokkal: F(1,81)=3,7, p=0,057, Eta2= 0,04
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27. ábra: A családi működésproblémák percepciójának változásai az anyák és az apák szerint

53. táblázat: A családi működésproblémák percepciójának változásai

Klaszteranalízis (centroidok)
I. Anyák
Kommunikáció
Szerepek

CL1 (n=21) CL2 (n=55)
terhesség

1,56

Egy szempontos variancia-analízisek eredményei

CL3 (n=25)

1,36

1,79

F

df

22,70

2,98

CL1, CL2 < CL3

1,46

1,30

2,02

65,19

2,98

0,000

CL1, CL2 < CL3

terhesség

2,33

1,63

1,96

56,72

2,98

0,000

CL2 < CL3 < CL1

2,44

1,66

2,07

44,74

2,98

0,000

CL2, CL3 < CL1

Egy szempontos variancia-analízisek eredményei

Klaszteranalízis (centroidok)
II. Apák

Szerepek

Szignifikáns csoport különbségek*

6.hónap
6.hónap

Kommunikáció

p
0,000

CL1 (n=30) CL2 (n=34)

CL3 (n=31)

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

terhesség

1,16

1,70

1,85

44,95

2,92

0,000

6.hónap

1,21

1,74

1,73

42,92

2,92

0,000

CL1, CL3 < CL2

terhesség

1,70

1,59

2,13

33,72

2,92

0,000

CL2 < CL1 < CL3

CL1 < CL2 < CL3

6.hónap
1,71
1,65
2,20
38,06
2,92 0,000 CL2 < CL1 < CL3
* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A klasztereken belül két szempontos (idő X skálák) ismétléses variancia-analíziseket
végeztünk. Az anyák esetében: A CL1-ben skála főhatást regisztrálhatunk (F(1,20)=220,33,
p<0,001, Eta2=0,92), eszerint mind a terhességi, mind pedig a postpartum időszakban az
anyák a kommunikációnál jóval problémásabbnak látják a szerepek kérdéskörét (még a másik
két klaszterhez viszonyítva is). Ezt a hatást finomítja egy enyhe mértékű idő X skála
interakció (F(1,20)=5,17, p=0,034, Eta2=0,21), miszerint a kommunikációs problémák
némileg csökkennek, a szerep problémák pedig nőnek az idővel. A CL2-ben szintén hasonló
skálák szerinti főhatást (F(1,54)=63,29, p<0,001, Eta2=0,54) és idő X skála interakciós hatást
(F(1,54)= 4,44, p=0,040, Eta2=0,08) tapasztaltunk. Ezek szerint ez a klaszter hasonlít az
előzőre, de a problematikusság szintje alacsonyabb és a kétféle működési kör észlelése nem
különbözik olyan fokban. A CL3-ban nem találtunk szignifikáns hatást. Eszerint ebben a
klaszterben az anyák mindvégig elég hasonló mértékben látják problémásnak a családi
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működés két területét, viszont a többi klaszterhez képest a kommunikációs problémák itt a
legjelentősebbek, míg a szerepek tekintetében a két másik csoport között helyezkedik el (ld.
53. táblázat).
Az apák esetében: A CL1-ben skála főhatást találtunk (F(1,29)= 93,65, p<0,001,
Eta2=0,76), eszerint ezeknél az apáknál a szerep problémák megítélése súlyosabb, mint a
kommunikációs problémáké. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezeknél az apáknál a legkevésbé
problémás a kommunikáció. A CL2-ben nem találtunk szignifikáns hatást, vagyis a
problémák megítélése kb. egyenlő mértékű. A CL3-ban a problémák típusa közti különbség
szintén regisztrálható (szerepek > kommunikáció: F(1,30)=43,12, p<0,001, Eta2=0,59), ami az
idővel némileg kiélezettebbé válik (F(1,30)=8,77, p=0,006, Eta2=0,23).
A családi működés együttes megítélését családi klaszteranalízissel vizsgáltuk (ld. 28. ábra és
54. táblázat).
28. ábra: FAD skálák longitudinális trendje: családi mintázatok

54. táblázat: FAD skálák longitudinális trendje: családi mintázatok
III.Családi
Anyák
Kommunikáció terhesség
Szerepek

Klaszteranalízis (centroidok)
CL1 (n=34) CL2 (n=36)

Egy szempontos variancia-analízisek eredményei

CL3 (n=24)

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

1,38

1,40

1,84

24,51

2,91

0,000 CL1, CL2 < CL3

6.hónap

1,35

1,33

1,92

37,78

2,91

0,000 CL1, CL2 < CL3

terhesség

1,48

2,01

2,16

37,98

2,91

0,000 Cl1 < CL2 < CL3

6.hónap

1,54

2,04

2,23

9,90

2,91

0,000 CL1 < CL2, CL3

Apák
Kommunikáció terhesség
Szerepek

1,53

1,32

2,03

42,95

2,91

0,000 CL2 < CL1 < CL3

6.hónap

1,60

1,40

1,77

17,71

2,91

0,000 CL2 < CL1, CL3

terhesség

1,55

1,88

2,01

36,68

2,91

0,000 CL1 < CL2 < CL3

6.hónap

1,61

1,94

2,03

13,47

2,91

0,000 CL1 < CL2 < CL3

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei
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A klasztereken belül három szempontos (szülők neme X idő X skálák) ismétléses varianciaanalíziseket végeztünk.A CL1-be olyan családok kerültek, ahol az apák valamivel
problematikusabbnak látják a családi működést (F(1,33)=12,09, p=0,001, Eta2=0,27). Ezt a
hatást egy interakció finomítja (F(1,33)= 4,89, p=0,034, Eta2=0,13), miszerint a
kommunikáció terén nagyobb a diszkrepancia a szülők megítélése között, mint a szerepek
tekintetében. E klaszter családjai mutatják összességében a legkisebb mértékű családi
kiegyensúlyozatlanságot.

A

CL2-ben

a

szerepekkel

kapcsolatos

problémák

jóval

hangsúlyosabbak mindkét szülő megítélésében (F(1,35)=201,04, p=0,000, Eta2=0,85), mint a
kommunikációs problémáké. Egy szülő X idő interakciós hatás (F(1,35)=7,96, p=0,008,
Eta2=0,19) írja le azt a tendenciát, hogy míg a szerepek megítélése mindkét szülőnél, valamint
a kommunikáció percepciója az apáknál némileg negatívabb lesz az idővel, addig az anyák
kommunikáció percepciója némileg javul az idővel. Ez a klaszter a másik kettőhöz
viszonyítva összességében közepes szintű problémákról számol be a családi működés terén. A
CL3-ban a legbonyolultabb a kép, ami lebontva a következő tendenciákat mutatja. A
családokban hangsúlyosabbak a szerepproblémák (F(1,23)=11,15, p=0,003, Eta2=0,33), és ez
kiemelkedően az anyák percepciójára igaz (F(1,23)=4,33, p=0,049, Eta2=0,16). Hat
hónaposan a szerepek problémáit némileg hangsúlyosabbnak látják a szülők, mint a terhesség
idején (F(1,23)=8,32, p=0,008, Eta2=0,27). És a hármas interakció (szülő X skála X idő
hármas interakció: F(1,23)=4,46, p=0,046, Eta2=0,16) értelmezéséhez hozzájárul még az,
hogy az anyák a kommunikáció alakulásában javuló, az apák viszont romló tendenciát látnak
az idővel.
4.1.6. A szülők percepciója a gyermekről
4.1.6.1. Az én kisbabám (MORS-SF)
A skálák tételeiből aggregátum pontszámokat számoltunk. A skálapontszámok általában
megfelelő paraméterekkel rendelkeztek, csak a 6 hónapos anyai gyermek dominanciája skála
esetében tértek el nagymértékben a paraméterek a normális eloszlás kritériumaitól114.
Négyzetgyök transzformációval az értékeket javítottuk. Sajnos az imputálás után egy skála
eloszlása problémás maradt, de ezt már nem módosítottuk (ld. 55. táblázat).
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Az anyai 6 hónapos „gyermek pozitív érzelemkifejezése” skála paramétereit nem tudtuk transzformáció
segítségével maradéktalanul megjavítani.
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55. táblázat: A MORS-SF változóinak leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata
A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK
N
Min
Max
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
0,70
0,24
MORS-SF_gyermek dominanciája_m_6hó
97
1
20
7,84
4,01
0,06
MORS-SF_gyermek dominanciája_p_6hó
88
0
14
7,01
3,44
0,34
0,26
-0,65
-0,56
0,24
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_m_6hó
97
19
34
28,79
3,25
0,21
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_p_6hó
86
17
35
27,05
4,50
-0,16
0,26
-0,61
MORS-SF_gyermek dominanciája_m_12hó
100
1
20
9,09
3,71
0,49
0,24
0,06
MORS-SF_gyermek dominanciája_p_12hó
88
1
16
7,64
3,61
0,34
0,26
-0,48
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_m_12hó
100
20
35
28,56
3,46
-0,20
0,24
-0,33
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_p_12hó
88
19
35
27,51
4,00
0,01
0,26
-0,77
SQRT_MORS-SF_gyermek dominanciája_m_6hó
97
1 4,47
2,70
0,73
0,03
0,24
-0,14
SQRT_MORS-SF_gyermek dominanciája_m_6hó_imp
101
1 4,47
2,70
0,72
0,04
0,24
-0,14
MORS-SF_gyermek dominanciája_p_6hó_imp
95
0
15
7,08
3,62
0,34
0,25
-0,65
-0,58
0,24
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_m_6hó_imp
101
19
34
28,81
3,20
0,30
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_p_6hó_imp
95
17
35
27,23
4,73
-0,15
0,25
-0,78
MORS-SF_gyermek dominanciája_m_12hó_imp
101
1
20
9,17
3,77
0,49
0,24
-0,02
MORS-SF_gyermek dominanciája_p_12hó_imp
95
0
16
7,61
3,63
0,25
0,25
-0,46
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_m_12hó_imp
101
20
35
28,50
3,50
-0,20
0,24
-0,38
MORS-SF_gyermek pozitív érzelemkifejezése_p_12hó_imp
95
13
35
27,44
4,36
-0,33
0,25
0,08
m=anyák, p=apák, SQRT=négyzetgyök transzformáció, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

S.E.
0,49
0,51
0,49
0,51
0,48
0,51
0,48
0,51
0,49
0,48
0,49
0,48
0,49
0,48
0,49
0,48
0,49

A gyermek pozitív érzelmei változó igen magas átlaggal és viszonylag kicsi szórással
rendelkezik mindegyik alcsoportban. A gyermek dominanciája skálán az átlagok pedig a
lehetséges pontszámok középértéke körül mozognak.
A szülői percepció életkori konzisztenciája elég nagy mértékű. Egy-egy skálán az egyes
szülői megítélések 6 és 12 hónaposan felvett értékei között közepesen magas korrelációt
találtunk (a korrelációk szignifikáns értéke anyáknál r=0,62-0,63, apáknál 0,47-0,61 közé
esik, p<0,001115). Elég erős időbeli stabilitásról beszélhetünk azzal együtt, hogy a gyermekek
megítélésének változása fejlődés-lélektani szempontból megalapozott lehetne. A gyermekek
is változnak ennyi idő alatt, a szülőben pedig némileg eltérő lehet a kép gyermekéről a két
életkorban a kialakulóban lévő kapcsolat minősége alapján.
Egy-egy gyermek megítélésében az anyai és az apai beszámolók nem korrelálnak
magasan. A korrelációk nem minden esetben szignifikáns értékei a 6 hónapos adatok esetében
r=0,15-0,25116, a 12 hónaposaknál pedig r=0,22-0,25117 közötti értékeket érnek el az egyes
skálákon.
A két skála a különböző életkorokban és szülők esetében nincs kapcsolatban vagy
enyhén negatív korrelációt mutat (r=-0,17-0,34)118, ami független dimenzióként való
kezelésüket teszi lehetővé.
Az egyes skálaértékek alakulását a szülő nemének, a gyermek életkorának és a gyermek
nemének szempontjaival, többváltozós ismétléses variancia-analízissel vizsgáltuk.
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Nem imputált adatokkal: anyáknál r=0,54-0,66, apáknál 0,49-0,70, p<0,001
Nem imputált adatokkal: r=0,16-0,36
117
Nem imputált adatokkal: r=0,22-0,51
118
Nem imputált adatokkal: r=-0,24-0,35
116

116

A gyermekeket egy éves korukban dominánsabbnak látják a szülők, mint 6 hónaposan
(F(1,92)=11,20, p=0,001, Eta2=0,11)119. Az anyák az apáknál mindkét életkorban
dominánsabbnak (F(1,92)=8,90, p=0,004, Eta2=0,09120) és pozitívabbnak (F(1,92)=7,56,
p=0,007, Eta2=0,08121) látják gyermekeiket.122 (ld. 29. és 30. ábra).

29. ábra: A gyermek dominanciájának percepciója

30. ábra: A gyermek pozitív érzelemkifejezésének percepciója

Mivel az anyai és az apai klaszterek ugyanazt a két klaszteres mintázatot mutatták, mint a 31.
ábra és az 56. táblázat családi klaszterei, ezért csak ezeket elemezzük részletesen.
31. ábra: A csecsemő percepciójának klaszterei

119

Nem imputált adatokkal: F(1,77)=11,18, p=0,001, Eta2=0,13
Nem imputált adatokkal: F(1,77)=7,14, p=0,009, Eta2=0,09
121
Nem imputált adatokkal: F(1,77)=6,98, p=0,01, Eta2=0,08
122
Az nem imputált adatokkal egy interakciós hatás szerint az anyák megítélése nem változik az idővel, míg az
apáké igen, kissé pozitívabb érzelmeket tulajdonítanak gyermeküknek (F(1,77)=5,51, p=0,022, Eta2=0,07).
120
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56. táblázat: A csecsemő percepciójának családi klaszeterei
Családi

Klaszteranalízis (centroidok)

Két-mintás t-próbák eredményei

CL1 (n=44)

t

CL2 (n=50)

df
-6,60

p

gyermek dominanciája_m_6ho

5,54

9,96

92

0,000

gyermek dominanciája_m_12ho

7,00

11,12

-6,78

92

0,000

gyermek dominanciája_p_6ho

5,77

8,28

-3,54

92

0,001

gyermek dominanciája_p_12ho

6,20

8,80

-3,66

92

0,000

gyermek poz érz.kif-se_m_6ho

29,95

27,70

3,54

92

0,001

gyermek poz érz.kif-se_m_12ho

29,93

27,30

3,79

92

0,000

gyermek poz érz.kif-se_p_6ho

29,30

25,28

4,55

92

0,000

gyermek poz érz.kif-se_p_12ho

29,68

25,76

5,25

92

0,000

A két klaszter között minden skála legalább p=0,001 szintű szignifikanciával különbözik
egymástól, ez azt jelenti, hogy a CL1-be azok a szülőpárok tartoznak, akik gyermekeiket
kevésbé dominánsnak és valamivel pozitívabbnak látják, mint a CL2-be sorolódott szülők.
Ismétléses variancia-analízisek alapján a CL1-en belül nem különböznek a szülői percepciók,
a CL2-nél viszont az anyák valamivel pozitívabbnak (F(1,49)=11,91, p=0,001, Eta2=0,20), és
egyben dominásabbnak (F(1,43)=9,31, p=0,004, Eta2=0,18) látják gyermeküket, mint az apák.

4.1.7. A szülők gondozási reprezentációi
4.1.7.1. Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI)
A terhességi időszakban felvett skálák közül több megsérti a normál eloszlás kritériumait,
ezek közül leginkább az anyai törődés skála mind az anyák, mind pedig az apák
beszámolóiban (az eloszlás ezekben az esetekben csúcsos és pozitív irányban ferde is.).
Ezeket a transzformációk során sikerült megjavítanunk (ld. 57. táblázat). A longitudinális
trendek elemzésekor azonban, mint a többi esetben is, az imputálás után visszatranszformált
adatokat használtuk, mert az értelmezés kereteit csak az eredeti skála képes megadni, ebben
az esetben tehát némileg sértjük a normál eloszlás kritériumait.
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57. táblázat: A H-PBI változók leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata
A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK
N
Min
Max
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
H-PBI_anyai szeretet-törődés_m_terh
100
0
36
28,04
8,08
-1,42
0,24
1,75
H-PBI_anyai túlvédés_m_terh
100
0
18
6,60
4,86
-0,24
0,83
0,24
H-PBI_anyai korlátozás_m_terh
100
0
18
7,23
4,24
-0,20
0,69
0,24
H-PBI_apai szeretet-törődés_m_terh
99
1
36
23,27
8,23
-0,13
-0,68
0,24
H-PBI_apai túlvédés_m_terh
99
0
19
5,09
4,59
1,16
0,24
1,05
H-PBI_apai korlátozás_m_terh
99
0
18
6,75
4,26
0,81
0,24
0,20
H-PBI_anyai szeretet-törődés_p_terh
95
5
36
28,44
6,10
-1,26
0,25
2,35
H-PBI_anyai túlvédés_p_terh
94
0
19
6,83
4,65
0,74
0,25
-0,26
H-PBI_anyai korlátozás_p_terh
94
0
18
6,86
3,14
0,58
0,25
0,80
H-PBI_apai szeretet-törődés_p_terh
88
8
35
22,33
6,17
-0,37
0,26
-0,60
H-PBI_apai túlvédés_p_terh
88
0
13
4,85
3,76
0,36
0,26
-1,15
H-PBI_apai korlátozás_p_terh
88
0
14
6,63
3,54
0,21
0,26
-0,53
*LG10_H-PBI_anyai szeretet-törődés_m_terh
100 -1,57 0,00
-0,76
0,43
0,25
0,24
-0,84
SQRT_H-PBI_anyai túlvédés_m_terh
100 1,00 4,36
2,62
0,87
0,29
0,24
-0,70
SQRT_H-PBI_anyai korlátozás_m_terh
100 1,00 4,36
2,77
0,74
0,14
0,24
-0,47
*SQRT_H-PBI_apai szeretet-törődés_m_terh
99 -6,00 -1,00
-3,53
1,14
-0,04
0,24
-0,63
SQRT_H-PBI_apai túlvédés_m_terh
99 1,00 4,47
2,29
0,91
0,34
0,24
-0,43
SQRT_H-PBI_apai korlátozás_m_terh
99 1,00 4,36
2,67
0,78
0,03
0,24
0,00
*SQRT_H-PBI_anyai szeretet-törődés_p_terh
95 -5,66 -1,00
-2,74
1,04
-0,25
0,25
-0,17
SQRT_H-PBI_anyai túlvédés_p_terh
94 1,00 4,47
2,67
0,84
0,16
0,25
-0,62
SQRT_H-PBI_anyai korlátozás_p_terh
94 1,00 4,36
2,74
0,58
-0,17
0,25
0,55
LG10_H-PBI_anyai szeretet-törődés_m_terh_imp
101 -1,63 0,00
-0,77
0,44
0,22
0,24
-0,79
SQRT_H-PBI_anyai túlvédés_m_terh_imp
101 1,00 4,36
2,61
0,88
0,30
0,24
-0,71
SQRT_H-PBI_anyai korlátozás_m_terh_imp
101 1,00 4,36
2,78
0,74
0,12
0,24
-0,46
SQRT_H-PBI_apai szeretet-törődés_m_terh_imp
101 -6,00 -1,00
-3,51
1,13
-0,08
0,24
-0,58
SQRT_H-PBI_apai túlvédés_m_terh_imp
101 1,00 4,47
2,32
0,93
0,35
0,24
-0,44
SQRT_H-PBI_apai korlátozás_m_terh_imp
101 1,00 4,36
2,67
0,76
-0,02
0,24
0,06
SQRT_H-PBI_anyai szeretet-törődés_p_terh_imp
95 -5,66 -0,89
-2,72
1,03
-0,28
0,25
-0,10
SQRT_H-PBI_anyai túlvédés_p_terh_imp
95 1,00 4,47
2,67
0,86
0,16
0,25
-0,68
SQRT_H-PBI_anyai korlátozás_p_terh_imp
95 1,00 4,36
2,74
0,57
-0,20
0,25
0,67
H-PBI_apai szeretet-törődés_p_terh_imp
95
4
35
22,15
6,43
-0,07
-0,58
0,25
H-PBI_apai túlvédés_p_terh_imp
95
0
13
4,78
3,80
0,37
0,25
-1,16
H-PBI_apai korlátozás_p_terh_imp
95
0
14
6,37
3,67
0,19
0,25
-0,66
m=anyák, p=apák, SQRT=négyzetgyök transzformáció, LG10= tizes alapú logaritmus transzformáció, imp=imputed / kiegészített
kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése
* A negatív irányban ferdült eloszlások: tükrözés utáni transzformálás és irány visszafordítás

S.E.
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,49
0,49
0,49
0,51
0,51
0,51
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,49
0,49
0,49
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

Az eredeti skálaértékeket összehasonlíthatjuk Parker és munkatársainak (1979) eredeti
ausztrál, illetve Tóth és Gervai (1999) magyar vizsgálatainak eredményeivel (ld. 58. táblázat).

58. táblázat: PBI-skálaátlagok és szórásaik Parker és mtsai. (1979), valamint Tóth és Gervai (1999)
vizsgálataiban
PBI skálák
Anyai Szeretet-Törődés
Anyai Túlvédés
Anyai Korlátozás
Apai Szeretet-Törődés
Apai Túlvédés
Apai Korlátozás

Parker és mtsai. (1979)
(n=150)
26,8 (Care)
14,7 (Overprotection)
22,9 (Care)
14,9 (Overprotection)

Tóth és Gervai (1999)
nők (n=169)
férfiak (n=152)
28,7 (6,6)
27,4 (5,9)
9,1 (4,8)
8,3 (4,4)
6,2 (3,7)
5,8 (3,3)
23,4 (8,3)
21,6 (8,5)
6,8 (4,6)
6,3 (4,8)
5,5 (3,9)
5,8 (4,3)

A szeretet-törődés skálán mintánkban a szülők nagyon hasonló értékeket értek el, mint az
1999-es magyar vizsgálatban, viszont érdekes módon mind az anyák, mind az apák valamivel
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kevesebb szülői túlvédésről, és valamivel több szülői korlátozásról számoltak be, mint a TóthGervai vizsgálatban.
Nem-parametrikus korrelációs együtthatókat számolva a három skála minden
csoportosításban a következő mintázatot mutatja: a szeretet-törődés skála enyhe negatív
kapcsolatban van a túlvédés és a korlátozás skálákkal (r=-0,21-0,47 az anyák esetében, és r=0,20-0,40 az apák esetében, p<0,05)123, míg a korlátozás és a túlvédés skála erősebb pozitív
kapcsolatban van (r=0,52-0,59 az anyáknál, r=0,53-0,64 az apáknál, p<0,001)124. A szülők
beszámolói anyjuk és apjuk gondozói viselkedéséről enyhén korrelálnak az egyes skálák
mentén (anyáknál: r=0,30-0,43, apáknál: r=0,40-0,45, p<0,005)125. Ez a Tóth-Gervai (1991)
vizsgálatban is így volt.
Két szempontos (szülők neme X az ő szüleik neme) ismétléses ANOVA-kat végeztünk
arra vonatkozólag, hogy hogyan látják egymáshoz képest szüleik gondozói viselkedését a
megkérdezett párok. Szignifikáns különbségeket találtunk a szülői törődésben és túlvédésben:
az édesanyjukat egybehangzóan törődőbbnek (F(1,93)=91,40, p<0,001, Eta2=0,50)126 és
túlvédőbbnek (F(1,81)=16,9, p<0,001, Eta2=0,17)127 gondolják a megkérdezettek (ld. 32. és
33. ábra). A korlátozás mértékében nem mutatkozott szignifikáns különbség.

32. ábra: Szülői törődés megítélése

33. ábra: Szülői túlvédés megítélése

Klaszteranalízisek segítségével a következő anyai családtípusokat tudtuk elkülöníteni (34.
ábra és 59. táblázat).
123

Nem imputált adatokkal: r=-0,22-0,46 az anyák esetében, és r=-0,21-0,40 az apák esetében, p<0,05
Nem imputált adatokkal: r=0,51-0,61 az anyáknál, r=0,55-0,62 az apáknál, p<0,001
125
Nem imputált adatokkal: anyáknál: r=0,31-0,45, apáknál: r=0,41-0,45, p<0,005
126
Nem imputált adatokkal: F(1,81)=89,1, p<0,001, Eta2=0,52
127
Nem imputált adatokkal: F(1,81)=16,9, p<0,001, Eta2=0,17
124
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34. ábra: Klaszterek az anyai H-PBI mutatók alapján

59. táblázat: Klaszterek az anyai H-PBI mutatók alapján

I. Anyák
Skálák

Klaszteranalízis (centroidok)

Egy szempontos variancia-analízisek eredményei

CL1 (n=70) CL2 (n=7) CL3 (n=14) CL4 (n=10)

F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

anyai törődés

31,14

7,00

18,79

31,60

77,48

3,97

0,000 CL2 < CL3 < CL1, CL4

anyai túlvédés

5,30

7,07

13,64

5,00

17,76

3,97

0,000 CL1, CL2, CL4 < CL3

anyai korlátozás

6,18

9,21

13,43

4,70

21,19

3,97

0,000 CL1, CL2 < CL3; CL4 < CL3

apai törődés

26,91

23,29

14,50

11,60

33,03

3,97

0,000 CL4 < CL3 < CL1, CL2

apai túlvédés

3,93

8,43

6,57

10,10

8,19

3,97

0,000 CL1 < CL4

apai korlátozás

5,50

9,86

9,29

9,46

7,93

3,97

0,000 CL 1 < CL2, CL3, CL4

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A CL1 az a csoport, ahol mindkét szülőt nagy törődéssel és viszonylag alacsony
túlvédéssel/korlátozással jellemzik az anyák. Ezt tekinthetjük optimális családi háttérnek.
Emellett a klaszteren belül az anyák édesanyjukat valamivel melegebb (t(69)=6,44, p<0,001)
és túlvédőbb (t(69)=2,81, p=0,006) sajátosságokkal ruházzák fel, mint az édesapjukat, de
mindkét szülőt ugyanannyira látják korlátozónak. A kis elemszámú CL2-ben az édesapjukat
nagy mértékben törődőbbnek írják le az anyák, mint az édesanyjukat (t(6)=-6,79, p<0,001). A
CL3-ban visszamenőleg mindhárom viselkedésben az édesanyjukat látják dominánsabbnak a
megkérdeztettek (rendre t(13)= 2,26, 3,72 és 2,70, p=0,042, 0,003 és 0,018), de a percipiált
anyai törődés lényegesen alacsonyabb, mint a CL1-ben és a CL4-ben, továbbá a túlvédés és a
korlátozás szintje magasabb, mint az összes többiben. A CL4-ben pedig az édesapákat sokkal
kevésbé törődőnek (t(9)=10,29, p<0,001) és jóval túlvédőbbnek és korlátozóbbnak (rendre
t(9)= -2,55 és –2,74, p=0,031 és 0,023) látták az anyák.
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Az apai klaszteranalízis a következő eredményeket adta (ld. 35. ábra és 60. táblázat).

35. ábra: Klaszterek az apai H-PBI mutatók alapján

60. táblázat: Klaszterek az apai H-PBI mutatók alapján
I. Apák

Klaszteranalízis (centroidok)

Skálák

CL1 (n=23) CL2 (n=18) CL3 (n=54)

Egy szempontos variancia-analízis eredményei
F

df

p

Szignifikáns csoport különbségek*

anyai törődés

21,15

28,78

31,60

47,41

2,92

0,000 CL1 < CL2, CL3

anyai túlvédés

12,15

4,17

5,51

31,91

2,92

0,000 C2, CL3 < CL1

9,93

5,67

5,90

22,05

2,92

0,003 CL1 > CL2, CL3

apai törődés

19,13

13,56

26,30

80,03

2,92

0,000 CL2 < CL1 < CL3

apai túlvédés

7,09

4,33

3,94

6,30

2,92

0,000 CL1 > CL3

apai korlátozás

7,61

6,72

5,72

2,30

2,92

0,106 -

anyai korlátozás

* Variancia-homogenitás esetén Bonferroni, variancia különbség esetén Games-Howell post hoc tesztek eredményei

A CL3 az az optimális konstelláció, amely az anyák CL1-éhez hasonlít (mindkét szülő törődő
és kevéssé korlátozó/túlvédő). Emellett a klaszterban az édesanyjukat látják az apák valamivel
melegebbnek és túlvédőbbnek (rendre t(53)= 9,35 és 2,79, p=0,000 és 0,007), de mindkét
szülőt ugyanannyira korlátozónak. A CL1-ben az apák mindkét szülőt ugyanannyira látják
melegnek és törődőnek, de az édesanyákat látják túlvédőbbnek és korlátozóbbnak (rendre
t(22)= 6,19 és 3,54, p=0,000 és 0,002) (némileg hasonlít az anyai CL3-hoz). A CL2-ben az
édesanyjukat látják melegebbnek (t(17)=9,73, p<0,001), és mindkét szülőt ugyanannyira
túlvédőnek és korlátozónak (némileg hasonlít az anyai CL4-hez).
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A családi klaszterek korrekt statisztikai leírását ebben a témakörben nehézkesnek ítéltük a
nagyon sok együttes változó miatt.128
4.1.7.2. Gyermekgondozási kérdőív (BMBI)
A skálapontszámok (tételpontszámok összegének) eloszlásai a 12 hónapos apai skálák
kivételével

közelítettek

a

normálishoz

(ld.

61.

táblázat),

azokat

négyzetgyök

transzformációval megjavítottuk.

61. táblázat: A BMBI változók leíró paraméterei és az adatkezelés folyamata
A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK
N
Min
Max
Átlag
Szórás Ferdeség
S.E.
Csúcsosság
BMBI_szülői szeretet-törődés_m_12hó
99
21
33
27,81
2,78
-0,34
0,24
-0,53
BMBI_szülői túlvédés/korlátozás_m_12hó
99
4
23
11,88
3,73
0,35
0,24
0,26
BMBI_szülői szeretet-törődés_p_12hó
88
15
33
26,85
3,72
0,49
-0,82
0,26
BMBI_szülői túlvédés/korlátozás_p_12hó
88
2
26
11,60
3,88
0,75
0,26
1,67
SQRT_BMBI_szülői szeretet-törődés_p_12hó
88 -4,69 -2,00
-3,13
0,57
-0,39
0,26
-0,23
SQRT_BMBI_szülői túlvédés/korlátozás_p_12hó
88 1,41 5,10
3,36
0,57
-0,06
0,26
1,41
BMBI_szülői szeretet-törődés_m_12hó_imp
101
21
33
27,85
2,80
-0,31
0,24
-0,52
BMBI_szülői túlvédés/korlátozás_m_12hó_imp
95 -4,69 -1,80
-3,15
0,61
-0,41
0,25
-0,14
SQRT_BMBI_szülői szeretet-törődés_p_12hó_imp
101
2
23
11,77
3,82
0,23
0,24
0,39
SQRT_BMBI_szülői túlvédés/korlátozás_p_12hó_imp
95 1,41 5,10
3,39
0,59
-0,15
0,25
1,02
m=anyák, p=apák, SQRT=négyzetgyök transzformáció, imp=imputed / kiegészített, kiemelés: normál eloszlás kritériumainak sérülése

S.E.
0,48
0,48
0,51
0,51
0,51
0,51
0,48
0,49
0,48
0,49

A szeretet-törődés változó átlaga magas és szórása kicsi mindkét szülőnél. Fordított irányban
igaz ez a túlvédés-kontroll skálára, ahol mindkét szülőnél alacsony átlagot kaptunk a
lehetséges pontszámok alsó harmadánál.
A szülők észlelt viselkedésének és gyermekükkel kapcsolatos gondolatainak
hasonlósága csekély mértékű. A szeretet-törődés skálára 0,30129, a túlvédés-kontroll skálára
pedig 0,34130 (p<0,005) szülők közötti korrelációt kaptunk.
A dimenziók függetlenségét támasztja alá az, hogy az egyes felvételi időpontokban a
szeretet-törődés és a túlvédés-korlátozás skálák egyik szülő megítélésében sem korrelálnak
igazán (r= -0,27 és -0,09131).
Az anyák némileg törődőbbek a gyermekeikkel (F=(1,92)=4,89, p=0,029, Eta2=0,05132),
és ezt nem módosítja a gyermek neme szempont (ld. 36. ábra). A túlvédés-korlátozás skálánál
nem találtunk szignifikáns különbségeket133.
128

Nagy vonalakban mégis ejtenénk egy pár szót arról, hogy milyen családi háttérrel kötöttek házasságot a
párok. Négy klasztert azonosítottunk: az egyik csoportban mindkét szülő nagyon meleg légkörben nőtt fel, volt
egy csoport, ahol a szülők édesanyái törődők voltak, az édesapáik viszont kevésbé voltak azok, és volt két
„tükörképet” mutató csoport: egyiknél az egyik szülő, másiknál a másik szülő törődőbb családban nőtt fel a
másikhoz képest.
129
Nem imputált adatokkal: r=0,36, p=0,001
130
Nem imputált adatokkal: r=0,37, p<0,001
131
Nem imputált adatokkal: r=-0,19 és -0,07
132
Nem imputált adatokkal: F=(1,86)=6,73, p=0,011, Eta2=0,07
133
Nem imputált adatokkal sem.
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36. ábra: A szülői viselkedés önpercepciója (Szeretet-törődés)

Hasonlóan a MORS-SF skálákhoz, a két szülői klaszteranalízis ugyanolyan mintázatot adott,
mint a családi trend (ld. 37. ábra és 62. táblázat). Ezért ebben az esetben szintén csak a családi
analízis eredményeit részletezzük.

37. ábra: A szülői viselkedés önpercepciója: családi mintázatok
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62. táblázat: A szülői viselkedés önpercepciója: családi mintázatok

Családi

Klaszteranalízis (centroidok)

Két-mintás t-próbák eredményei

CL1 (n=51)

t

CL2 (n=43)

szülői szeretet-törődés_m

28,98

26,30

df

p

5,22

92

0,000

szülői szeretet-törődés_p

28,00

25,47

3,29

92

0,001

szülői túlvédés-korlátozás_m

10,39

13,79

-4,99

92

0,000

szülői túlvédés-korlátozás_p

9,37

14,70

-8,56

92

0,000

A két klaszter között minden skála legalább p=0,001 szinten különbözik egymástól, ez azt
jelenti, hogy a CL1-be azok a szülőpárok tartoznak, akik saját gondozói viselkedésüket
némileg törődőbbnek és kevésbé túlvédőnek-kontrollálónak látják, mint a CL2-ben lévő
szülők. Ismétléses variancia-analízisek alapján a CL2-n belül nem különböznek a szülői
percepciók az egyes skálákon, a CL1-ben viszont az anyák valamivel törődőbbnek látják
szülői viselkedésüket, mint az apák (F(1,50)=5,13, p=0,028, Eta2=0,09)134.

4.1.8. Összefoglalás
A fejezetben sikerrel állapítottunk meg longitudinális trendeket, családi mintázatokat. A
szakirodalom rendszerint csak teljes mintára alapozott átlagos változásokat közöl. Az általunk
bemutatott elemzések viszont azt bizonyítják, hogy mindenképpen érdemes részcsoportokra
osztani a mintát egyrészt a korrektebb leírás miatt, másrészt olyan klinikai megfontolásból,
miszerint az eltérő mintázatok más fejlődési, alkalmazkodási következményekkel járhatnak
együtt.

134

Ez a különbség minimális, de annyira kicsi a szórás, hogy mégis szignifikáns.

125

4.2. A VIZSGÁLT VÁLTOZÓK KAPCSOLATRENDSZERE
4.2.1. Lineáris korrelációk
A vizsgált (transzformált, kiegészített és sztenderdizált) változók között a teljes mintában
Pearson-korrelációs együtthatókat számoltunk. Először a különböző témákban minden egyes
időpontban felvett beszámolókat korreláltattuk. Számos konzisztens, de gyenge korrelációt
kaptunk az azonos témájú, de különböző időpontbeli változók között. Úgy éreztük, némi
redundancia csökkenthető lenne a változók összevonásával. Támaszkodva Cowan és mtsainak
(1991) tapasztalataira, miszerint a longitudinális változások mellett egy-egy családra jellemző
és vizsgálandó a változók bizonyos szintje is, átlagoltuk az egy témához tartozó változók
sztenderdizált értékeit az első évre (néhány esetben az első félévre, ha csak ezt az időszakot
ölelték fel a változók). Az átlagolt változók mellett természetesen számításba vettük azokat,
amelyeket csak egy adott felmérés eredményezett (pl. EPDS, H-PBI stb.). Az összevont
változókkal némileg erősebb (de még így is gyenge–közepes) eredményeket kaptunk,
amelyeket, ha szigorú korrekció alá vennénk (pl. Bonferroni), számos hatás nem érné el a
biztosan szignifikáns szintet. Mivel a szülővé válás folyamatának szakirodalmának
fókuszában a mi eredményeinkhez hasonló összefüggések állnak, ezért a 63. táblázatban
ismertetjük eredményeinket. A táblázat minden feltüntetett korrelációs együtthatója
(korrekció nélkül) eléri a p=0,05-ös szintet. Vastagítottuk a r>0,25 (p<0,01) és szürke sávval
jelöltük az r>0,35 (p>0,001) korrelációjú eredményeket. 135
Mint látható, nagyon összetett és szerteágazó összefüggésrendszer rajzolódik ki, amely nem
túl erős, de szisztematikus és jól értelmezhető hatásokat jelez a családi rendszer minden
(individuális, diádikus, triádikus és többgenerációs) szintje között. Az 38. és 39. ábrán a fenti
összefüggéseket összefoglaló konceptuális modellek láthatók, amelyek ún. látens változókat
(a mért, erősebb összefüggést mutató változókból alkotott komplex dimenziókat)
tartalmaznak, és az azok között megfigyelt kapcsolatokat demonstrálják. A konceptuális
modellek tesztelése az út-elemzés egy modern formájával, a SEM (Structural Equation
Modeling, néhány alapfogalmat magyarul ld. Danis, 2004) technikával válna lehetővé. Mivel
ez a módszer (ismervén a változók nagy számát és komplex összefüggésrendszerét) rendkívül
időigényes, valamint, hogy a disszertáció fókuszában most nem ez áll, ezért ezt a kérdéskört
nyitva hagyjuk, és az összefüggések együttes tesztelését távlati célként jelöljük meg.
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Terjedelmi korlátok miatt nem mutatjuk be és diszkutáljuk a nem imputált adatokkal készült korrelációs
mátrixot. Általánosságban elmondható, hogy a korrelációk mértéke csupán néhány századnyi eltéréseket mutat,
tehát az imputálás nem érinti jelentékenyen a lineáris kapcsolatok erősségét.
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63. táblázat: Az átlagolt változók együttjárásai
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38. ábra: Az anyai változók feltételezett kapcsolatrendszere (korrelációk alapján alkotott elméleti modell)
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39. ábra: Az apai változók feltételezett kapcsolatrendszere (korrelációk alapján alkotott elméleti modell)
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Néhány a szakirodalomból kiemelkedő párkapcsolatra vonatkozó kérdést vizsgálva, még a
következőket mondhatjuk el a korrelációk alapján:
Az egy évre átlagolt kapcsolati stressz enyhe-közepes pozitív együttjárásokat mutatott
az anyai és az apai distressz mértékével, az apai aggodalom-szinttel, a családi kommunikációs
és szerep problémákkal, az apák édesapjuk korlátozó magatartásának leírásával, a gyermek
apák által észlelt dominanciájával (r=0,25-0,37, p<0,05). Negatív kapcsolat mutatkozott az
anyai maszkulinitással, az apai feminitással, valamint az apák törődő viselkedésének
percepciójával (r=-0,25-0,32, p<0,05).
Azokban a családokban, ahol az első év folyamán komolyabban felmerült a válás
gondolata (n=23) jellemző volt az apák nagyobb distressz és aggodalom-szintje,
jellemzőbbek voltak a kommunikációs és a szerep problémák (az utóbbi csak tendencia), az
anyák férjeiket kevésbé maszkulinnak és kevésbé femininnek látták, az apák dominánsabbnak
látták csecsemőiket, az anyák túlvédőbbnek látták édesanyjukat (tendenciális) és kevésbé
törődőnek az édesapjukat. Ezekben a családokban természetesen nagyobb mértékű házastársi
stresszről is beszélhetünk (p<0,05).
Azokban a családokban, ahol vagy csak az egyik, vagy egyik szülő sem tervezte a
gyermeket (n=18) jellemző volt, hogy az apák magasabb aggodalom-szintet mutattak, az
anyáknak kevesebb segítségük volt a gyermekgondozásban, viszont az apák (talán éppen az
előbbi miatt) több részt vállaltak a háztartási munkákban, az apák magukat femininebbnek
látták, az anyák pedig őket kevésbé maszkulinnak, valamint az apák édesapjukat kevésbé
látták meleg/törődő viselkedésűnek (p<0,05), mint azokban a családokban, ahol mindkét
szülő tervezte/várta megszületendő gyermekét.
4.2.2. A klaszterek közötti együttjárások (kereszttáblák)
A 4.1. részben tárgyalt longitudinális trendek, illetve családi mintázatok együttjárásait χ2próbákkal (kereszttáblák) teszteltük. Eredményeinket óvatossággal kell kezelnünk, mivel több
elemzésben találkoztunk cellaméret-problémával (az elvárt elemszám nem érte el az 5 főt). Ez
főleg azoknál az elemzéseknél fordult elő, ahol nagyon elaprózódott a minta (pl. anyai IDAS
és anyai PBI: 5X4-es tábla). Ezekben az esetekben az értelmezés is nagyon nehézkes volt.
Éppen ezért a következőkben csupán a statisztikailag még elfogadható (maximum a cellák
25%-ában fordul elő 5-nél kisebb elméletileg elvárt elemszám), jól értelmezhető, koherens és
jelentékeny (szignifikáns) eredmények közül ismertetünk néhány érdekesebbet.
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A szülői distressz együttjárásai. Azok az anyák, akiknek a terhességhez képest 6 hónapra
megemelkedett a distressz szintje (CL2, CL3, ld. 5. ábra, 78.old.), párjukkal együtt inkább
abba a MORS klaszterbe (CL2, ld. 31. ábra, 117. old.) tartoztak, amelyben a szülők
gyermekeiket kevésbé pozitívnak és dominánsabbnak látták (χ2(4)=14,49, p=0,006,
Phi=0,39).
Ugyanakkor azok az anyák, akiknek distressz klasztereiben a 12 hónapos értékek
relatíve magasabbak voltak a többi klaszterhez képest (CL1, CL2, CL3, ld. 5.ábra, 78.old.), a
BMBI családi klaszterek közül inkább a kevésbé törődő, korlátozóbb szülői magatartásról
beszámoló szülők közé tartoztak (CL2, ld. 37. ábra, 124.old.) (χ2(4)=11,98, p=0,018,
Phi=0,36).
A stabilan alacsony distresszről beszámoló anyák (IDAS: CL4, ld. 5. ábra, 78.old.)
csoportjában nem találtunk olyat, aki nagymértékű házastársi problémákról számolt volna be
(nem tartoznak a CL1-be és CL3-ba, ld. 13. ábra, 94.old.) (χ2(4)=11,73, p=0,019, Phi=0,35).
A családi distressz klaszterek közül a közösen és stabilan optimálisan működő párok
(CL4, ld. 7. ábra, 80.old.): (a.) a gondok/aggodalmak tekintetében is leginkább a stabilan
legalacsonyabb értékeket mutató csoportból (CL1, ld. 10. ábra, 85.old.) kerültek ki
(χ2(6)=23,14, p=0,001, Phi=0,50), (b.) gyermeküket többnyire pozitívnak és kevésbé
dominánsnak látták (MORS: CL1>CL2, ld. 31. ábra, 117.old.) (χ2(3)=11,55, p=0,009,
Phi=0,35), (c.) magukat pedig inkább törődőbbnek és kevésbé korlátozónak/túlvédőnek
értékelték (BMBI: CL1>CL2, ld. 37. ábra, 124.old.) (χ2(3)=15,84, p=0,001, Phi=0,41).
Azok az apák, aki végig alacsony mértékű gondok/aggodalmak értékeket adtak (CWS:
CL1, ld. 9. ábra, 84.old.), sokkal inkább kerültek ki az optimálisabb családi működésről
beszámoló csoportokból (FAD: CL1, CL2, ld. 27. ábra_apák, 113.old.), míg a többi
klaszternél ez inkább fordítva volt (χ2(3)=19,76, p=0,003, Phi=0,46).
Az együttesen alacsony gondok/aggodalmak értékeket mutató párok (CL1, ld. 10.
ábra, 85.old.) férfi tagjai kiemelkedő mértékben olyan családokból származnak, ahol a szülők
mindkét szülője meleg-törődő, és kevésbé korlátozó-túlvédő volt (PBI: CL3, ld. 35. ábra,
122.old.) (χ2(4)=10,31, p=0,036, Phi=0,33).
Azokban a családokban, amelyekben a pár mindkét tagja magas gondok/aggodalmak
értékekkel volt jellemezhető (CL2, ld. 10. ábra, 85.old.) többen sorolódtak a magukat kevésbé
törődőnek és jobban korlátozónak/túlvédőnek észlelők csoportjába (BMBI: CL1>CL2, ld. 37.
ábra, 124.old.), míg a többi csoportnál ez fordítva volt (χ2(2)=9,06, p=0,011, Phi=0,31).
A házastársi kapcsolat és együttjárásai. Azokban a családokban, amelyekben nagyobb fokú
és időben erősödő házastársi problémák voltak jellemzők (CL3, ld. 13. ábra, 94.old.) kevésbé
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fordultak elő androgün párok (PAQ: CL3, ld. 20. ábra, 103.old.), míg az alacsony házastársi
feszültséget (CL2, ld. 13. ábra, 94.old.) megélt pároknál ez volt a legjellemzőbb nemi típus
konstelláció (χ2(2)=6,86, p=0,032, Phi=0,28).
Hasonló tendencia figyelhető meg az anyák családi működésről adott beszámolóiban:
a kevés házastársi problémával élő családokban kiemelkedett a kevés működésproblémával
jellemezhető CL2 (ld. 27.ábra_anyák, 113.old.), míg a nagyfokú házastársi feszültséggel élő
csoportnál ez a klaszter volt a legkevésbé valószínű (χ2(2)=11,64, p=0,003, Phi=0,35). Az
apai és az együttes családi percepciók ezzel a képpel teljesen koherensek voltak (χ2(2)=15,52,
p=0,000, Phi=0,41; χ2(2)=16,59, p=0,000, Phi=0,43): a házastársi stressz családi
működésproblémákkal jár együtt.
A legtradicionálisabb nézeteket valló családoknál (CL1, 22. ábra, 106.old.) a
tradicionális munkamegosztás sokkal inkább volt jellemző, mint az egalitariánus (CL1<CL2,
ld. 24. ábra, 109.old.), míg a kevéssé sztereotipikus nézeteket valló családoknál ez inkább
fordítva volt (χ2(2)=17,07, p=0,000, Phi=0,43). Tehát a nézetek és a valós viselkedés
koherensnek tűnik a beszámolókban.
Az androgün párosok (PAQ: CL3, ld. 20.ábra, 103.old.) azok, akiknél a nagyfokú
családi működésproblémák a legkevésbé voltak valószínűek (CL3<CL2<CL1, ld. 28.ábra,
114.old.), míg a másik két nemi típus konstellációnál fordított volt a helyzet (χ2(4)=18,54,
p=0,001, Phi=0,44).
Gondozási reprezentációk és együttjárásaik. Azoknak az apáknak a családjában, akiknek
gyermekkora rendkívül törődő és kevéssé korlátozó volt (PBI: CL3, ld. 35. ábra, 122.old.),
mindkét szülő sokkal valószínűbben volt törődő és kevésbé korlátozó/túlvédő a gyermekkel
(CL1>CL2, ld. 37. ábra, 124.old), mint a többi csoportban (χ2(2)=8,11, p=0,017, Phi=0,29).
A MORS (ld. 31. ábra, 117.old.) és a BMBI (ld. 37. ábra, 124.old.) családi klaszterek
egyértelműen összefüggtek: a gyermeküket inkább pozitívnak és kevésbé dominánsnak
észlelő szülők törődőbbek és kevésbé korlátozók/túlvédők voltak (χ2(1)=11,37, p=0,001,
Phi=0,35), és fordítva.

4.2.3. Összegzés
A részletektől eltekintve azonosíthatunk egy integratív modellt, amely olyan összefüggésekre
épül, amelyek egymást erősítve, szisztematikusan jelennek meg a korrelációs mátrixban,
illetve a klaszterek közötti együttjárásokban. Ez a feltételezett összefüggésrendszer a 40.
ábrán látható.
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40. ábra: Integratív modell a szisztematikusan megjelenő korrelációk alapján
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Mintánkban kirajzolódik egy olyan kapcsolatrendszer, amely az individuális (mentális állapot,
nemi típus), a párkapcsolati (házastársi problémák, családi működés), a szülő-gyermek
kapcsolatbeli, valamint a tágabb történések (életstressz) kölcsönös egymásrahatását tükrözi.
Ez a négyes kapcsolódás a rendszerszemléletben való gondolkodást igazolja.
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4.3. AZ EGYÉVES KORI ANYA-GYERMEK KÖTŐDÉS MAGYARÁZÓ MODELLJEI
4.3.1. A kötődés predikciója I. – Egyedi hatások
Ebben a első fejezetben a kötődési adaptivitás (Crittenden, 1985), a D-pontszámok (Main és
Solomon, 1990), valamint a klasszikus kötődési klasszifikáció (B, A, C, D, Ainsworth és
mtsai, 1978, Main és Solomon, 1990) dichotomizált változóinak predikcióját mutatjuk be
egyedi magyarázó változó hatásokkal. Számításainkat két hullámban végeztük. Először
minden téma minden felvételi időpontban mért változóját bevontunk az elemzésbe.
Másodszor pedig a longitudinális szemponttól eltekintve, csak a szülők változó-szintjét,
vagyis az egy témában adott több beszámoló átlagolt változóit vettük figyelembe. Az ordinális
Crittenden-skála és D-pontszám esetében lineáris Pearson-korrelációkat számoltunk, a
dichotomizált kategóriák esetében pedig független mintás t-próbákat. Ezek után a folytonos
változóknál többszörös lineáris regresszióval, a kategoriális változóknál pedig logisztikus
regressziókkal foglaltuk össze szignifikáns eredményeinket. Az eredmények részletes közlése
előtt néhány általános tapasztalatról:
1.

Eredményeink a longitudinális szempont megtartásával némileg színesebbek voltak.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak az számított, hogy egy egyén, vagy szülői diád milyen
szintű (átlagú) beszámolót adott egy témában a többiekhez képest, hanem az is, hogy
mely időpontban mértük fel az adott változót. Több esetben egy téma csupán egy
időpontban korrelált szignifikánsan, vagy hatott a kötődési változókra, ami az átlagolt
változó használatakor teljesen eltűnt. Ez alól csupán az életesemény-pontszámok egy
évre kumulált hatása volt kivétel. A következőkben ezért a longitudinális szempontokat
is figyelembe véve közöljük eredményeinket.

2.

Analízisünket elvégeztük a teljes mintára, illetve a lány- és fiúgyermekek csoportjaira.
Azt tapasztaltuk, hogy a „gyermek neme” szempont bevonása eltérő eredményekkel járt.
Több esetben kiderült, hogy pl. egy a teljes mintán kapott gyenge összefüggés az egyik
nemi csoportban egy erősebb, a másikban pedig egy semmitmondó kapcsolat
„összeadódásának” eredménye volt. Míg a teljes mintában csak nagyon kevés
szignifikáns eredményt kaptunk, a nemi csoportokban színesebb kép rajzolódott ki.
Emiatt a továbbiakban a nemi csoportok szerint ismertetjük eredményeinket.
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3.

A nemzetközi szakirodalomtól eltérően az anya-gyermek kötődés predikciójára nem
csupán anyai, hanem apai változókat is használtunk, mivel elméleti alapvetésünk, hogy
egy diád kapcsolati jellemzőit nem csak a diád tagjai, hanem az őket körülvevő tágabb
környezet is befolyásolhatja, így leginkább az apa, és a triádikus családi működés. Nem
várt megfigyeléseink szerint gyakran ugyanannak a témának az apai változója erősebb
összefüggést mutatott az anyai kötődéssel. Ennek több oka lehetséges: egyrészt
bizonyos változók pl. a gyermekről alkotott percepció vagy a gondok-aggodalmak
leírása lehet, hogy objektívebb az apák szemszögéből, másrészt lehetnek olyan valós
apai hatások (pl. nevelésről, gondozásról kialakított nézetek, attitűdök), amelyek az
egész családi klímára rányomhatják a bélyegüket, így befolyásolva az anya-gyermek
kapcsolati mintázatot.

4.

Általában igaz volt, hogy egyedi hatása nem sok változónak volt, azok is (korreláció
esetén) enyhe-közepes közös varianciával, vagy (t-próbák esetén) nem túl nagy átlagos
különbségeket okoztak.

4.3.1.1. Alapelemzések
Korrelációs elemzéseinkben mind a Crittenden-, mind a D-skálával csak enyhe-közepes
összefüggéseket kaptunk136 (ld. 64. táblázat). Bár a kategoriális kötődési mutatókkal szintén
csak néhány szignifikáns, nem túl jelentős átlagkülönbség született (ld. 65. táblázat), mégis
valamivel több változó hatását lehetett kimutatni, ha a kötődési mutatókat nem folytonosan,
hanem kategorizálva használtuk. Eredményeink közlésénél nem végeztünk statisztikai
korrekciót, mivel az összefoglaló regressziós modellek ezeket a problémákat a kolinearitással
együtt kiküszöbölik. A hatások tehát nem túl erősek, de a legtöbb esetben elvárásainkkal
koherensek.

136

A Crittenden- és a D-skála a fiúknál r=-0,57, a lányoknál pedig r=-0,73 korrelációban állt egymással
(p<0,001).
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64. táblázat: Egyedi környezeti változók kapcsolata folytonos kötődés-változókkal a gyermekek neme
szerint137
Fiúk
Crittenden-skála
MFRQ feleség szerepei_terh_p
PAQ önérvényesítés anyáról_terh

Lányok
D-pontszám Crittenden-skála

D-pontszám

- 0,40**
0,34*

PBI anyai túlvédés_terh_m

- 0,32*

vagyoni helyzet

- 0,32*

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p
CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m

0,44**
- 0,33*

0,33*

CWS_gondok/aggodalmak_12hó_m

0,31*

össz-stressz_0-12hó

0,30*

házastársi problémák_0-12hó

0,33*

PBI_apai korlátozás_p_terh

- 0,49**

0,33*

MORS-SF_gyermek dominanciája_p_6hó

- 0,38*

0,31*

MORS-SF_gyermek dominanciája_p_12hó

0,33*

* p<0,05, **p<0,01, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált

65. táblázat: Egyedi környezeti változók kapcsolata kategoriális kötődés-változókkal a gyermekek neme
szerint138
Kötődési kapcsolatok

Két-mintás t-próbák

nem-D vs. D

Magyarázó változók

Fiúk

IDAS_distressz_terh_p

2,44

0,021

50 D < nem-D

CWS_gondok/aggodalmak_12hó_m

2,06

0,045

54 D < nem-D

p

df

különbség

MFRQ_feleség szerepei_terh_p

2,35

0,023

50 D < nem-D

SRBS_háztartási munka_6hó_p

-2,62

0,012

50 D > nem-D

2,29

0,026

54 D < nem-D
54 D < nem-D

PBI_anyai túlvédés_terh_m
PBI_anyai korlátozás_terh_m

Lányok

t

2,22

0,037

MORS-SF_gyermek poz.érz.kif._12hó_p

-2,61

0,015

50 D > nem-D

házastársi problémák_1y

-2,09

0,042

52 D > nem-D

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

-2,66

0,011

41 D > nem-D

PBI_apai korlátozás_p

-2,65

0,011

41 D > nem-D

MORS-SF_gyermek dominanciája_6hó_p

-2,19

0,034

41 D > nem-D

MORS-SF_gyermek dominanciája_12hó_p

-2,15

0,038

41 D > nem-D

2,04

0,046

50 B > nem-B

biztonságos vs. bizonytalan
Fiúk
Lányok

PAQ_önérvényesítés anyáról_terh
PBI_apai korlátozás_p_terh

-2,13

0,038

50 B < nem-B

CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m

-2,29

0,027

43 B < nem-B
43 B > nem-B

PAQ_önérvényesítés_12hó_m

2,08

0,043

PBI_apai korlátozás_p_terh

-3,54

0,001

41 B < nem-B

MORS-SF_gyermek dominanciája_p_6hó

-2,95

0,005

41 B < nem-B

B vs. D
Fiúk

MFRQ_feleség szerepei_p

2,06

0,047

33 B > D

Lányok

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

-2,45

0,020

31 B < D

CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m

-2,42

0,021

33 B < D

PBI_apai korlátozás_p_terh

-3,16

0,003

31 B < D

MORS-SF_gyermek dominanciája_6hó_p

-2,71

0,011

31 B < D

MORS-SF_gyermek dominanciája_12hó_p

-2,06

0,048

31 B < D

m=anyák, p=apák, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált
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Nem imputált változókkal nagyon hasonló korrelációk: mind a fiúk mind pedig a lányok esetében ugyanilyen
irányban csupán egy-két század eltéréssel (r=0,30 és 0,45 közötti erősség; p<0,05 minden esetben).
138
A nem imputált változókkal is ugyanezek a tendenciák, de némi eltérés mutatkozik a hatások erősségében.
Némelyik különbség nem éri el az 5%-os szignifikanciát.
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4.3.1.2. Regresszió elemzések
A változók együttes hatását regressziós modellekkel teszteltük. Mivel a regresszió-elemzések
megbízhatóságának egyik kritériuma, hogy a bevont magyarázó változók és a mintanagyság
közötti arány maximum 1:10 lehet, ezért azokban az esetekben, ahol a lehetséges változók
száma meghaladta ezt az arányt, kiválogattuk a legerősebb kapcsolatot mutató
prediktorokat139. Minden esetben először az alapelemzésekben nyert (lehetséges számú)
szignifikáns változó predikciós erejét vizsgáltuk meg („Enter” típusú eljárással), ezek után
pedig „Stepwise” (logisztikus regresszióban: Forward-Wald) metódust használtunk, hogy a
kolinearitásból eredő redundanciát csökkentsük140.
66. táblázat: Lineáris regressziós modellek fiúk csoportjára141
Modell paraméterek
Fiúk

Prediktorok

Crittenden-skála

Enter / Stepwise

PAQ önérvényesítés anyáról_terh

D-pontszám

Enter

MFRQ feleség szerepei_terh_p
PBI anyai túlvédés_terh_m

Stepwise

MFRQ feleség szerepei_terh_p

Lineáris regresszió

Megmagyarázott variancia

F (df)

p

t

st. beta

p

R2

Adjusted R2

6,39 (1,50)

0,015

2,25

0,34

0,015

0,11

0,10

-2,86

-0,37

0,006

6,79 (2,48)

0,003

-1,65

-0,21

0,106

0,22

0,18

10,49 (1,49)

0,002

-3,24

-0,42

0,002

0,18

0,16

m=anyák, p=apák, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált

67. táblázat: Lineáris regressziós modellek lányok csoportjára142
Modell paraméterek
Lányok
Crittenden-skála

Prediktorok
Enter

F (df)

p

CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m
PBI_apai korlátozás_p_terh
MORS-SF_gyermek dominanciája_p_6hó

D-pontszám

Stepwise

PBI_apai korlátozás_p_terh

Enter

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

st. beta

p

-0,70

-0,10

0,487

Megmagyarázott variancia
R2

Adjusted R2

5,31 (3,39)

0,004

-2,51
-1,26

-0,38
-0,19

0,017
0,216

0,29

0,24

12,92 (1,41)

0,001

-3,60

-0,49

0,001

0,24

0,22

2,02
0,62

0,32
0,10

0,050
0,540
0,620

házastársi problémák_0-12hó
PBI_apai korlátozás_p_terh
Stepwise

Lineáris regresszió
t

0,50

0,08

MORS-SF_gyermek dominanciája_p_12hó

3,40 (4,38)

0,018

1,25

0,19

0,220

0,26

0,19

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

9,93 (1,41)

0,003

3,15

0,44

0,003

0,20

0,18

m=anyák, p=apák, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált
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Bár előzetesen megpróbáltunk bevonni minden változót mind a lányok D-pontszámának, mind a fiúk D vs.
nem-D, illetve a lányok D vs. B kategóriáinak bejóslásakor (mivel ezeknél az elemzéseknél volt több prediktor a
lehetséges maximumnál), azonban az „Enter típusú” eljárások ilyenkor egyáltalán nem voltak értelmezhetők
(egyetlen prediktor béta súlyai, és a modell egésze sem volt szignifikáns), sőt a fiúk logisztikus regressziós
modelljét el sem végezte az SPSS software.
140
Felmerülhet az a stratégiai kérdés, hogy általában miért nem egy-egy regresszióelemzést végeztünk a
gyermek neme változó és a prediktorok bevonásával. A nemek esetében azonosított különböző
prediktorok és az interakciós tagok együtt olyan sok változót eredményeztek volna, hogy nem tarthattuk
volna megbízhatónak az elemzéseket. Ezért döntöttünk úgy, hogy külön modelleket tesztelünk a két nemi
csoportban.
141
A Crittenden-skála magyarázatában az imputálás előtti anyai önérvényesítés változó is szignifikáns prediktor
(F(1,52)=7,96; p=0,007; Beta=0,36; Adjusted R2=0,12). A D-pontszám magyarázatánál pedig mind az Enter,
mind a Stepwise eljárás megtartja mindkét változót (F(2,50)=5,68; p=0,006; mindkét változó Beta értéke –0,29,
p=0,030 és 0,027; Adjusted R2=0,15).
142
A nem imputált változókkal a következő eredményeket kaptuk. A Crittenden-skála magyarázatánál az Enter
eljárásnál hasonló értékek, szintén csak az PBI_apai korlátozás_p_terh változó szignifikáns prediktor, ami a
Stepwise eljárásban meg is erősítődik (F(1,32)=9,022; p=0,005; Beta=-0,47; Adjusted R2=0,20). A D-pontszám
esetében némileg más végeredményt kaptunk. Az Enter típusú eljárásnál egyik változó sem ért el szignifikáns
Beta értéket, a Stepwise eljárásban pedig az apák által észlelt gyermeki dominancia változó került ki legerősebb
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Amint a 66. és a 67. táblázatban láthatjuk, minden esetben a stepwise eljárás során nyert
predikciók biztosabbak (ld. modell szignifikancia), azonban kevésbé hatékony magyarázó
erővel rendelkeznek, hiszen a kolinearitás miatt számos prediktor hatását kiejtik. A fenti
eredmények alapján, a fiúk esetében a Crittenden–féle kötődés adaptivitás egyetlen prediktora
a terhesség idején megmutatkozó anyai önérvényesítés (az apa megítélésében). Vagyis minél
inkább bír szociálisan elfogadott maszkulin, önérvényesítő jellemzőkkel az anya (a terhessége
idején), annál valószínűbb, hogy fiúgyermeke optimális kötődési viselkedéssel jellemezhető
egy évesen. Érdekes módon, a D-pontszám bejóslásában az apák nemi szerep attitűdje,
szűkebben a feleség tradicionális nemi szerepeiről alkotott nézetek állnak negatív előjellel.
Vagyis minél kevésbé tradicionális szerepeket várnak el a férjek párjaiktól, annál valószínűbb,
hogy a gyermek egy éves kori D-pontszáma magas lesz.
Lányok esetében a Crittenden-skálát az apák édesapjuk korlátozó magatartásáról
alkotott reprezentációja jelzi előre hatékonyan. Ezek szerint az apák minél korlátozóbbnak
látják édesapjuk (gyermek-/serdülőkorukban jellemző) magatartását, annál valószínűtlenebb,
hogy a lányoknak optimális kötődése alakuljon ki egy éves korukra az édesanyjukkal. A Dpontszám bejóslásakor számos önálló korrelációban álló magyarázó változó a kolinearitás
miatt kiesett, és így a terhesség idején az apák által beszámolt gondok-aggodalmak skála
bizonyult a legerősebb prediktornak.
Összefoglalásként

elmondhatjuk,

hogy

a

legnagyobb

meglepetésünkre

apai

beszámolókból származó és a terhesség idején felmért (időben tehát elég távoli) változók
bizonyultak a leghatékonyabb előrejelzőknek az egyéves kori anya-gyermek kötődés
folytonos változóinál. Azonban mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy a modellek által
megmagyarázott variancia nem túl nagy, vagyis ezek a változók a kötődési variancia 10-25%áért felelősek.

prediktorként (F(1,32)=5,83; p=0,022; Beta=0,39; Adjusted R2=0,13). Mint látjuk, ezek az eredmények 9 fővel
kisebb elemszám révén születtek.
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68. táblázat: Logisztikus regressziós modellek fiúk csoportjára143
Modell paraméterek Logisztikus regresszió
Fiúk

χ2 (df)

p

Wald

Exp(B)

p

IDAS_distressz_terh_p

0,09

0,84

0,767

MFRQ_feleség szerepei_terh_p

1,05

0,53

0,305

SRBS_háztartási munka_6hó_p

3,23

4,31

0,072

PBI_anyai túlvédés_terh_m

2,94

0,23

0,086

0,03

0,89

0,872

5,74

4,83

0,017

4,45

0,21

0,035

2,51

0,59

0,113

Megmagyarázott variancia
Klasszifikáció

Nagelkerke R2

88,2%

0,44

88,2%

0,40

Kötődési csoportok
nem-D vs. D Enter

MORS-SF_gyermek poz.érz.kif._12hó_p
Stepwise

B vs. D

0,015

SRBS_háztartási munka_6hó_p
PBI_anyai túlvédés_terh_m

B vs. nem-B Enter

14,09 (5)
12,84 (2)

0,002

PAQ_önérvényesítés anyáról_terh
PBI_apai korlátozás_p_terh

7,13 (2)

0,028

2,79

1,72

0,095

61,5%

0,17

Stepwise

PBI_apai korlátozás_p_terh

4,46 (1)

0,035

4,21 (1)

0,040

0,045
0,061

0,11

MFRQ_feleség szerepei_terh_p

1,88
0,37

59,6%

Enter / Stepwise

4,03
3,50

85,7%

0,18

m=anyák, p=apák, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált

69. táblázat: Logisztikus regressziós modellek lányok csoportjára144
Modell paraméterek Logisztikus regresszió
Lányok

χ2 (df)

p

Wald

Exp(B)

p

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

1,74

1,86

0,187

PBI_apai korlátozás_p

1,69

1,92

0,193

MORS-SF_gyermek dominanciája_6hó_p

0,13

1,22

0,720

Megmagyarázott variancia
Klasszifikáció

Nagelkerke R2

Kötődési csoportok
nem-D vs. D Enter

11,27 (4)

0,024

0,63

1,65

0,427

83,7%

0,34

6,31 (1)

0,012

5,33

2,60

0,021

76,7%

0,20

CWS_gondok/aggodalmak_6hó_m

0,09

1,16

0,770

PAQ_önérvényesítés_12hó_m

0,06

0,90

0,804

PBI_apai korlátozás_p_terh

3,92

2,50

0,048

MORS-SF_gyermek dominanciája_12hó_p

Stepwise
B vs. nem-B Enter

B vs. D

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

MORS-SF_gyermek dominanciája_p_6hó

14,58 (4)

0,006

2,35

1,92

0,125

69,8%

0,38

Stepwise

PBI_apai korlátozás_p_terh

11,11 (1)

0,001

8,12

3,25

0,004

74,4%

0,30

Enter

CWS_gondok/aggodalmak_terh_p

0,33

1,41

0,566
0,112

2,53

2,38

11,92 (3)

0,008

2,24

2,06

0,134

87,9%

0,42

8,75 (1)

0,003

6,45

3,20

0,011

78,8%

0,32

PBI_apai korlátozás_p_terh
MORS-SF_gyermek dominanciája_6hó_p

Stepwise

PBI_apai korlátozás_p_terh

m=anyák, p=apák, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált

A 68. és 69. táblázatban a kategoriális kötődési mutatók logisztikus regresszióval történő
bejóslásának eredményeit mutatjuk be. A fiúk esetében bár minden egyes modell szignifikáns
volt, a modellek nem értek el túl nagy megmagyarázott variancia-értéket. Ez alól kivétel a
nem-D vs. D kategóriák előrejelzése, amely mind az Enter, mind a Forward típusú

143

A nem imputált változókkal a következő eredményeket kaptuk. A D vs. nem-D összehasonlításnál az öt
változóra a modell nem érte el a szignifikanciát, viszont a klasszifikció találati aránya 90,5%-os volt, a
Nagelkerke-index pedig 0,47. A Stepwise eljárásban az apai házimunkavégzés lett egyedüli prediktor
(F(1)=5,57, p=0,018; Exp(B)=3,21, p=0,031, klasszifikáció=90,5%, Nagelkerke R2=0,27). Azt meg kell
jegyeznünk, hogy ebben az elemzésben 42 eset és mindössze 4 D klasszifikációjú diád került. A biztonságos vs.
bizonytalan predikciónál az enter metódus nagyon hasonló paramétereket eredményezett, viszont a Stepwise
során az anyai önérvényesítés változója került ki erősebb prediktorként (F(1)=5,33; p=0,021; Exp(B)=0,49,
klasszifikáció=68,6%; Nagelkerke R2=0,13). A B vs. D magyarázatban a modell nem érte el szignifikanciát
(p=0,078).
144
A nem imputált adatokkal a következő eredményeket kaptuk. Az Enter típusú modellek egyik esetben sem
érték el a szignifikanciát (p=0,095, 0,076 és 0,066 rendre). A D vs. nem-D összehasonlításnál a Stepwise
modellben a gyermek 12 hónapos dominancia változója lett prediktív (F(1)=4,77; p=0,029; Exp(B)=2,85,
p=0,048, klasszifikáció=81,3%, Nagelkerke R2=0,21). A biztonságos vs. bizonytalan (F(1)= 5,72, p=0,017;
Exp(B)=2,42, p=0,031; klasszifikáció= 69,7%, Nagelkerke R2=0,21), illetve a B vs. D (F(1)= 6,07, p=0,014;
Exp(B)=2,70, p=0,029; klasszifikáció= 76,9%, Nagelkerke R2=0,29) modellnél is az apai korlátozás változó
rendelkezett a legnagyobb önálló prediktív erővel.
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eljárásoknál kb. 40%-os megmagyarázott varianciával (ld. Nagelkerke-index) rendelkeztek.
Igazán hatékony prediktornak az apák háztartási munkában való részvétele számított (a 6.
hónapban), amit elég meglepő, és nehezen magyarázható összefüggésnek vélünk. Azt is
lehetségesnek tartjuk, hogy ez csak egy véletlen eredmény. Eszerint minél több házimunkát
végzett egy apa a gyermeke 6 hónapos korában, a gyermeke annál valószínűbben mutatott D
kötődést az édesanyjával egy évesen (majdnem 5-szörös „rizikó”). Ez az összefüggés talán azt
feltételezheti, hogy ezeknek az apáknak a partnerei akár fáradtság, akár más problémák miatt
a gyermeknevelés mellett már nehezebben látták el a háztartási feladataikat, vagy pedig a
családszerkezet olyan, ahol az apák feminin tevékenységeket is ellátnak. A 65. táblázatban
több összefüggés is ebbe az irányba mutat: pl. a D fiúk apái kevésbé vártak el sztereotipikus
női mintát a feleségeiktől, feleségeikre kevésbé volt jellemző, hogy őket gyermekkorukban
túlvédték vagy korlátozták volna (ami egyébként lányokra jellemzőbb). Talán valamilyen
szinten a tipikus házastársi szerepek / attitűdök felcserélődéséről / eltolódásáról van itt szó.
Emellett az anyák nagyobb fokú házastársi stresszről számoltak be, az apák viszont
gyermeküket pozitívabbnak látták, mint a nem-D fiúkat nevelő szülők. A biztonságos vs.
bizonytalan kötődés esetében az apák édesapjuk korlátozó magatartásáról adott beszámolója
növelte (kb. 2-szeresére) szignifikánsan a bizonytalan kategóriába kerülés esélyét. A B vs. D
esetben pedig (összhangban a fentiekkel) az apák sztereotipikus nemi szerep elvárása
csökkentette némileg a D kategóriába kerülés esélyét. E két utóbbi összefüggés azonban
alacsony megmagyarázott variancia-hányadot szolgáltatott.
A lányoknál kiegyenlítettebbek és egyben hatékonyabbak a predikciók. A nem-D vs.
D kategóriáknál az apák terhességi gondok/aggodalmak beszámolója volt a leghatékonyabb
prediktor, amennyiben magas pontszám-tartománya kb. 2,5-szeresre emelte az esélyét annak,
hogy az anya-gyermek kötődés dezorganizált irányt vegyen fel az első év végére. A
bizonytalan kötődés esélyét szemben a biztonságossal lányok esetében is az apák édesapjuk
korlátozó magatartásáról alkotott reprezentációja emelte majdnem 3,5-szeresre. Lányoknál
ugyanez a változó a B vs. D kategóriánál is hatékony prediktornak mutatkozott.
Összefoglalásként ismét elmondhatjuk, hogy egyetlen kivétellel (az anyai PBI beszámoló)
ismét apai változók bizonyultak a legerősebb prediktoroknak az anya-gyermek kötődés
bejóslásában. Ugyancsak egyetlen kivétellel (6 hónapos házimunka) ismét a terhesség idején
felmért változók magyaráztak a legerősebben.

Ezeket a számunkra is meglepő

összefüggéseket a diszkusszióban bővebben kifejtjük.
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Esetünkben az egyedi változók additív hatását vizsgáló regressziós eljárásokat nem
tekinthetjük túl hatékonynak, mivel kevés számú prediktor elég alacsony megmagyarázott
varianciákat eredményezett.

4.3.2. A kötődés predikciója II. – Faktor hatások
Második módszertani próbálkozásunkban az egyedi változóhatások kolinearitás problémáit
főkomponens-analízissel próbáltuk kiküszöbölni, ahol a sok változó varianciáját kevesebb
számú, független főkomponensen belül próbáltuk maximalizálni, és utána az értelmezett
főkomponenseket prediktorokként felhasználni.
A főkomponensek kidolgozásánál is több szempontot követtünk.
-

Némi korlátozó tényezőt jelentett a főkomponens-analízis általános változószám :
mintanagyság követelménye, amely nem haladhatná meg az 1:3-hoz arányszámot.

-

Első ízben témacsoportonként (pl. mentális állapotjellemzők, házastársi működésváltozók) végeztük el a főkomponens-analíziseket, mivel kb. 90 idői változót 100 fős
mintanagysághoz nem rendelhettünk. Mivel az egyes analízisek komponensei általában
nem időbeli vagy tágabb téma szempont, hanem a szűken vett mérőeszköz (pl. IDAS) és
a szülő neme szerint születtek, ezért ezt az eljárást majdnem ekvivalensnek tekinthetjük
az egy témához és szülőhöz tartozó változók átlagolásával.

-

Ezért annak érdekében, hogy komplexebb, esetleg családi jellemzőket fedjünk fel, úgy
döntöttünk, hogy a longitudinálisan átlagolt változókat vonjuk be a főkomponensanalízisbe.

Így az egyedi változók predikcióival nyert tapasztalatunkat, miszerint ott a változók
időbelisége

is

számított,

a

főkomponensekkel

végzett

számításainkban

már

az

alapelemzéseknél kiiktattuk a fenti érvek miatt.
4.3.2.1. A főkomponens-analízis eredménye
A főkomponens-analízis eredményeit már önmagukban érdekesnek tartjuk, mivel arról
árulkodnak, hogy a teljes mintában az anyák és az apák beszámolói logikusan kapcsolódnak
össze. Az individuális anyai és apai faktorok mellett olyan értelmes családi változókat is
kaptunk, amelyek rendszerszemléletben való gondolkodásunkat erősítik meg.
Az átlagolt változók száma 48, míg az elemszám 101 anya, illetve 95 apa volt, így
tehát némileg megsértettük az 1:3 változószám:elemszám nagyságot. Viszont mivel az
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analízis eredményei nagyon koherensek és a modell paraméterek rendkívül kielégítők voltak,
elemzésünkből nem hagytunk ki egyetlen változót sem. Varimax-forgatással 16 jól
értelmezhető, egymással ortogonális főkomponenst nyertünk. Az eredeti változók
kommunalitás értékei 0,65 és 0,85 között alakultak, amelyek kiváló értékek. A 16
főkomponens együttesen az eredeti változók varianciájának 76,1%-át volt képes
megmagyarázni.
A 70. táblázatban láthatjuk a forgatás utáni faktorszerkezetet úgy, hogy kiemeltük a
főkomponensek legdominánsabb változóit, viszont jelöltük még a 0,4 feletti faktorsúllyal
szereplő változókat is. A 71. táblázatban a főkomponensek elnevezéseit, sajátértékeit és a
megmagyarázott variancia-hányadokat tüntettük fel. 145

145

A nem imputált változókkal végzett főkomponens-analízisben összesen csak 47 eset adatai által születtek a
komponensek, szám szerint 15, szintén magas kommunalitás értékekkel és 81,68% megmagyarázott
varianciával. Azonban mivel az elemszám : változószám arány is rendkívül rossz volt a sok esetkihagyás miatt,
és mivel hasonló témájú, de kevésbé koherens és jól értelmezhető faktorok születtek, ezért a főkomponens
eredményeit nem tekintjük mérvadónak. Ebben az esetben egyértelműen az imputált változókkal lefuttatott
elemzéseket tartjuk kielégítőnek. A fenti érvek miatt a továbbiakban az eredeti adatokkal kapott faktorokat és
azok kötődésre vonatkozó predikcióit nem is tárgyaljuk.
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70. táblázat: Az átlagolt változók 16 főkomponense (varimax forgatás után) faktorsúlyokkal
Rotált (varimax) komponens mátrix

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

PAQ_önérvényesítés apai átlag1y
0,87
PAQ_önérvényesítés apáról átlag1y
0,80
IDAS_distressz_apai átlag1y
-0,60
0,32
EPDS_posztnatális depresszió_m_6hét
0,78
IDAS_distressz_ anyai átlag1y
0,76
MORS_gyermek dominanciája_anyai átlag1y
0,58
-0,41
CWS_gondok/aggodalmak_anyai átlag1y
-0,25 0,55
BMBI_szülői túlvédés/korlátozás_m_12ho
0,50
0,25
MFRQ_férj szerepei_m
0,78
MFRQ_férj szerepei_p
0,73
MFRQ_feleség szerepei_p
0,69
0,32
0,27
MFRQ_feleség szerepei_m
0,68
0,33
H-PBI_anyai törődés_m_terh
-0,79
H-PBI_anyai korlátozás_m_terh
0,74
H-PBI_apai korlátozás_m_terh
0,38
0,65
H-PBI_anyai túlvédés_m_terh
0,44
0,55
H-PBI_apai törődés_m_terh
-0,52
0,33 -0,35
H-PBI_apai túlvédés_m_terh
0,39
0,42
H-PBI_anyai túlvédés_p_terh
0,82
H-PBI_anyai korlátozás_p_terh
0,76
PAQ_interperszonalitás anyáról átlag1y
0,82
PAQ_interperszonalitás apai átlag1y
0,68
-0,34
FAD_szerepek apai átlag0_6h
-0,27
0,36 -0,45
SRBS_háztartási munka_apai átlag1y
-0,87
SRBS_háztartási munka anyai átlag1y
0,86
PAQ_önérvényesítés anyáról átlag1y
-0,83
PAQ_önérvényesítés anyai átlag1y
-0,82
MORS_gyermek poz.érz.kif. anyai átlag1y
0,85
BMBI_szülői törődés_m_12ho
-0,26
0,58
PAQ_interperszonalitás anyai átlag1y
0,32 0,35
0,51
H-PBI_apai korlátozás_p_terh
0,76
H-PBI_apai túlvédés_p_terh
0,37
0,74
MORS_gyermek poz.érz.kif. apai átlag1y
0,42
0,50
FAD_kommunikáció anyai átlag0_6h
0,28
0,72
FAD_kommunikáció apai átlag0_6h
-0,35
-0,32
0,62
PAQ_interperszonalitás apáról átlag1y
0,32
-0,61
össz_stressz_1y
CWS apai átlag1y
-0,41
FAD_szerepek anyai átlag0_6h
0,33
-0,27
0,37
faradtsag anyai átlag1y
0,35
-0,26
MORS_gyermek dominanciája apai átlag1y
H-PBI_apai törődés_p_terh
H-PBI_anyai törődés_p_terh
-0,55
BMBI_szülői törődés_p_12ho
0,43
BMBI_szülőitúlvédés/korlátozás_p_12ho
0,27
általános támogatás anyai átlag1y
gyermekgondozási támogatás anyai átlag1y
-0,31
0,31
m=anyák, p=apák, minden változó transzformált, kiegészített és sztenderdizált

F12

F13

F14

F15

F16

0,28

0,39
0,29
0,48

-0,32
-0,26 -0,27

-0,32
-0,31

0,36

0,26

-0,34

0,33

-0,29

0,81
0,62
0,38
0,32

0,26
-0,34
0,70
0,53

-0,30

0,30
0,77
0,58
0,51
0,77

0,25

0,79
0,46

-0,27

71. táblázat: A főkomponensek elnevezése, sajátértékei és megmagyarázott variancia-hányada a varimax
forgatás előtt és után
Főkomponensek elnevezése
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

F11
F12
F13
F14
F15
F16

Apai önérvényesítés, terhelhetőség
Anyai mentális érzékenység és az anya-gyermek
kapcsolat "nehéznek" ítélése
Tradicionális szerepfelfogás a családban
Az anya túlvédettnek / korlátozottnak ítélt
gyermekkora (a teljes családjára vonatkoztatva)
Az apa túlvédettnek / korlátozottnak ítélt gyermekkora
(az édesanyjára vonatkoztatva)
A családi interperszonalitás és a szerepek tisztasága
(apai percepció)
Tradicionális munkamegosztás a családban
Az anya önérvényesítése
Anyai interperszonalitás és a diádikus kapcsolat
pozitív megítélése
Az apa túlvédettnek / korlátozottnak ítélt gyermekkora
(az édesapjára vonatkoztatva) és a saját gyermek
pozitív percepciója
Kommunikációs problémák a családban és az apa
interperszonalitásának hiánya
Életesemények és gondok; szerep problémák a
családban
Anyai fáradtság és a gyermek dominanciája
Az apa törődőnek ítélt gyermekkora és saját jelenlegi
törődő viselkedése
Az apa jelenlegi túlvédő / kontrolláló viselkedése
Családi támogatás

Eredeti
Megmagyarázott variancia
sajátérték
Önálló %
Kumulatív %
7,07
15,04
15,04

Rotált
sajátérték
2,87

Megmagyarázott variancia
Önálló %
Kumulatív %
6,10
6,10

4,10

8,72

23,76

2,85

6,07

12,17

3,15

6,69

30,45

2,75

5,85

18,03

2,76

5,88

36,33

2,71

5,78

23,80

2,38

5,07

41,40

2,39

5,09

28,89

2,07

4,41

45,81

2,37

5,04

33,93

1,86
1,84

3,96
3,90

49,77
53,67

2,33
2,26

4,95
4,80

38,89
43,69

1,70

3,62

57,29

2,12

4,52

48,21

1,57

3,34

60,63

2,08

4,42

52,63

1,42

3,03

63,66

2,05

4,35

56,99

1,36

2,90

66,57

2,04

4,35

61,33

1,20

2,55

69,11

1,96

4,16

65,49

1,16

2,46

71,57

1,94

4,12

69,61

1,10
1,02

2,33
2,16

73,90
76,06

1,56
1,48

3,31
3,14

72,92
76,06
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A fenti két (70. és 71.) táblázat alapján láthatjuk, hogy minden főkomponens jól értelmezhető
individuális vagy családi konstruktum, amelyek variancia-hányada a forgatás után igen
kiegyenlített. Ezek az eredmények egyrészt adataink megbízhatóságát és koherenciáját is
alátámasztják, másrészt meggyőznek minket eredeti elméleti álláspontunkról, hogy a
szakirodalomban sokkal gyakrabban vizsgált individuális változók mellett a családi
változókkal is érdemes foglalkoznunk. Emellett saját mintánkban is releváns Cowan és
munkatársainak (1991) az a megfigyelése, hogy a longitudinális összefüggések mellett a
családok szintbeli eltérései is értelmezhetők és vizsgálandók.
A következőkben röviden ismertetjük a kapott főkomponenseket.
F1 - Apai önérvényesítés, terhelhetőség: Ebben a főkomponensben az apák maszkulin,
önérvényesítő tendenciáiról alkotott anyai és apai percepciók szerepelnek pozitív súllyal, és
ezek mellett negatív súllyal az apák distressz mutatója, ami arra is utal, hogy a maszkulinitás
dimenzió talán „védőfaktorként” játszhat szerepet a szorongás-depresszió kialakulásában.
F2 - Anyai mentális érzékenység és az anya-gyermek kapcsolat "nehéznek" ítélése: Ez a
főkomponens egy koherens, ismert összefüggésre utal, miszerint a szülői mentális
sérülékenység befolyásolja a diádikus kapcsolat percepcióját és talán fordítva is. Ebben a
faktorban szerepel minden anyai mentális állapotváltozó (EPDS, IDAS, CWS) és mellette a
gyermek dominanciájának, akaratosságának percepciója, valamint erre szinte válaszként a
saját túlvédő / korlátozó magatartás percepciója.
F3 - Tradicionális szerepfelfogás a családban: A főkomponens az MFRQ mérőeszköz
egymással korrelációban álló szülői skáláit tartalmazza, és a családi tradicionális elvárások
irányába mutat.
F4 - Az anya túlvédettnek / korlátozottnak ítélt gyermekkora (a teljes családjára
vonatkoztatva): Ez a faktor az anyák gyermekkori múltjának és a szüleik gondozói
viselkedésének percepcióit tartalmazza. Érdekes, hogy az anyák esetében mind az
édesanyjukra, mind az édesapjukra vonatkozó skálák egy faktorba kerültek. Ez feltételezi,
hogy az anyákban gyermekkori családjukról egységes, koherens kép alakult ki, és nem ítélik
túlságosan különbözőnek szüleik viselkedését. A faktor a szülői túlvédés és korlátozás
irányába mutat, a törődés skálák súlyainak negatív előjelével.
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F5 - Az apa túlvédettnek / korlátozottnak ítélt gyermekkora (az édesanyjára vonatkoztatva): A
fentiek nem mondhatók el az apák percepcióiról, mivel azok több főkomponens részeként is
szerepelnek. Ebben a faktorban az apák édesanyjuk túlvédő / kontrolláló magatartásáról
alkotott reprezentációk szerepelnek.
F6 - A családi interperszonalitás és a szerepek tisztasága (apai percepció): Érdekes
komponens, amelyben az apa percepciói dominálnak. Eszerint az apák számára az, hogy
mennyire

tartják

magukat

és

párjaikat

feminin

tulajdonságokkal

(expresszivitás,

interperszonalitás) felruházottaknak, némileg összefüggésben áll családi szerepproblémákkal.
Feltételezhető, hogy a domináns érzelmi/személyközi beállítódás nem kedvez a családi
struktúra és működés konstruktív, aktív megszervezésének, a szerepek és munkák
tisztaságának.
F7 - Tradicionális munkamegosztás a családban: Ez a faktor, hasonlóan az F3-hoz, a családi
tradicionalitásról, ez esetben a klasszikus háztartási munkamegosztásról szól.
F8 - Az anya önérvényesítése: Ez a főkomponens az anyák maszkulin, önérvényesítő
tendenciáit írja le a szülőpárok mindkét tagjának egybehangzó percepcióin keresztül.
F9 - Anyai interperszonalitás és a diádikus kapcsolat pozitív megítélése: Ez az ismét szép
kapcsolati komponens az anyák interperszonális, feminin jellemzőit tartalmazza, amely a
gyermekük pozitív percepciójával és a saját gondozói viselkedés törődő jellegével párosul.
F10 - Az apa túlvédettnek / korlátozottnak ítélt gyermekkora (az édesapjára vonatkoztatva) és
a saját gyermek pozitív percepciója: Ez egy érdekes apai faktor, amelyben az apák édesapjuk
korlátozó / túlvédő magatartásáról alkotott reprezentációja a saját gyermek pozitív
észlelésével párosul.
F11 - Kommunikációs problémák a családban és az apa interperszonalitásának hiánya:
Hasonlóan az F6-hoz, ebben a főkomponensben is a nemi típus és családi működés
problémák összefüggéseiről kapunk képet. Itt a mindkét szülő által egybehangzóan
megfogalmazott kommunikációs problémák az anya szemében az apák interperszonális
jellemzőinek hiányával párosul.
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F12 - Életesemények és gondok; szerep problémák a családban: Az anyai életesemények és
az apai gondok-aggodalmak beszámolók egy faktorban szereplése arról árulkodik, hogy az
anyák megbízhatóan számoltak be az apák életproblémáiról is. E két változó némileg
összefüggésben áll a családi szerepproblémák anyai percepciójával, de ez utóbbi skála
egyáltalán nem domináns a faktoron belül.
F13 - Anyai fáradtság és a gyermek dominanciája: Érdekes családi komponens, ahol az anyák
fáradtság beszámolói a gyermek dominanciájának apai percepciójával párosul. Elképzelhető,
hogy az apák a gyermek akaratosságának, igénybevételének percepcióját a párjuk fáradtsága
alapján is ítélik meg.
F14 - Az apa törődőnek ítélt gyermekkora és saját jelenlegi törődő viselkedése: Nagyon szép
intergenerációs faktor, amelyben az apa szüleinek törődő viselkedéséről alkotott
reprezentációi a mostani, saját törődő-gondozó viselkedés percepciójával járnak együtt.
F15 - Az apa jelenlegi túlvédő / kontrolláló viselkedése: Külön faktorban kapott helyet az
apák saját túlvédő / kontrolláló viselkedése.
F16 - Családi támogatás: Ez a főkomponens pedig az általános, illetve a gyermekgondozásra
összpontosuló családi támogatást tartalmazza.
Mivel

a

főkomponenseket

merőlegesen

forgattuk,

függetlenek

egymástól,

így

a

következőkben már a kötődés előrejelzésében mutatott szerepüket kívánjuk bemutatni.
4.3.2.2. Főkomponensek és kötődés
Az előző fejezethez hasonlóan a főkomponenseket, mint folytonos változókat korreláltattuk a
Crittenden- és a D-skálával, illetve átlagkülönbségeket számoltunk a kategoriális kötődési
mutatók mentén. Mindezt a „gyermek neme” szempont figyelembe vételével tettük.
Azt vártuk, hogy a főkomponens-analízis esetleg felerősít apró, de szisztematikus
hatásokat, illetve a független faktorok a kolinearitás problémáit megszűrve hatékonyabban
működnek a regressziós predikciókban. Sajnálatos módon, az eredmények nem a
várakozásainknak megfelelő irányban változtak ezzel a módszerrel. Nagyon kevés, csupán
enyhe erősségű eredményt tudtunk azonosítani, amelyek a következők voltak.
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Fiúk esetében csupán a Crittenden-skálával kaptunk egy nem túl erős összefüggést: az F11,
vagyis a „Kommunikációs problémák a családban és az apa interperszonalitásának hiánya”
főkomponens állt 0,31-es (p=0,029) korrelációban az ordinális skálával.

A nehezen

értelmezhető irány szerint annál valószínűbb egy kisfiú optimális kötődése egy éves korban az
édesanyjához, minél kevésbé feminin az édesapja és ezzel együtt minél több kommunikációs
probléma van a családban. Valószínűsítjük, hogy ez a faktor-összefüggés főleg az
interperszonalitás dimenzió miatt született, mivel az előző fejezetben láthattuk, hogy a nem
sztereotipikus nemi szerep érvényesülése a családban D irányba mutat a fiúk kötődését
illetően. Ezen az összefüggésen kívül semmiféle egyéb ordinális vagy kategoriális kötődésmutatóval nem kaptunk szignifikáns eredményt a fiúk csoportjában.
Lányoknál pedig mind a Crittenden-skálán, mind pedig az összes kategoriális kötődésmutató esetében az „F10 - Az apa túlvédett / korlátozott gyermekkora (az édesapja által) és a
saját gyermek pozitív percepciója” faktor mutatott összefüggést. A Crittenden skálával –0,33as (p=0,033) korrelációt kaptunk. A kategoriális változókkal kapott eredményeket pedig a 72.
táblázat foglalja össze.

72. táblázat: Az F10 faktorváltozó hatása a lány-csoport kategoriális kötődés-mutatóira
Az apa túlvédett / korlátozott gyermekkora (az
édesapja által ) és a saját gyermek pozitív
percepciója

Kétmintás t-próbák eredményei
t

nem-D vs. D
B vs. nem-B
B vs. D

df
-2,02
-2,04
-2,23

p
41
41
31

különbség
0,049 nem-D < D
0,047 B < nem-B
0,033 B < D

A fenti esetekben az az egyedi változó hatás generalizálódott a faktor-változóban, amely az
előző fejezetben minden összehasonlításnál megmutatkozott: vagyis az apák édesapjának
korlátozó magatartásáról alkotott percepciója adta ugyanezeket az eredményeket.
Mivel a főkomponensekkel kapott eredmények semmi hozzájárulást nem adtak az előző
fejezet eredményeihez, és mivel egyik statisztikai összefüggés sem erősebb és szignifikánsabb
az eddig tudottaknál, a további regresszió-analízisek kifejtésétől eltekintünk146. A
főkomponens-analízisre vonatkozó eredményeket mintánkban a kötődés predikciójára nézve
nem tartjuk hatékonynak, önmagában a főkomponensek szerkezete, tartalma, és az ezzel járó
következtetések érdekesebbnek bizonyultak, mint a kötődéssel mutatott kapcsolatuk.
146

A korrelációs együtthatók tudósítanak arról, hogy a Crittenden-skála varianciájának mindössze 9%-át
magyarázzák az említett főkomponensek.
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4.3.3. A kötődés predikciója III. – Rizikóindexek és hatásuk
Ebben a fejezetben különböző szempontok szerint alkotott rizikóindexeket mutatunk be, és
azok predikciós hatékonyságát teszteljük.
4.3.3.1. Sokváltozós rizikóindexek kidolgozása
Az első esetben minden téma minden időpontban felmért változóit kódoltuk át
rizikóváltozókra. A szakirodalomban elterjedt módszertől eltérően, nem csupán a rizikó
meglétét vagy hiányát osztályoztuk (ld. 0-1 kódolás), hanem megpróbáltuk egy változón belül
kifejezni a rizikós, az átlagos, illetve a protektív értéktartományt (0-1-2 kódolás).
Minden egyes sztenderdizált alapváltozót három értéktartományra osztottunk tehát. Ez
a legtöbb esetben a következőképpen nézett ki. Egy negatív irányba mutató változó +1 szórás
feletti értéktartományát tarthatjuk „rizikós tartománynak”, a –1 szórás alatti tartományt pedig
„protektívnek”, e kettő között pedig az átlagos / normális tartományt azonosíthatjuk. Viszont
ettől lehetnek eltérések a kódolásban attól függően, hogy mely tartományt tartjuk
optimálisnak, illetve veszélyeztetőnek. A következőkben részletesen bemutatjuk azokat a
kódokat, amiket a rizikóindex kialakításakor használtunk. Meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a
tartomány felosztásokat a saját mintánkon belüli szórás indokolja. Egy reprezentatív minta
esetében minden bizonnyal a saját mintánk főleg az optimális, illetve az átlagos régióban
szerepelne. Azonban a saját mintánkon belüli variancia ilyen módon történő felosztását a
kötődési variancia bejóslására megalapozottnak tartjuk, hiszen a folytonosságból kiemeljük a
mintánkban a többi esethez képest valóban rizikós eseteket.
0 – 1 – 2 kódolást használtunk a következő témáknál: az összes mentális állapotváltozó
(EPDS, IDAS, CWS), a fáradtság és az életesemény változók, a kapcsolati stressz, a családi
műkődés problémák (FAD), valamint a csecsemőkori túlvédés / korlátozás (BMBI) esetében,
mivel úgy véljük, hogy egy család számára az protektív, ha az ilyen típusú hatások
minimalizálódnak, és az a rizikós, ha maximalizálódnak.
Fordított, tehát 2 – 1 – 0 kódolást használtunk a támogatásokat leíró változóknál, a PBI és a
BMBI törődés változóinál, valamint a MORS gyermek pozitív érzelemkifejezése skáláinál,
hiszen a fenti összefüggések iránya ezeknél fordított.
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A fenti logikától eltérő 1 – 0 – 2 kódolást alkalmaztunk néhány változónál. A nemi szerep
attitűdök (MFRQ) és a háztartási munkák (SRBS) esetében azt gondoltuk, hogy a közepes
tartományt tekinthetjük optimálisnak / protektívnek, ahol nincs sem túl tradicionális, sem
pedig a klasszikusnak teljesen ellentmondó tendencia. Véleményünk szerint a kevésbé
tradicionális felfogás és a kevés házimunka végzése kevésbé problémás (ld. ’1’ kód), mint a
nagyon mereven tradicionális elképzelések és a túl sok házimunka147 végzése (ld. ’2’ kód).
Ugyanezeket gondoltuk a PBI túlvédés és korlátozás dimenziói esetében: optimálisnak
a mértéktartó (közepes szintű) kontrollt és túlvédést tekintettük (’0’), kevésbé optimális a túl
szabad légkör (’1’), de talán a legveszélyeztetőbb a merev kontroll és az erőteljes túlvédés
(’2’).
Hasonlóan a MORS dominancia skálájánál azt gondoljuk, hogy az az optimális, ha egy
gyermek aktív, egyértelmű jeleket ad szükségleteinek kielégítésére (’0’), ennél problémásabb,
ha inkább passzív (’1’), de a gondozás szempontjából a legkimerítőbb, ha túl aktív és
domináns (’2’).
A nemi típus változók (PAQ) kódolása némileg eltér a fentiektől. Mivel itt az együttes
feminin-maszkulin jellemzők aránya az, amely meghatározza a személyiségstruktúra
jellemzőit (ld. sztereotipikus, androgün, illetve differenciálatlan személyiség), ezért a két
dimenzió együttes elemzésére van szükség. Ehhez minden esetben felosztottuk a folytonos
változókat alacsony – közepes – magas tartományokra. Utána a következő logika szerint
adtunk rizikópontszámokat:
Mindkét nem esetében az androgün jellemű egyéneket kódoltuk optimálisnak, vagyis
protektívnek (’0’): nőknél magas femininitás magas vagy közepes maszkulinitással, férfiaknál
ugyanez fordítva. Azokat a személyeket kódoltuk „problémásnak” (’2’), akiknél a saját nemi
dimenzió alacsony volt, így a nőknél az alacsony femininitás bármilyen fokú
maszkulinitással, férfiaknál pedig fordítva. Ez vagy azt jelenti, hogy a személyek nemi típus
szerint differenciálatlanok, vagy pedig a másik nem jellemzőivel bírnak inkább. Ezen kívül
minden más konstellációt ’1’-es kóddal láttunk el.
A rizikóváltozók összegzésével alakítottuk ki a téma szerinti és a globális rizikóindexeket.
Mind az anyai, mind a családi összegeket kiszámoltuk.
-

mentális állapot: EPDS + IDAS + CWS + fáradtság

-

életesemények

-

támogatás: általános + gyermekgondozási

147

Nézetünk szerint egyik fél szempontjából sem optimális, ha főleg ő végzi a házimunkát.
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-

nemi típus (PAQ)

-

házastársi: MFRQ + SRBS + FAD + felmerült-e válás az első év során? (0-1 kódolás)

-

gyermekkori múlt (H-PBI)

-

szülő-gyermek kapcsolat: MORS + BMBI

-

a demográfiai rizikó változóinál 0-1 alapú kódolást használtunk, és a skála a következő
rizikótényezők összegéből adódott:

-



az anya életkora 20 év alatti,



a szülők iskolai végzettsége legfeljebb középfokú,



a lakhely minősége az alsó 1-szeres szórás alatti,



az anya a gyermek egyéves korában már nincs otthon148,



az anya egyedül (az apa nélkül) neveli gyermekét,



az anya egyedül (más segítség nélkül) él gyermekével,



a gyermeket vagy csak egyik, vagy egyik szülő sem tervezte,



az anya már a gyermek egyéves kora előtt újra várandós.

globális rizikó index: a fenti témaindexek összege.

Teljesen hasonló logikával kódoltuk a longitudinálisan átlagolt változókat is. Azonban mivel
előzetes elemzéseink szerint ez utóbbi nem mutatott erősebb összefüggéseket a kötődéssel,
ezért a továbbiakban csak az idői szempontú indexeket használjuk előrejelzésre.
4.3.3.2. Sokváltozós környezeti rizikó és kötődés
Előzetes elemzéseink azt mutatták, hogy a gyermek neme szempont bevonása ismét több
összefüggést eredményezett, mint a teljes mintán alkalmazott számítások. Az utóbbi esetben
csupán a D vs. nem-D kategoriális összehasonlításban kaptunk tendenciális (p=0,053)
életesemény hatást, miszerint a D gyermekek családjai nagyobb rizikót mutattak, mint a nemD családok.
A rizikóindexek leíró statisztikáit a 73. táblázat mutatja. A több változóból összeálló
témaindexek természetesen relatíve nagyobb súllyal szerepelnek az összehasonlításban.
Ennek a súlyozási problémának a kiküszöbölésére a későbbiekben közlünk egy téma szerinti
0-1 kódolású rizikószámolást is.
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A korán történő bölcsődekezdés, illetve másodlagos gondozó (nagyszülő, bébiszitter) bevonása a nevelésbe
önmagában nem feltétlenül rizikó (ld. NICHD kutatások), azonban több faktorral együtt „súlyosbító” tényező
lehet (ld. pl. Tóth és mtsai., 2007, közlésre benyújtva).
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73. táblázat: Környezeti rizikóindexek leíró paraméterei149
Rizikóindexek
Családi

demográfia*

N
100

Min
0

mentális állapot

94

4

életesemények*

101

0

támogatás*

101

1

94

1

házastársi kapcsolat

Max Átlag Szórás Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E
5

1,34

25 15,89

1,22

0,83 0,24

0,39 0,48

4,30

-0,61 0,25

0,64 0,49

2

1,02

0,58

0,00 0,24

0,03 0,48

8

4,20

1,24

0,00 0,24

0,68 0,48

28 12,51

5,08

0,52 0,25

0,60 0,49

nemi típus

94

1

11

5,97

1,87

0,20 0,25

0,77 0,49

szülők gyermekkora

94

2

15

7,96

3,38

0,32 0,25

-0,99 0,49

szülő-gyermek kapcsolat

94

6

18 10,33

2,58

0,45 0,25

0,13 0,49

mentális állapot

101

1

19

3,11

-0,43 0,24

0,92 0,48

házastársi kapcsolat

101

0

17

6,47

3,12

0,45 0,24

0,52 0,48

nemi típus

100

0

6

2,98

1,26

-0,18 0,24

0,94 0,48

anya gyermekkora

101

0

10

3,97

2,50

0,88 0,24

-0,15 0,48

anya-gyermek kapcsolat

101

2

10

5,22

1,71

0,71 0,24

0,37 0,48

92

28

84 59,00

11,37

-0,19 0,25

-0,32 0,50

anyai globális rizikóindex
98
19
51 34,83
7,67
0,07 0,24
* Ezek a skálák az anyai globális rizikóindexben is ugyanezekkel az értékekkel szerepelnek

-0,65 0,48

Anyai

családi globális rizikóindex

9,85

A korrelációs számításoknál ismét nem várt eredményre leltünk a fiúk csoportjában. Az anyák
gyermekkori múltjáról adott beszámolók rizikóindexe (r=-0,34, p=0,011150), valamint a
globális családi rizikóindex (r=-0,30, p=0,036151) is fordított kapcsolatban állt a fiúgyermekek
D-pontszámával. Lányoknál viszont a szülők gyermekkori múltjának együttes rizikóindexe
pozitív kapcsolatban állt a D-pontszámmal (r=0,34, p=0,024152). Ezek az eredmények
összhangban vannak az egyedi változóhatások fejezetében (ld. 4.3.1.1. fejezet, 134. old.)
kifejtettekkel, ahol a kisfiúk D-sége akkor volt valószínűbb, ha az anyákat kevésbé
korlátozták és védték túl (ld. fordított kapcsolat).
Kategoriális összehasonlításoknál a fenti eredmény megerősítést nyert. A fiúk
esetében mind a D vs. nem-D (t(54)=2,52, p=0,015153), mind pedig a D vs. B (t(37)=2,50,
p=0,017154) csoportosításban az anyák gyermekkori múltjának általunk kódolt rizikója az
optimális kötődési kategóriák esetében volt nagyobb. Ezek szerint fiúk esetére éppen a
kódolásunkkal ellenkező irány a rizikós.
Lányoknál nem találtunk szignifikáns kategoriális hatást155. Azonban érdemes
megemlíteni egy tendenciális mértékben érvényesülő rizikót. A demográfiai index a
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A nem imputált adatokkal a változók elemszáma 69 és 101 között változik, azonban globális rizikóindexeket
mindössze 46 illetve 66 családra számíthattunk a hiányzó adatok miatt. Az átlagok és a szórások hasonló
nagyságúak.
150
Nem imputált adatokkal: r=-0,36, p=0,007
151
Nem imputált adatokkal nem szignifikáns a korreláció.
152
Nem imputált adatokkal nem éri el a szignifikanciát az összefüggés.
153
Nem imputált adatokkal: t(52)=4,82, p=0,000.
154
Nem imputált adatokkal: t(36)=4,27, p=0,000.
155
Nem imputált adatokkal szintén nem.
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biztonságos vs. bizonytalan kötődés összehasonlításban számított rizikónak a bizonytalan
kötődésűekre nézve (t(43)=-1,97, p=0,055156).
A globális rizikóindex egyik esetben sem volt hatékony előrejelző.
4.3.3.3. A rizikóindexek redukciója
Mivel a különböző témájú rizikóindexek különböző számú változó alapján lettek kidolgozva,
felvetődik az a probléma, hogy a globális rizikóindexek összetétele torzíthat. Emellett, mint
láthattuk a 73. táblázatban, a rizikóindexek nagy terjedelmű folytonos változókat alkottak,
amelyek értelmezése nehezen összevethető a szakirodalomban használatos max. 10-12
változóból álló rizikóindexekkel. E két okból a fenti témaindexeket sztenderdizálás után 0-1
kódolással láttuk el (a felső 1 szórás feletti értékek kaptak rizikós megítélést), majd ezek
összegét értelmeztük globális rizikó indexként. A témaindexek gyakorisági megoszlását a 74.
táblázat, a globális rizikóindexek paramétereit pedig a 75. táblázat tartalmazza.

74. táblázat: Az eredeti rizikóindexek 0-1-es újrakódolása157
Kódolás
Rizikóindexek
Családi

Anyai

demográfia*

N

0 (%)

1 (%)

100

85,0

15,0

mentális állapot

94

88,3

11,7

életesemények*

101

82,2

17,8

támogatás*

101

88,1

11,9

házastársi kapcsolat

94

87,2

12,8

nemi típus

94

84,0

16,0

szülők gyermekkora

94

84,0

16,0

szülő-gyermek kapcsolat

94

79,8

20,2

mentális állapot

101

87,1

12,9

házastársi kapcsolat

101

84,2

15,8

nemi típus

100

89,0

11,0

anya gyermekkora

101

80,2

19,8

anya-gyermek kapcsolat

101

81,2

18,8

* Ezek a skálák az anyai globális rizikóindexben is ugyanolyan értékekkel szerepelnek

156

Nem imputált adatokkal ugyanez az eredmény, mivel itt nem volt szükség kiegészítésre.
A nem imputált adatokkal a változók elemszáma 69 és 101 között változik, azonban globális rizikóindexeket
mindössze 46 illetve 66 családra számíthattunk a hiányzó adatok miatt. A gyakoriságok hasonló
nagyságrendűek, valamivel kevesebben kerülnek rizikós kategóriákba.

157

151

75. táblázat: Az újrakódolt rizikóindexek előfordulási gyakorisága és a globális indexek leíró
paraméterei158
értékek
globális családi rizikóindex

gyakoriság
34

37,0

1

28

30,4

2

17

18,5

3

9

9,8

4

2

2,2

2

2,2

5
összesen
anyai globális rizikóindex

%

0

92 100,0 1,16

0

39

39,8

1

24

24,5

2

18

18,4

3

12

12,2

4

4

4,1

5

1

1,0

összesen

átlag szórás

98 100,0 1,19

1,22

1,26

Mint láthatjuk, a különböző témákban mintánk 11-20%-a kapott rizikópontszámot (1), ami a
szakirodalmi adatoknak megfelelő, illetve némileg szigorúbb, mivel némely kutatásokban a
minta 25-30%-át is beválogatják a rizikós csoportba. A globális rizikóindexek értékeinek
növekedésével egyre kisebb létszámú csoport jellemezhető, és mintánk túlnyomó többsége
(80-85%-a) még a mintán belüli értékek mentén is alacsony rizikójú családnak számít. Ez a
tény már önmagában feltételezi azt, hogy a kötődési biztonság előrejelzésekor nem
számíthatunk túl nagy hatásfokra.
A teljes mintán a D vs. nem-D összehasonlításban szignifikáns összefüggést találtunk az
életesemények indexével (χ2(1)=4,36, p=0,037, Phi=0,21159), miszerint a rizikós csoportból
több D és kevesebb nem-D gyermek került ki az elvárhatónál. Biztonságos vs. bizonytalan
(χ2(1)=7,38, p=0,007, Phi=0,28) és B vs. D (χ2(1)=5,87, p=0,015, Phi=0,30)160 viszonylatban
pedig a szülők gyermekkori múltjára vonatkozó rizikó mutatkozott prediktívnek, miszerint a
rizikós kategóriából kevesebb biztonságos, és több bizonytalan, illetve D besorolású diád
került ki az elméletileg elvárhatónál.
A globális rizikóindexekben nem volt kimutatható szignifikáns különbség a kötődési
csoportok között.
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A 157. lábjegyzet megjegyzései érvényesek.
Nem imputált adatokkal is ugyanez az eredmény, mivel ebben a változóban nem került sor imputálásra.
160
Nem imputált adatokkal ezek az összefüggések nem szignifikánsak.
159
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Ha a gyermek neme szempontot is figyelembe vettük, ismét színesebb kép rajzolódott ki.
Fiúknál a D vs. nem-D összehasonlításánál esetében az életesemények hatása szintén
kimutatható volt (χ2(1)=4,06, p=0,044, Phi=0,27161), lányok esetében viszont nem. Fiúknál
még a biztonságos vs. bizonytalan párosításban a szülők gyermekkora számított prediktorként
(χ2(1)=6,23, p=0,013, Phi=0,35162), miszerint a rizikós kategóriából kevesebb biztonságos, és
több bizonytalan besorolású diád került ki az elvárhatónál163.
Lányoknál a szülők gyerekkori múltja a D vs. nem-D (χ2(1)=9,23, p=0,002,
Phi=0,46164) és a B vs. D (χ2(1)=5,80, p=0,016, Phi=0,42165) összehasonlításoknál a fentiekkel
hasonló eredményeket nyújtott. Emellett a család mentális állapotára vonatkozó rizikóindex
bizonyult hatásos prediktornak a biztonságos vs. bizonytalan (χ2(1)=5,93, p=0,015, Phi=0,37)
és a B vs. D (χ2(1)=4,26, p=0,039, Phi=0,36)166 összehasonlításoknál, miszerint az alacsony
mentális rizikójú csoportokból több biztonságos és kevesebb bizonytalan, illetve
dezorganizált diád került ki az elvárhatónál (a magas rizikónál természetesen fordítva).
A globális rizikóindexek a fiúk csoportjában egyáltalán nem, viszont a lányoknál két
összehasonlításban is szignifikáns átlagos különbséget eredményezett. A D vs. nem-D
párosításnál tendenciális különbség mutatkozott, de a biztonságos vs. bizonytalan (t(41)=2,13, p=0,040), illetve a B vs. D (t(31)=-2,54, p=0,016)167 összehasonlítás esetében
szignifikánsnak mondható az az eredmény, hogy a kevésbé optimális kötődési csoportokban
nagyobb össz-rizikószám jellemzi a lányos családokat. A biztonságos-bizonytalan kötődés
összehasonlításánál a magas rizikó mintegy 1,7-szeresére (p=0,052) növeli az esélyét a
bizonytalan kategóriába kerülésnek (Nagelkerke R2=0,14, predikciós hatékonyság: 65%). A B
vs. D összehasonlításnál pedig 2,2-szeresére (p=0,032) emeli a D kategóriába kerülés esélyét
a magas rizikószám (Nagelkerke R2=0,22, predikciós hatékonyság: 69%)168.
Mintánkban nem tudjuk ellenőrizni a rizikóindexek lineáris illetve küszöb-hatását,
mivel célváltozóink diszkrétek, de azt megfigyelhetjük, hogy a biztonságos csoportokban
arányaiban több alacsony rizikójú család fordul elő, és nagyon magas rizikójú (5-ös értékkel)
család csak a bizonytalan / dezorganizált csoportban fordul elő.
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Nem imputált adatokkal is ugyanez az eredmény, mivel ebben a változóban nem került sor imputálásra.
Nem imputált adatokkal ezek az összefüggések nem szignifikánsak.
163
Eltérően attól, amikor az anyák édesanyáinak túlvédő és korlátozó magatartásáról adott percepciók fordított
viszonyban álltak a fiúgyermekek D-ségével, ha mindkét szülő mindkét szülőjéről adott össz-percepciót
tekintjük, az összefüggések a várt irányba mutatnak.
164
Nem imputált adatokkal: χ2(1)=7,23, p=0,007, Phi=0,46.
165
Nem imputált adatokkal: χ2(1)=4,86, p=0,028, Phi=0,42.
166
Nem imputált adatokkal ezek az összefüggések nem szignifikánsak.
167
Nem imputált adatokkal ezek az összefüggések nem szignifikánsak.
168
Nem imputált adatokkal ezek az összefüggések nem mérvadóak.
162
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Érdemes megjegyeznünk, hogy az anyai globális rizikóindexek egy esetben sem
mutattak szignifikáns összefüggést, tehát ismét bizonyossá vált az, hogy a családi mutatók
hatékonyabbak.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy elvárásunkkal ellentétben a sokváltozós rizikóindexek
nem adtak sokkal több információt az eddigiekhez képest, csupán máshogy strukturálták az
összefüggéseket. Igazából egy kiemelendő eredményt találtunk, ami újszerű az egyedi és a
faktor változók predikcójához képest, hogy míg a teljes mintán nem, de a lánygyermekeket
nevelő családoknál kimutatható, hogy a különböző témákból összeadódó globális rizikóindex
valamelyest prediktálja a a kötődés biztonságát.

4.3.4. A kötődés predikciója IV. – Rizikós longitudinális trendek169
Ebben a fejezetben megpróbáljuk azonosítani azokat a rizikós fejlődési trendeket, amelyek az
optimális kötődés kialakulását veszélyeztetik. Ezekhez a számolásokhoz visszautalunk az
eredmények első részére, amelyben klaszteranalízisek során különböző trendeket állapítottunk
meg.
A különböző témák trendjei és a kötődési kategóriák között kereszttáblák segítségével
állapítottuk meg azokat a fejlődési utakat, amelyek önmagukban is rizikósak lehetnek170.
Mivel a gyermek neme szempont bevezetése tovább aprózná a mintát, ezeket a számításokat
csak a teljes mintára tudjuk közölni. Az eredmények röviden a következők lettek.
A D vs. nem-D összehasonlításokban az anyai distressz (ld. 5. ábra, 78. old.) idői trendek
(χ2(4)=11,89, p=0,018, Phi=0,34; ld. 41.ábra) és az életesemény témák (ld. 12. ábra, 92. old.)
klaszterei (χ2(4)=11,89, p=0,018, Phi=0,34; ld. 42. ábra) mutattak szignifikáns eredményeket.

169

Ebben a fejezetben nincs módunkban a nem imputált adatokkal ellenőrizni az eredményeket a
klaszteranalízisek ismerete nélkül, mivel azokat nem tárgyaltuk terjedelmi korlátok miatt.
170
Sajnos néhány cellában nem teljesült az elvárható n=5 elemszám, így az eredmények némi bizonytalanságra
adnak okot.
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41. ábra: Anyai distressz trendek és D vs. nem-D kötődés

42. ábra: LEDS témaklaszterek és D vs. nem-D kötődés
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Ezek szerint az anyai distressz trendeknél (ld. 41. ábra) a CL2-be (ahol a többi klaszterhez
képest a kötődés fejlődésében fontos időszakban, a 6. hónapnál a legmagasabb a distressz
mértéke) az elvárhatónál több D, és kevesebb nem-D kötődésű diád tartozott. A többi
klaszterbe kb. az elméletileg elvárt megoszlásban sorolódtak a kötődési csoportok.
Az életesemények téma klasztereinél (ld. 42. ábra) a CL1-be, amely a legkevesebb
stresszel bíró csoport, egyértelműen több nem-D és kevesebb D diád tartozott, mint azt
elméletileg vártuk volna. A CL3-ban, ahol a házastársi konfliktusok voltak dominánsak, az
előbbi arány ellenkezője érvényesült, bár ebben a klaszterben nagyon kicsi volt a létszám. A
másik két klaszterben az elméleti és a gyakorlati megoszlás kb. hasonló volt.
A biztonságos vs. bizonytalan kategóriák esetében a házastársi problémák (ld. 13. ábra, 94.
old.) longitudinális trendjei (χ2(1)=5,93,

p=0,015, Phi=0,25; ld. 43.ábra) mutattak

szignifikáns hatást.

43. ábra: Házastársi problémák trendjei és B vs. nem-B kötődés
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Ezek szerint a stabil alacsony házassági stresszt mutató CL2-be az elvárhatónál több
biztonságos, és kevesebb bizonytalan, a magasabb, és az idővel növekvő házassági
problémákat mutató CL3-ba pedig az elvárhatónál kevesebb B és több bizonytalan csecsemő
szülei kerültek.
A B vs. D csoportosításban az anyai distressz utak (χ2(4)=10,66, p=0,031, Phi=0,38; ld. 44.
ábra), az életesemény témák klaszterei (χ2(3)=8,82, p=0,032, Phi=0,35; ld. 45. ábra) és a
házastársi problémák longitudinális trendjei (χ2(1)=4,28, p=0,039, Phi=0,24; ld. 46. ábra)
mutattak szignifikáns eredményeket.

44. ábra: Anyai distressz trendek és D vs. B kötődés

45. ábra: LEDS témaklaszterek és D vs. nem-D kötődés

18

40

16

35

14

30

12
25
10

B
D

N
8

B
D

N 20
15

6
10

4

5

2
0

0

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

CL1

CL2

CL3

CL4

46. ábra: Házastársi problémák trendjei és B vs. D kötődés
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Csakúgy, mint a D vs. nem-D párosításban a kötődési kontinuum két szélsősége, a D és a B
csoportok között is hasonló összefüggések mutatkoztak meg. Az anyai distressz trendeknél
(ld. 44. ábra) a a CL2-be az elvárhatónál több D, és kevesebb B kötődésű diád tartozott. A
többi klaszterbe kb. az elvárt megoszlásban kerültek a kötődési csoportok. Az életesemény
klasztereknél (ld. 45. ábra) megintcsak a CL1 és a CL3 megoszlásai miatt kaptunk
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szignifikáns eredményt. A házastársi problémák trendjeinél (ld. 46. ábra) hasonlóan a
biztonságos vs. bizonytalan csoportosításhoz, a B vs. D összehasonlításban is ugyanazokat a
tendenciákat kaptuk: az elvártnál több biztonságos az alacsony, és több D kötődésű szülőt a
magas házastársi stresszt mutató klaszterben.
4.3.4.1. Összesített klaszter rizikók
Bár önmagában csak néhány klaszter mutatott szignifikáns összefüggést a kötődési
mutatókkal, feltételeztük, hogy számos problémás idői vagy családi trend együttesen további
értékes információt adhat a kötődés előrejelzésére nézve.
Néhány esetben, főleg a személyiséget és a pszichés jóllétet érintő témáknál, az anyai és apai
individuális klasztereket használtuk, máshol, ahol együttes családi / házastársi működésre
vagy megítélésre voltunk kíváncsiak, ott a családi mintázatokat kódoltuk át. A következőkben
ismertetjük, hogy mely klaszterek kaptak rizikópontszámot (1) szemben a többi klaszterrel
(0).
-

Anyai IDAS trendek (ld. 5. ábra, 78. old.): CL2, mivel a 6 hónapos értékek jóval
magasabbak, mint a többi klaszter esetében.

-

Apai IDAS trendek (ld. 6. ábra, 78. old.): CL3 és CL4, mivel ezeknél a 6 hónapos értékek
magasabbak a többi klaszterhez képest.

-

Anyai CWS trendek (ld. 8. ábra, 83. old.): CL2, a legmagasabb a többihez képest.

-

Apai CWS trendek (ld. 9. ábra, 84. old.): CL2, a legmagasabb a többihez képest.

-

Életesemény tématrendek (ld. 12. ábra, 92. old.): CL2, CL3, CL4, mivel ezekben van
kiemelkedő probléma.

-

Anyai fáradtság trendek (ld. 14. ábra, 96. old.): CL3, mivel magas végig.

-

Támogatás trendek (ld. 15. ábra, 97. old.): CL2, amelyik kevesebb átlagosan.

-

Anyai PAQ mintázat (ld. 19. ábra, 102. old.): CL1, mivel a többihez képest itt a
legalacsonyabb a feminitás.

-

Apai PAQ mintázat (ld. 19. ábra, 102. old.): CL1, mivel a többihez képest itt a
legalacsonyabb a maszkulinitás.

-

Családi MFRQ mintázat (ld. 22. ábra, 106. old.): CL3, mivel itt nagyon alacsony a
tradicionalitás, ami megkérdőjelezi a nemi szerepek tisztázottságát.

-

Családi SRBS mintázat (ld. 24. ábra, 109. old.): CL2, mivel itt főleg az anyákon van a
házimunka terhe.

157

-

Családi FAD trendek (ld. 28. ábra, 114. old.): CL3, ahol átlagosan a legtöbb problémáról
számolnak be a szülők.

-

Családi MORS trendek (ld. 31. ábra, 117. old.): CL2, ahol magasabb a gyermeki
dominancia, és alacsonyabb a pozitív érzelemkifejezés.

-

Anyai H-PBI mintázat (ld. 34. ábra, 121. old.): CL2, CL3, ahol nincs legalább egy olyan
szülő, aki igazán nagyfokú törődést mutatott volna.

-

Apai H-PBI mintázat (ld. 35. ábra, 122. old.): CL1, ahol nincs legalább egy olyan szülő,
aki igazán nagyfokú törődést mutatott volna.

-

Családi BMBI mintázat (ld. 37. ábra, 124. old.): CL2, ahol alacsonyabb a törődés, több a
korlátozás/túlvédés.

Ezek összegzése után a 76. táblázatban ismertetett gyakorisági megoszlás jellemezte a mintát.

76. táblázat: Klaszterek által alkotott globális családi rizikóindex gyakorisági megoszlása a mintában
Rizikószám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Összesen

Gyakoriság
8
12
19
13
15
5
8
9
4
93

%
8,6
12,9
20,4
14,0
16,1
5,4
8,6
9,7
4,3
100,0

A minta átlaga 4,4±2,7 lett. A teljes mintán sem szignifikáns korrelációt, sem szignifikáns
átlagkülönbséget nem találtunk a kötődés mutatók szerint. A gyermek neme szempont
bevonása után szignifikáns eredményeket szintén nem kaptunk, viszont érvényesült az a
tendencia, amit az előző fejezetben ismertettünk, miszerint a fiúk csoportjában egyáltalán
nem, de a lányoknál mutatkozott a kötődési csoportok között különbség. Egyik esetben sem
érte el a szignifikanciát, de a biztonságos vs. bizonytalan (t(41)=-1,72, p=0,092), illetve a B
vs. D (t(31)=-1,80, p=0,081) összehasonlításnál tendenciális összefüggés mutatkozott. Ezek
szerint az optimális kötődésű csoportokban kevesebb rizikó volt, mint a bizonytalan, illetve a
D kötődésű csoportokban.
Ezek szerint a klaszterek által leírt trendekkel, illetve mintázatokkal kapcsolatos
rizikószámolások némileg megerősítették az előző eredményeket, de új hatásokat nem fedtek
fel.
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4.3.5. A kötődés predikciója V. - Rizikó-index replikációk
Mivel a sokváltozós és a longitudinális rizikószámolásuk vizsgálatunkban nem adtak
kifejezetten erős eredményeket, megpróbáltunk néhány már a szakirodalomban publikált
rizikóindexet összeállítani és ezek hatását letesztelni mintánkban.
A következő listákban (klasszikus, illetve kifejezetten a kötődéskutatásban előforduló
indexekben) kiemeljük azokat a tényezőket, amelyek a mi mintánkban is vizsgálhatók
valamilyen hozzárendelt mutató által.
Rutter (1976):
- jelentős házastársi distressz: magas (1 szórás feletti) házastársi stressz,
- alacsony SES: nálunk nincs túl nagy SES variancia, ehhez a változóhoz egy olyan mutatót
rendeltünk, ami az alacsony iskolai végzettséget és pénzügyi problémákat foglalja magában,
- nagy család vagy a lakhelyhez képesti túlzsúfolódás: esetünkben nincs ilyen család,
- apai kriminalitás: nincs hozzá rendelhető mutató, nem releváns a mintánkban,
- anyai pszichiátriai problémák: magas (1 szórás feletti) mentális problémák,
- intézeti nevelés: nincs hozzárendelhető mutató, nem releváns.
Werner és Smith (1989, 1992):
- születési problémák: nem volt súlyos probléma a gyerekek között, egészségesen születtek,
- szülői pszichopatológiák: csak a magas (1 szórás feletti) mentális problémák értéket rendelhetjük
hozzá,
- családi instabilitás: magas (1 szórás feletti) házastársi stressz, illetve válás,
- tartós szegénység: esetünkben nem beszélhetünk ilyen állapotról egyik családban sem.
Sameroff és Seifer (1983):
- a szülő mentális betegsége: mivel különáll a következő változótól, nem rendelhetünk hozzá mutatót,
- magas szorongásszint: magas (1 szórás feletti) mentális problémák,
- rigid szülői attitűd: nincs ilyen változónk, de hozzárendeltük az alacsony (1 szórás alatti) törődést és
magas (1 szórás feletti) korlátozás / túlvédés (BMBI),
- érettséginél alacsonyabb végzettség,
- alacsony foglalkozási szint,
- kisebbségi státusz: nem volt kisebbségi státuszú résztvevője a vizsgálatnak
- alacsonyfokú spontán interakciója a gyermekkel otthoni látogatás során: bár a BCsV-ban számos
interakciós elemzést végeztünk, ebben az anyagban nincs ilyen mutatónk,
- az apa nem a családdal él együtt,
- számos stresszes életesemény: egy szórás feletti össz-stressz mutató,
- négy vagy több gyermek a családban: esetünkben irreleváns.
Belsky és Fearon (2002):
- alacsony családi jövedelem: bevallott pénzügyi problémák (nem objektív),
- érettséginél alacsonyabb anyai iskolázottság,
- anyai depresszív tünetek: magas (1 szórás feletti) mentális problémák érték,
- szülőséggel kapcsolatos stressz: konkrétan ilyen változónk nincs, de hozzárendeltünk a
gyermekgondozással kapcsolatos percepció és viselkedés kritikus értékeit,
- alacsony mértékű szociális támogatás: 1 szórás alatti,
- házastársi problémák: 1 szórás feletti,
- anyai pszichológiai alkalmazkodás alacsony foka: nem derült ki számunkra, hogy mit jelent ez a változó,
- egyszülős család,
- kisebbségi státusz: nem volt kisebbségi státuszú résztvevője a vizsgálatnak.
Waters (2000) / Hamilton (2000):
- szülő halála,
- válás,
- a gyermek vagy a szülő súlyos betegsége,
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- a szülő pszichiátriai problémái: magas (1 szórás feletti) mentális problémák érték,
- a gyermek fizikai vagy szexuális bántalmazása: nem tudunk ilyen esetről
Hamilton (2000) két további változója:
- hosszú anya-gyermek szeparáció: rendszeres bölcsőde már egy éves kor alatt
- anyai drogfogyasztás: nem tudunk ilyen esetről
Moss és mtsai. (2005):
- alacsony családi bevétel: bevallott pénzügyi problémák (nem objektív),
- anya alacsony iskolázottsága,
- apa alacsony iskolázottsága,
- egyszülős család,
- anya depresszív tünetei: magas mentális problémák érték,
- lakhely túlzsúfoltsága: esetünkben nem ismert.

A kidolgozott rizikóindexek a következő eloszlásokat mutatták (ld. 77. táblázat). Mint
láthatjuk, az indexek eloszlása egyáltalán nem követi a normál eloszlást, éppen ezért a további
összefüggések vizsgálatakor nem parametrikus eljárásokat használunk.
77. táblázat: A szakirodalmi rizikóindexek eloszlása mintánk változói alapján171
N

Min.

Max.

Átlag

Szórás

Ferdeség

S.E.

Csúcsosság

S.E.

RUTTER

99

1

4

1,58

0,77

1,17

0,24

0,65

0,48

WERNER

93

1

3

1,34

0,58

1,49

0,25

1,25

0,50

SAMEROFF

101

0

4

0,62

0,82

1,46

0,24

2,43

0,48

BELSKY

99

1

6

1,96

1,01

1,05

0,24

1,38

0,48

WATERS

99

0

2

0,31

0,53

1,44

0,24

1,18

0,48

MOSS

99

0

3

0,49

0,71

1,44

0,24

1,96

0,48

A teljes mintán nem mutatkozott szignifikáns korreláció a rizikóindexek és a kötődés skálák
között. Fiúk esetében szintén nem, de lányoknál a következő korrelációkat kaptuk: a
Crittenden-skála negatívan korrelált a Rutter- (r=-0,35, p=0,020), a Werner- (r=-0,32, p=
0,035) és a Belsky-indexszel (r=-0,30 p=0,043), a D-pontszámok pedig pozitívan a Rutterindexszel (r=0,33, p=0,025)172.
A teljes mintán Mann-Whitney próba alapján a D vs. nem-D csoportoknál a Rutter-index (Z=2,00, p=0,046173), a biztonságos vs. bizonytalan csoportokat a Werner-index (Z=-2,18,
p=0,029), a B vs. D csoportokat pedig mindkettő (Z= -2,01 és -2,03, p=0,044 és 0,042)
különbözött szignifikánsan174. Mindezt valószínűleg a lányos családok csoportja okozta,
mivel a fiús családoknál semmiféle szignifikáns eltérés nem mutatkozott. A lányos
171

A nem imputált adatokkal a változók elemszáma 69 és 89 között változik. Az átlagok és a szórások hasonló
nagyságúak.
172
Nem imputált adatokkal sem a teljes mintán, sem pedig a nemi csoportokban nem találtunk szignifikáns
korrelációt.
173
Nem imputált adatokkal ez az összefüggés nem éri el az 5%-os szignifikanciát.
174
Nem imputált adatokkal egyik összefüggés sem éri el az 5%-os szignifikanciát.

160

családokban ezzel szemben több is. A D vs. nem-D, illetve a B vs. D összehasonlítás a Rutterindex tendenciálisan hatott. A biztonságos vs. bizonytalan csoportosításban viszont a Waters
index kivételével mindegyik szignifikáns eredményt adott, illetve a Moss-index épphogy nem
érte el a szignifikanciát175 (ld. 78. táblázat).

78. táblázat: Biztonságos vs. bizonytalan kötődés: Mann-Whitney próbák eredményei a lányos
családokban
Mann-Whitney próbák
Z
p

RUTTER
WERNER
SAMEROFF
BELSKY
WATERS
MOSS
-2,00
-2,28
-2,56
-2,11
-1,01
-1,93
0,046
0,023
0,011
0,035
0,313
0,053

Bár esetünkben nem tudjuk ellenőrizni a lineáris, illetve a küszöb hatás meglétét, mivel a
célváltozóink diszkrétek, azonban azt érdemes megvizsgálni, hogy ahogy a rizikószám
növekszik, milyen gyakorisággal fordul elő az optimális, illetve a problémás kötődési
csoportban. Nagyon egyértelmű és koherens képet kapunk: bármelyik indexet is vizsgáljuk, a
bizonytalan kötődésű csoportokban fordul elő csak magas rizikó (Rutter: 4, Werner:3,
Sameroff: 2-3, Belsky: 4-6, Waters:2, Moss:3).
Összefoglalás: Mintánk sajátosságai miatt nem tudtuk az egyes indexeket maradéktalanul
reprodukálni,

így

eredményeink

csak

részben

érintkezhetnek

a

szakirodalmi

összefüggésekkel. Mégis azt mondhatjuk, hogy a klasszikus indexek segítségével ugyanazt a
hatást találtuk, mint amit saját (redukált 9 fokú) rizikóindexünkkel is: érdekes módon a teljes
mintára érvényes összefüggés nem mutatkozik, és ugyancsak nincs szignifikáns hatása a
környezeti rizikónak a fiús családokban. A lányos családok azok, akik eredményeink szerint
némileg érzékenyek a kumulatív környezeti rizikóra.

175

Nem imputált adatokkal egy összefüggés sem éri el az 5%-os szignifikanciát.
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5. DISZKUSSZIÓ
5.1. A DISSZERTÁCIÓ ÚJSZERŰSÉGE
A disszertációban egy részletes szakirodalmi bevezető után két nagyobb kutatási témával
foglalkoztunk. Először egy magyar, alacsony szociális rizikójú mintán vizsgáltuk meg azt,
hogy első gyermeküket váró párok a terhesség utolsó trimeszterétől a születést követő első
évben, vagyis a szülővé válás átmeneti időszakában, milyen pszichológiai, kapcsolati és
környezeti változásokon mennek keresztül. Bár olyan szülői és környezeti változókat
használtunk fel ebben az elemzésben, amelyek a szakirodalomban széles körben vizsgált
kérdéseket érintenek, azonban eredményeinket új, eddig nem elterjedt szempontok szerint
ismertettük: longitudinális trendeket és családi mintázatokat próbáltunk azonosítani a
változók mentén. Emellett, mivel a fókuszban a korai anya-gyermek kötődés kialakulásának
háttere állt, különböző predikciós modellekkel próbáltuk az egyéves kori kötődés minőségét
bejósolni, előrejelezni, magyarázni a számos környezeti változóból. A befolyásoló tényezők
azonosítása mellett módszertani célkitűzésünk volt a különböző predikciós lehetőségek
hatékonyságának összehasonlítása, ami tudomásunk szerint a kötődés szakirodalmában még
nem fordult elő.
Megítélésünk szerint a disszertációnak két másik hozzájárulása is van a magyar
családpszichológia és családkutatás eredményeihez. Egyrészt számos, Magyarországon
először használt, adaptált kérdőív pszichometriai elemzését taglalja, amelyek a disszertáció és
korábbi publikációk (Danis és mtsai., 2005a, 2005b) ismeretével hasznosíthatóvá válnak más
kutatók és gyakorlati szakemberek részére. Másrészt, a korlátozott terjedelem miatt nem
közvetlenül a disszertáció szövegébe beépítve (a függelékben, önálló, megjelent
tanulmányként: Danis és mtsai., 2006b), de a kutatás szerves részeként ismertetünk egy olyan
független vizsgálatot, amelyben stresszes életeseményeket kisgyermekes anyák súlyoztak első
ízben Magyarországon.
A dolgozatban továbbá sikerrel alkalmaztunk egy olyan statisztikai eljárást a minta
hiányzó adatainak kiküszöbölésére (adat-imputálás, data imputation), amely csak az utóbbi
évtizedben vált szakmailag igazán megalapozottá és elfogadottá, a kötődés-irodalomban pedig
tudomásunk szerint mi (Gervai és mtsai., 2007; közlés alatt) alkalmaztuk elsőként.
A diszkusszióban először részletesen összevetjük eredményeinket a szakirodalmi háttérrel.
Erre a részletességre azért van szükség, mert a terjedelmes dolgozat számos apró eredménye
igényel némi összegzést. Ezután összefoglaló jelleggel beszélünk a kutatás általános
következtetéseiről, tanulságairól, korlátairól, gyakorlati hasznáról, illetve távlati célokról.
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5.2. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
5.2.1. A szülővé válás folyamata
A szülővé válás folyamatát átmeneti, normatív krízisnek tekintve (Cowan, 1991; Cowan és
mtsai., 1991; Cowan és Cowan, 1992), illetve a családi rendszerfolyamatokat (Minuchin,
1985; 1988) szem előtt tartva mintánkban számos longitudinális változást vizsgáltunk meg.
Ezek egy része, ha nem is mindig azonos eszközzel mérve, de a szakirodalomban már tárgyalt
témák közé tartozik (mentális állapot, életesemények, családi támogatás, családi működés, a
gyermek és a gondozás percepciója stb.). Végeztünk olyan elemzéseket is, amelyeket a
kutatások még nem tárgyaltak: nyomon követtük pl. a nemi típus idői változásait mindkét
szülő percepciójában, a gyermek és a gondozói viselkedés percepcióját felmérő eszközöket
(MORS, BMBI) pedig a nemzetközi szakirodalom még nem ismeri. Mindenképpen újdonság
az is, hogy egy mintán belül nagyon sok témát szimultán érintettünk, és mindkét szülőtől
kikérdeztük, lehetővé téve, hogy a változók közötti komplex kapcsolatokat is regisztráljuk.
Elder (1991) szempontjai szerint mintánkban a családdá alakulás folyamata átlagosan
az optimális életkor idejéhez kapcsolódott, és a legtöbb esetben a megfelelő szekvenciát
mutatták az események, mivel minden pár tartós párkapcsolatban / házasságban élt, és a párok
több mint 80%-a tervezte gyermekét. Ezek a tények szintén megerősítik azt a demográfiai
hátteret, amely mintánkat több szempontból (képzettség, lakás- és anyagi körülmények)
alacsony szociális rizikójúvá teszi. Vizsgált változóinknál a családi környezet több szintjét
(Bronfenbrenner, 1979, 1986), valamint Cowan és munkatársainak (1991) javasolt,
vizsgálatra érdemes témaköreit is figyelembe vettük.
5.2.1.1. Szülői distressz, életesemények, aggodalmak
A kutatások (pl. Cooper és Murray, 1997; Cox és mtsai., 1987; O’Hara és Swain, 1996)
szerint a klinikai súlyosságú posztnatális depresszió az átlagos populáció 10-15%-ában fordul
elő, viszont a nők 25-50%-a él át rövidebb időtartamú depresszív hangulatváltozást a
posztnatális időszakban. Mintánkban a gyermekek hathetes korában 10 (10%) anya ért el
kritikus pontszámot az EPDS skálán. Mivel az EPDS-index csak jelzésértékű, és nem
feltétlenül jelent diagnosztikus minősítést, így ez az arány akár némileg elmaradhat a
diagnosztizált posztnatális depresszió szakirodalomban leírt gyakoriságától. Bár Orr és Miller
vizsgálatában (1997) azoknál a nőknél, akik nem tervezték/akarták a terhességüket, gyakoribb
volt a posztnatális depresszió, mintánkban ilyen összefüggést nem találtunk. Megfigyelések
szerint az anyai distressz egyik alapvető forrása lehet a szülés utáni időszakot jellemző
kimerültség, fáradtság is (pl. Bozoky és Corwin, 2002; McQueen és Mander, 2003; Nyström
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és Öhrling, 2004; Troy, 1999 stb.). Mintánkban ez az összefüggés megmutatkozott, azonban a
minta szinte 90%-át átlagosan közepes szintű fáradtság jellemezte a gyermekgondozás idején.
A terhesség alatti fáradtság nem függött össze a gyermekgondozási fáradtsággal, és a teljes
anyai mintára vonatkozó longitudinális trendet nem találtunk a fáradtság változóra.
Klaszteranalízissel viszont három csoportot találtunk, amelyekből kettőben idői változás
mutatkozott. A gyermekgondozás idején mutatkozó közepes mértékű fáradtság mellett az
egyik csoport ennél szignifikánsan magasabb, a másik pedig alacsonyabb terhességi
kimerültségről adott számot. Egy kis elemszámú csoportban volt jellemző csak, hogy az
anyák végig magas szintű fáradtságról számoltak be. Érdekes módon a fáradtság mértéke nem
függött össze a támogatás körének nagyságával.
A szakirodalom szerint a depresszió és a szorongás mértéke általában csökkenő
tendenciát mutat az idővel (pl. Perren és mtsai., 2005; Feldman és mtsai., 1997; Mulsow és
mtsai., 2002). Mintánkban az anyák distressz beszámolói longitudinálisan enyhén, az apák
beszámolói erősebb mértékben korreláltak, szignifikáns longitudinális változásokat pedig nem
találtunk a teljes mintán. Az anyák öt klasztere közül négyben, az apák hat klasztere közül
pedig ötben azonban szignifikáns idői változást mutathattunk ki. Az anyáknál egy, az apáknál
pedig két olyan csoport volt, amely egyértelműen a szakirodalom szerinti stabilizálódó képet
mutatta. Az apák egyik csoportjában viszont csak a 6. hónap után indult el ez a csökkenő
tendencia, addig magas distressz jellemezte őket. Mindkét szülőnél előfordult egy olyan kis
létszámú csoport, amelyben magas terhességi distressz mutatkozott, amely az első hat
hónapban ugyan nagymértékben csökkent, azonban a gyermekek egy éves korára újra
magasabb értékeket vett fel. A Perren-kutatásban (2005) a szülői stressz észlelt mértéke nem
mutatott csökkenő tendenciát, és a legnagyobb értékeket a szülést követően egy évvel
regisztrálták. A szerzők szerint az egyéves gyermekek nagyobb fokú mozgékonysága,
önállósága stressz faktornak számíthat a szülők alkalmazkodása szempontjából. Lehetséges,
hogy ezekben az almintákban is szó lehet ilyesmiről. Ezen kívül fordított U-alakú tendenciát
mutatott egy nem nagy számú anyai csoport, egy másikban pedig alacsony terhességi distressz
után némileg megnövekedett közepes distressz szint volt jellemző a szülőség első évében. Az
apáknál is volt két olyan csoport, ahol érvényesült ez az emelkedő tendencia, csak különböző
szintekről indulva. A mintánkban volt egy-egy alcsoport is, ahol végigi stabil distresszt
regisztráltunk: a többi csoporthoz képest anyáknál ez alacsony, apáknál pedig közepes szintű
volt. A szülőpárok együttes görbéire csak nagy vonalakban térünk ki. Előfordultak olyan
párok, akik mindvégig hasonló mértékű, közepes distresszt mutattak, és olyanok is, akiknél
nagy volt a különbség akár az anyák, akár az apák javára. Mindezek a klaszterek arra utalnak,
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hogy a szakirodalomban leírt általános tendencia nagymértékben összemoshatja a
különbségeket.
Több korai megfigyelés szerint azok a nők, akik nemi szerep identifikációjukban nem
csak

tradicionális,

henem

erős

maszkulin

vonásokkkal

is

rendelkeznek,

jobban

alkalmazkodnak, kevésbé mutatnak depresszív tüneteket a szülővé válás folyamata során
(Bassoff, 1984; Whisman és Jacobson, 1989; Hock és mtsai., 1995). Míg a korrelációs
elemzésekben az anyáknál ezt az összefüggést nem találtuk meg, addig az apáknál
mutatkozott az a hatás, hogy a magasabb fokú maszkulinitás alacsonyabb fokú distresszel járt
együtt. Az anyáknál ugyanezt az összefüggést csak a gondok/aggodalmak megítélésénél
tapasztaltuk. Mivel a mentális állapot változásaira az önérvényesítő, maszkulin jellemzők
védőfaktorként hatnak, feltételezhetjük, hogy az ún. androgün nőtípus nyújtja a
leghatékonyabb alkalmazkodást ebben a kritikus periódusban. Az elemzésekből kimaradtak
olyan lehetséges számolások, amikor az egyes klaszterek között figyelünk meg bizonyos
változókban mutatkozó átlagkülönbségeket. A disszertáció terjedelmi korlátai miatt erre már
nem kerülhetett sor, azonban lehetséges, hogy egy ilyen elemzésben megkapnánk a keresett
összefüggést.
Cowan és munkatársainak (1991) kutatásában a szülőség első 18 hónapjában nem
mutattak növekvő tendenciát a családok élet-stressz pontszámai. Mintánkban az egyes stressztémakörök, illetve az össz-stressz stabilitása az első és második félév között változó, általában
enyhe-közepes mértékű volt, a legnagyobb stabilitás a házastársi problémák témakörben
mutatkozott. A minta nagyobb hányada, összhangban Cowan eredményeivel, az első két félév
során hasonló nagyságú, alacsony mértékű stressznek volt kitéve. Két kisebb csoportba
tartoztak azok, akik jelentősebb mértékű stresszt éltek át, egymással ellentétes longitudinális
tendenciával: az egyikben az idővel csökkenő, a másikban pedig az idővel növekvő
életesemény-stresszt regisztrálhattunk. Egy másik elemzésünkben elkülönült négy klaszter,
amelyekben más-más életesemény problémák voltak dominánsak a gyermek megszületését
követő első évben. A minta nagyobb hányadában optimálisak voltak a körülmények, mivel
átlagosan egyetlen témában sem volt kiemelkedő érték. Egy négyfős kis klaszterben a családi
halálozások és a lakásproblémák terén a többi csoporthoz képest extrém értékeket kaptunk.
Egy harmadik csoportban egyértelműen a házastársi problémák, egy negyedikben pedig a
családokra nehezedő egészségügyi problémák, illetve balesetek emelkedtek ki.
A részben idetartozó gondok/aggodalmak változó, amely a szubjektív szülői distressz
és az objektívnak vélhető életesemények között szerepel (mindkettővel van közös varianciája)
az idővel mindkét szülőnél stabilnak mondható, ez szintén összhangban van a Cowan-féle
eredményekkel. Viszont a házastársak egy időpontban felmért aggodalomszintjei között
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gyengék voltak a korrelációk, ami arra utal, hogy az aggodalmak mögött csak részben állnak a
valós nehézségek, és a skála valószínűleg a vizsgálati személyek aggodalomra való hajlamát
(illetve distresszét) is tükrözi. A teljes mintában az aggodalom szint a születést követő első
évben állandó volt. Ennek ellenére mind az anyai, mind pedig az apai alminta klaszterei közül
kettőben longitudinálisan szignifikáns változást mutathattunk ki. Mindkét szülőnél létezett
egy-egy kis létszámú alcsoport, amelynek tagjai a többiekhez képest mindvégig relatíve
magas gond és aggodalom szintről számoltak be. Volt egy-egy másik csoport, ahol a
terhesség magas szintjétől a gyermekek egy éves koráig egyenletesen csökkent, illetve egyegy olyan csoport, ahol pont fordítva, a terhesség időszakához képest a gyermekek egy éves
korára megnőtt az aggodalom-szint. A mintánk nagyobb hányada a teljes megfigyelt
időszakban alacsony aggodalom-szintről számolt be. Ez is jelzi azt, hogy a különböző
életterületek miatt érzett gondok és aggodalmak mértéke nem teljesen jár együtt a distressz
mértékével, hiszen a minta jóval nagyobb hányada számolt be alacsony aggodalom-szintről,
mint amennyien alacsony distresszről. A családi mintázatok közül az egyikben mindvégig
párhuzamosan alacsony aggodalom-szintről számoltak be a szülők. Egy másik csoport a
többiekhez képest magas aggodalom-szinttel volt jellemezhető. A harmadik csoportban
nagymértékű házastársak közötti diszkrepanciáról beszélhetünk, mivel az anyák mindvégig
sokkal nagyobb aggodalmakról nyilatkoztak, mint párjaik.
5.2.1.2. Szociális támogatás
Cowan és munkatársai (1991) az első 6 hónapban növekvő, az azt követő évben pedig
csökkenő szociális támogatásról számoltak be. Belsky és Rovine (1990), valamint McCannell
(1987) vizsgálataiban a szülők a szülés utáni periódusban a több kontaktust vettek fel más
családtagjaikkal, mint azelőtt, ezzel együtt azonban a szociális háló nagysága (tehát az
érintkezésben lévő személyek száma) szignifikánsan csökkent és egyre homogénebb lett a
születés utáni első év folyamán. Bost és munkatársai (2002) ezt a tendenciát kiegészítették
azzal, hogy azok a családok, amelyek szélesebb kapcsolati hálót tartottak fenn a terhesség
előtt, később is több kapcsolatot tartanak fenn a többiekhez képest. Mintánkban a 6. és a 12.
hónapban felsorolt támogató személyek száma sem az általános gondok, sem a
gyermekgondozás területén nem korreláltak magasan, valamint a kétfajta támogatási kör sem
fedte egymást. A gyermekgondozásban segítő személyek számában nem jelent meg
longitudinális változás, az általánosabb támogatás mértéke pedig enyhén növekvő tendenciát
mutatott az idővel. Eszerint ebben a kérdéskörben nem a szakirodalmi tényekkel egybehangzó
eredményeket kaptunk. Klaszteranalízisünkben két csoport különült el: az egyikben átlagosan
mindkétfajta támogatásból (mindkét időpontban) többet részesültek az anyák, mint a
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másikban. Az elsőben az általános problémákat, míg a másodikban a gyermekgondozást
támogatók köre nőtt meg 12 hónapos korra.
A szakirodalmi megfigyelések szerint a megfelelő szociális támogatás hiánya
posztnatális depresszióhoz, illetve inszenzitív szülői viselkedéshez vezethet (pl. Cutrona,
1984; Goldstein és mtsai., 1996). Mintánkban a támogatások nem álltak kapcsolatban
egyetlen más változóval sem. Ennek két okát feltételezhetjük. Az egyik, hogy csak csekély
mértékben kaptunk képet a családokat ért támogatásokról, amelyet mi a segítő személyek
számában reprezentáltunk. Lehetséges, hogy egy ennél kiterjedtebb mérőeszköz megfelelőbb
képet nyújtott volna. A másik lehetőség, hogy mivel mintánk alacsony szociális rizikójú, és
mint a fentiekben láttuk, sem az életesemények, sem pedig a szülői distressz terén nem mutat
kiemelkedő

értékeket,

így

a

támogatások

súlya,

jelentősége

elenyésző

lehet.

Valószínűsíthetjük, hogy magas rizikójú mintában a szociális támogatások változói több
korrelátummal rendelkeznek.
5.2.1.3. Házastársi kapcsolat, családi működés
Számos kutatás (Pl. Cowan és mtsai., 1991; Cox és mtsai., 1999; Nyström és Öhrling metaanalíse, 2004; Shapiro és mtsai., 2000) mutatja, hogy a legtöbb szülőpárnál jelentkezik
házastársi krízis az első gyermek születését követően, ami elégedettség csökkenéssel,
gyakoribb konfliktusokkal jár. Cox és munkatársainak (1999) longitudinális vizsgálatában az
elégedetlenség a szülést követő első év végére érte el a csúcspontját. Mintánkban a családok
több mint 20%-a számolt be az első két félévben nagyobb házastársi összetűzésekről,
szexuális problémákról és nagyobb döntési helyzetekről. Belsky és Rovine (1990) elkülönített
négyféle longitudinális mintázatot: az első csoport erős házastársi elégedettség csökkenést és
problematikusságot mutatott longitudinálisan, a második ugyanilyen irányú, csak kevésbé
súlyos tendenciákról számolt be, a harmadik csoport megítélése nem nagyon változott az
idővel, és egy negyedik kisebb létszámú csoport némi javulást mutatott az idővel. A
klaszteranalízis során mintánkból kiemelkedett két olyan család, akik annyira nagymértékű
házastársi stresszről számoltak be, hogy kilógtak az átlagos értékekből. A minta legnagyobb
részét stabil, alacsony mértékű házastársi stressz jellemezte, amely a Belsky és Rovine
vizsgálat harmadik csoportjának felel meg. A minta kb. ¼-e átlagosan közepes, de az idővel
szignifikánsan emelkedő házastársi stresszt mutatott, tehát ők az általános, szakirodalom
szerinti tendenciát követték, és a Belsky és Rovine vizsgálat második csoportjának
feleltethetők meg. A válás gondolata már a születést követő első évben legalább egy
alkalommal felmerült az esetek 22,8%-ban, és két esetben a szülők a gyermek egy éves korára
már szeparálódtak is.
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Mindettől függetlenül a szülők átlagosan egészséges családi működésről adtak számot,
azonban a szülők közötti egyetértés a köztük zajló kommunikáció és szerepek tisztasága
tekintetében csak mérsékelt volt. Ugyanígy mérsékelt az ítéletek idői stabilitása.
Összességében a fiúgyermekes anyák számoltak be a legkevesebb és a fiúgyermekes apák a
legtöbb kommunikációs problémáról, így a fiúgyermekes szülők kevésbé értettek egyet a
kommunikációs problémákban, mint a lánygyermekesek. A fiús apák általában több
problémáról számoltak be a gyermekek 6 hónapos korában, mint a lányos apák. Ezek az
eredmények összevágnak azokkal a szakirodalmi tapasztalatokkal, miszerint a fiúgyermekes
szülők együttműködése konfliktusosabb lehet, mivel az apák, ha probléma van a
kapcsolatban, lánygyermek esetén hajlamosabbak visszavonulni, de fiúgyermeknél nem (Cox
és mtsai., 1989, 1999; Knauth összefoglalója, 2001; McHale, 1995). Mintánkban a szülők
valamivel több szerep problémáról is beszámoltak az idő múlásával. Az egyik családi
klaszterben, ami összességében a legkisebb mértékű családi kiegyensúlyozatlanságot mutatja,
az apák valamivel problematikusabbnak látják a családi működést, de a kommunikáció terén
nagyobb a diszkrepancia a szülők megítélése között, mint a szerepek tekintetében. Egy másik,
összességében közepes szintű problémákkal jellemezhető csoportban, a szerep problémák
jóval hangsúlyosabbak mindkét szülő megítélésében. Itt a szerepek megítélése mindkét
szülőnél, valamint a kommunikáció percepciója az apáknál némileg negatívabb lesz az idővel,
de az anyák kommunikáció percepciója némileg javul. A harmadik alcsoportban a
családokban hangsúlyosabbak és időben növekvőek a szerep problémák, és ez kiemelkedően
az anyák percepciójára igaz. Emellett az anyák az idővel a kommunikáció alakulásában
javuló, az apák viszont romló tendenciát látnak.
A házastársi minőség és a depresszív tünetek (főleg a nőknél) a szakirodalom szerint
kapcsolatban állnak (Downey és Coyne, 1990). Eredményeink is hasonló képet mutatnak.
Mintánkban a kapcsolati stressz együttjárásokat mutatott az anyai és az apai distressz
mértékével, az apai aggodalom-szinttel, a családi kommunikációs és szerep problémákkal. Ez
utóbbiak is kapcsolatban voltak a szülői distresszel. Azokban a családokban, amelyekben az
első év folyamán komolyabban felmerült a válás gondolata (közel 25%), nagyobb volt az
apák distressz és aggodalom-szintje, jellemzőbbek voltak a kommunikációs és a szerep
problémák.
5.2.1.4. Tradicionalitás
A kutatók szerint a családi életvezetést jellemző feladatkörök megosztásának
kiegyensúlyozatlansága jelentős forrása a házastársi konfliktusoknak (Belsky és mtsai., 1985,
Cowan és mtsai., 1991, Jordan, 1996). Az átmeneti időszak folyamán a nemi szerepek
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tradicionálisabbakká válnak leginkább a nőknél, akik nagyobb fokú felelősséget éreznek a
háztartásvezetés és a gyermekgondozás feladatai miatt (Cowan és Cowan, 1995; Gjerdingen
és Center, 2005; Kluwer és mtsai., 2002; Sanchez és Thompson, 1997). Kaliczki és
munkatársai (1998) kimutatták, hogy első gyermek megszületését követően, az első másfél év
során a nők egyre többet, párjaik pedig egyre kevesebbet vállalnak a háztartási munkák közül.
Mintánkban az apai és az anyai házimunka végzés mértéke minden életkorban erősen
negatívan korrelált, „természetesen” az anyák szignifikánsan több háztartási munkát vállaltak,
mint párjaik. A beszámolók longitudinális konzisztenciája elég magas volt mindkét szülőnél,
de ez a különbség a terhesség végén volt a legkisebb, és a gyermekek életkorának
előrehaladtával egyre erősödött. Noha a változás abszolút értékben nem volt nagy, ahogy telt
az idő, valamivel hagyományosabbá vált a munkamegosztás a házastársak között. Ezek az
eredmények teljesen összhangban vannak az említett szakirodalommal. Két családi klasztert
azonosíthattunk: az egyik csoportba azok tartoztak, akik „egalitariánus” módon mindvégig
jobban megosztották egymással a házimunkákat, persze megtartva a fent ismertetett
alaptendenciát

(nők>férfiak),

a

másik

csoport

a

klasszikusabb,
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munkamegosztást tükrözte, ahol a háztartási munkák nagy részét inkább a nők végezték.
Magyar szociológiai felmérések szerint a családi munkamegosztást és a nők szerepét a
társadalomban rendkívül tradicionálisan látjuk (Blaskó, 2002; Pongrácz, 2001, 2005): az
európai átlagot is meghaladóan a családot és a gyermeket tartjuk a legfontosabbnak,
tradicionális munkamegosztást preferálunk, vagyis a nőket inkább a családi, otthoni munkák
és a gyermekgondozás körüli feladatkörök elvégzésében, míg a férfiakat a családfői
tevékenység, a pénzkereset és a család gazdasági stabilitásának megteremtésében látjuk
pozitívan. Ettől a nézőponttól csupán a magas iskolai végzettségű nők térnek el némileg, de
ők sem tekinthetők egyértelműen munkaorientáltnak. Gervai és munkatársainak (1995)
korábbi kulturális összehasonlító vizsgálatában az 1980-as évek legvégén az angol házaspárok
a magyarokhoz képest kevésbé tradicionális módon látták és preferálták a házastársi
szerepeket. Ezzel szemben a 6–8 évvel későbbi BCsV eredményei már nagyon hasonlítanak a
korábbi cambridge-i adatokhoz. Mintánk a 80-as évek angol családjaihoz hasonlóan
modernebb, az egyenrangúság irányába mutató nézeteket vall. Ezek az eredmények némileg
ellentmondanak a reprezentatív szociológiai felméréseknek, de talán azért, mivel mintánkban
a jól képzett nők aránya viszonylag nagy. A házastársak közötti egyetértés a tradicionális
nézeteket tekintve közepesen erős. A férjek sztereotipikusabban látják a nemi szerepeket, mint
a feleségek. Ezt a különbséget valószínűleg a férj szerepeinek eltérő megítélése okozza, mivel
a feleség szerepeiről megegyezik az apák és az anyák véleménye (azokat mindketten
egyértelműen magasabb sztereotipikus értékekkel ruházzák fel, mint a férjekét). Ez utóbbi
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összefüggés összevág a szociológiai tanulmányok által leírt tradícionális női szerep
felfogással. Három klaszterünk elsősorban a tradicionális szerepfelfogás erőteljességében
különbözött egymástól, de mindháromra igaz volt az, mint ami a teljes mintában, hogy a
feleség szerepeit a párok tradicionálisabban fogták fel, mint a férjekét. Az egyik csoportban az
apák mindkét nem szerepeit tradicionálisabban fogták fel, mint feleségeik. Egy másikban a
feleség szerepeinek megítélése a partnerek esetében nem különbözött egymástól. A
legkevésbé tradicionális klaszterben a partnerek hasonló nemi szerep elvárásokat fogalmaztak
meg, de a feleségek szerepét valamivel mindketten tradicionálisabbnak ítélték meg a
férjekénél.
A nemi típus (PAQ) skálákon176 mutatott idői konzisztencia elég magas volt mind a
saját, mind a társ megítélésében. Emellett az apák magukat némileg maszkulinabbnak látták,
ahogy telt az idő. Ez egybevág a növekvő tradicionalitás hipotézisével. Az apák az anyákat az
első évben végig femininebbnek látták, mint azok magukat, az apák percepciója tehát
sztereotipikusabb. Ez a különbség a terhesség idején volt a legmarkánsabb, és a gyermek 6
hónapos korában a legcsekélyebb, mivel akkor a nők femininitás percepciója megugrott (ez is
megfelel a tradicionalitás-hipotézisnek). Érdekes, hogy az anyák is femininebbnek látták az
apákat, mint azok magukat. Ez a különbség a terhesség alatt volt a legnagyobb, de a 12.
hónapra eltűnt, talán párhuzamban azzal, ahogy a férfiak magukat egyre maszkulinabbnak
látták. Az apák ön- és társpercepciója módosult némileg a gyermek nemének függvényében:
12 hónaposan a lányok apái magukat és társukat is femininebbnek látták, mint a fiúkat nevelő
társaik. Valószínűleg ez a két nemmel kapcsolatos sztereotipikus bánásmódból és annak
percepciójából adódik (a szülők a lányokkal lágyabbak, megengedőbbek stb.). Az individuális
klaszteranalízisek megerősítették a korai elméleti álláspontokat (Bem, 1977; Russel, 1978;
Bugen és Humenick, 1983; Spence és mtsai., 1978), miszerint mindkét nemben van egy
erősen szex-tipikus, egy androgün és egy nemi típus szempontjából kevéssé differenciált
alcsoport. Az egyik családi klaszteren belül nagyon érdekesen alakult a kép, mivel az anyák
mind a femininitásukban, mind a maszkulin vonásaikban dominánsabbak voltak a párjaiknál.
Az is igaz, hogy (bár a többi családhoz viszonyítva nem, de) a családon belül némileg a
feminin vonások domináltak (androgün nők – feminin férfiak). Egy másik csoport női
szempontból egyértelműen tradicionális párosokból állt (feminin nők – androgün férfiak). A
harmadikban a többi klaszterhez képest is erős femininitás volt jellemző, de ezzel együtt
minden skálájuk magas értéket vett fel a többi klaszterhez viszonyítva (talán ők az igazán
modern adrogün párok).
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A PAQ skálákat a szakirodalomban eddig csak önpercepció mérésére használták, a társéra nem. Minden ezzel
kapcsolatos eredmény újdonságnak számít.
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5.2.1.5. A csecsemő jellemzői, gondozási kapcsolat
A szakirodalom szerint csecsemők olyan jellemzői, mint a sok sírás, nehéz temperamentum,
hatással lehetnek a szülők elégedettségi szintjére. Pl. az apák a nehéz temperamentumú
csecsemőkkel folytatott játékba és gondozási szituációkba kevésbé vonódnak bele, és
nagyobb fokú házastársi elégedetlenségről számolnak be. Az ilyen apák feleségei szintén
nagyobb mértékű házastársi elégedettség csökkenést mutatnak (Levy-Shiff, 1994). A magas
szülői szorongás / distressz (Barnett és Parker, 1986), depressziós tünetek jelenléte (Downey
és Coyne, 1990; Field és mtsai., 1988; Fleming és mtsai., 1988, Goldstein és mtsai., 1996;
Murray, 1992), a szociális támogatás hiánya (Goldstein és mtsai., 1996) szintén veszélyeztető
tényezők a gyermekkel való optimális kontaktusfelvétel, interakciós mintázatok, illetve
biztonságos kötődés kialakításában. Jelen tanulmányunkban nem esik szó gyermeki
temperamentum jellemzőkről (ld. Lakatos, 2002), csupán a szülők gyermekükről és saját
gondozói viselkedésükről alkotott szubjektív percepciójáról két klasszikus dimenzióban (a
gyermek
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illetve

dominanciája,

valamint
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szülői

törődés
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korlátozás/túlvédés)177. A szakirodalommal összhangban a gyermeki változók kapcsolatban
voltak distressz változókkal, házastársi működés változókkal, valamint a házastársi stressz és
a válás gondolata változók az apai percepciókkal. Ezek a kapcsolatok természetesen mind
olyan irányba mutatnak, hogy a gyermekek magas dominanciája, alacsonyabb pozitív
érzelemkifejezése és a saját viselkedés korlátozóbb és kevésbé törődő mintája pozitívan
függnek össze a fenti mentális és kapcsolati problémákkal. Néhány szót bővebben ezekről a
változókról. Mintánkban a gyermek pozitív érzelmei változó igen magas átlaggal és
viszonylag kicsi szórással rendelkezett. A gyermek dominanciája skálán az átlagok pedig a
lehetséges pontszámok középértéke körül mozogtak. A percepciókban elég erős időbeli
stabilitásról beszélhetünk azzal együtt, hogy a gyermekek megítélésének változása fejlődéslélektani szempontból megalapozott lehetne. Egy-egy gyermek megítélésében az anyai és az
apai beszámolók nem korreláltak magasan, ami arra utal, hogy nemcsak a gyermek
tulajdonságairól, hanem a szülők különböző percepcióiról van szó. A gyermekeket egy éves
korukban dominánsabbnak látták a szülők, mint 6 hónaposan, azonban az anyák az apáknál
mindkét életkorban dominánsabbnak, de egyben pozitívabbnak is látták gyermekeiket. A
klaszteranalízis eredményei szerint az egyik csoportban a szülőpárok gyermekeiket kevésbé
dominánsnak és valamivel pozitívabbnak látták, mint a másikban. Az utóbbi klaszterben az
anyák valamivel pozitívabbnak, és egyben dominásabbnak látták gyermeküket, mint az apák.
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A mérések a szakirodalomban új, eddig még nem használt eszközökkel (MORS, BMBI) történtek, a talált
összefüggések is ennek fényében újak, valamint igazolják az eszközök validitását.

171

A saját szülői viselkedés észlelését tekintve a szeretet-törődés változó magas átlagot és
kicsi szórást mutatott mindkét szülőnél. Fordított irányban volt ez igaz a túlvédés-kontroll
skálára, ahol mindkét szülőnél alacsony átlagot kaptunk a lehetséges pontszámok alsó
harmadánál. A szülők saját gondozói viselkedésének önpercepciója csekély hasonlóságot
mutatott. Az anyák némileg törődőbbek voltak a gyermekeikkel. A túlvédés-korlátozás
skálánál nem találtunk szignifikáns különbségeket. Az egyik klaszterben a szülőpárok saját
gondozói viselkedésüket némileg törődőbbnek és kevésbé túlvédőnek-kontrollálónak látták,
mint a másikban. Az előzőben az anyák valamivel törődőbbnek látták saját szülői
viselkedésüket, mint az apák.
A két eszköz skálái több elemzésben együttjárást mutattak: általában azok a szülők,
akik gyermekeiket pozitívnak és kevésbé dominánsnak látták, hajlamosabbak voltak saját
gondozói viselkedésüket inkább törődőnek és kevésbé korlátozónak/túlvédőnek észlelni.
5.2.1.6. A szülők gyermekkora
A H-PBI skála a fentiekkel hasonló tematikában azt mérte fel, hogy hogyan emlékeztek a
szülők gyermekkorukra és a saját szüleik gondozói viselkedésére. A szeretet-törődés skála
enyhe negatív kapcsolatban volt a túlvédés és a korlátozás skálákkal, míg a korlátozás és a
túlvédés skála erősebb pozitív kapcsolatban volt. A szülők beszámolói anyjuk és apjuk
gondozói viselkedéséről az egyes skálákon enyhén korreláltak. A szülők az édesanyjukat
egybehangzóan törődőbbnek és túlvédőbbnek gondolták. A korlátozás mértékében nem
mutatkozott szignifikáns különbség. Mindkét szülőnél kiemelhettünk egy-egy olyan
csoportot, amelyben a többi klaszterhez képest optimális, a teljes családra jellemző melegtörődő múltról számoltak be a válaszolók. Az első anyai klaszterben az anyák édesanyjukat
melegebb és túlvédőbb sajátosságokkal ruházták fel, mint az édesapjukat, és mindkét szülőt
ugyanannyira látták korlátozónak. Egy kis elemszámú klaszterben az édesapjukat
nagymértékben törődőbbnek írták le az anyák, mint az édesanyjukat. A harmadikban
visszamenőleg mindhárom viselkedésben az édesanyjukat látták dominánsabbnak a
megkérdeztettek, de a percipiált anyai törődés lényegesen alacsonyabb, a túlvédés és a
korlátozás szintje magasabb volt, mint a többi csoportban. A negyedik klaszterben pedig az
édesanyákat nagymértékben törődőbbnek, míg az édesapákat jóval túlvédőbbnek és
korlátozóbbnak látták az anyák. Az első apai klaszterben az apák mindkét szülőt
ugyanannyira látták melegnek és törődőnek, de az édesanyákat látták túlvédőbbnek és
korlátozóbbnak. A másodikban az édesanyjukat látták melegebbnek, és mindkét szülőt
ugyanannyira túlvédőnek és korlátozónak. A harmadikbanban az édesanyjukat melegebbnek
és túlvédőbbnek látták az apák, de mindkét szülőt ugyanannyira korlátozónak. Családi szinten
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az egyik csoportban mindkét szülő nagyon meleg légkörben nőtt fel, volt egy csoport, ahol a
szülők édesanyái törődők voltak, az édesapáik viszont kevésbé, és volt két „tükörképet”
mutató csoport: egyiknél az egyik szülő, másiknál a másik szülő törődőbb családban nőtt fel a
másikhoz képest.
A kutatások szerint a szülők minél melegebb és óvóbb környezetben nőttek fel, annál
kedvezőbbek a házastársi változások a gyermekük érkezése után (Belsky és Isabella, 1985),
ezzel szemben, akik hideg, elutasító szülői környezetben nőttek fel vagy konfliktusos szülői
háttérrel rendelkeztek, azok alkalmazkodnak a legrosszabbul a saját gyermek születése után.
Cox és munkatársainak (1985) vizsgálatában a saját szülővel való kapcsolat prediktálta a saját
gyermekkel való kapcsolat minőségét is: mindkét szülő esetében az azonos nemű szülővel
kapcsolatos percepciók voltak a legjobb prediktorai az alkalmazkodási folyamatnak.
Mintánkban is találtunk olyan összefüggéseket, hogy a kapcsolati stressz, a házastársi
műkődésproblémák és a válás gondolata összefüggött olyan percepciókkal, ahogy a szülők
saját szüleik magatartását látták. Ezek az összefüggések az elvárt irányba mutattak: kevesebb
törődés, nagyobb fokú túlvédés vagy korlátozás mutatott (nem túl erős) kapcsolatot a fenti
kapcsolati problémákkal.
5.2.2. A kötődés predikciója
Az egyéves kori anya-gyermek kötődés előrejelzésekor a már fentebb említett elméleti
alapvetések mellett Belsky (1984) és Meyer (1988) modelljeit is figyelembe vettük. E két
modell kijelöl olyan vizsgálandó területeket, amelyek kifejezetten a gyermeki, illetve a szülőgyermek kapcsolati fejlődés szempontjából érdekesek. Jelen munkában csupán a szülői
személyiség és pszichológiai jóllét, valamint az egyéb kontextuális alrendszerek vizsgálatát
ismertetjük. A gyermek biologikumára (genetikai hátterére, temperamentumára, karakterére,
viselkedésére) vonatkozó elemzéseket a munkacsoport más tagjainak munkáiban olvashatjuk
(pl. Lakatos, 2002). A munkacsoport hosszabb távon törekszik arra, hogy komplex, minden
lehetséges tényezőt magába foglaló modelleket állítson fel a gyermeki kötődés magyarázatára
nézve. Jelen disszertáció ennek a munkának mindössze egy szeletét képviseli, illetve mutatja
be. Az elemzéseknél figyelembe vettük azokat a módszertani elveket is, amelyek a különböző
predikciós modellek hatékonyságának vizsgálatát teszik lehetővé (Burchinal és mtsai., 2000;
Jones és mtsai., 2002). Hatással volt számításainkra a kumulatív rizikó fogalmának és
elméletének klasszikus háttere (Rutter, 1976; Werner és Smith, 1989, 1992; Sameroff és
Seifer, 1983), valamint újabb keletű próbálkozások a kötődés szakirodalmán belül (pl. Belsky
és Fearon, 2002; Waters, 2000; Hamilton, 2000; Moss és mtsai., 2005).
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5.2.2.1. Egyedi hatások
A szakirodalmi eredmények szerint a biztonságos kötődés sokkal valószínűbben alakul ki, ha
szülők

pszichológiailag

egészségesek.

Bár

néhány

vizsgálat

(ld.

Belsky,

1999

összefoglalójában) nem számolt be szignifikáns kapcsolatról a szülői személyiség és a
kötődési biztonság között, normál populációkban több esetben megfigyelték, hogy a magas
szorongás és depressziós tendenciák, az irritabilitás a bizonytalan kötődéssel függnek össze
(pl. Belsky, 1984; van Bakel és mtsai., 2002; Del Carmen és mtsai., 1993; NICHD Early
Child Care Network, 1997). Mintánkban a lányos családokban a gondok/aggodalmak változó,
amely a distressz és az életesemények változókkal is közös varianciát képvisel, pozitívan
függött össze a D-pontszámmal (Main és Hesse, 1990), és negatívan a Crittenden-féle (1985)
kötődés adaptivitás pontszámmal. Ezek a változók a kötődés kategoriális értelmezésénél is
mindig a nem optimális, tehát a bizonytalan/dezorganizált csoportokban mutattak
szignifikánsan magasabb átlagot. Érdekes módon a fiús családoknál a terheskori apai
distressz, valamint az egyéveskori anyai gondok/aggodalmak változó nem a várt irányban
függött össze a kötődési dezorganizáltsággal: vagyis azok a családok, akik D gyermeket
neveltek, kevésbé voltak jellemzehetők ilyen problémákkal.
Korai vizsgálatok szerint a femininitás (expresszivitás), illetve az androgün
tulajdonságok pozitívan hatnak a gyermekkel folytatott interakciók minőségére (Bem, 1977;
Russel, 1978; Bugen és Humenick, 1983), és így valószínűbbé teszik az optimális kötődés
kialakulását. Mintánkban igaz volt az, hogy az anyai önérvényesítés (ami némileg
valószínűsíti az anyai androgünitást) pozitív kapcsolatban volt a kötődési biztonsággal. Ezzel
együtt a fiús családokban megfigyelhető volt egy olyan jelenség, miszerint minél inkább
tradicionálisan látta/várta el a feleség szerepét az apa (ami talán valószínűsíti az anyai
expresszivitást, gondozás-fókuszú magatartást), annál kevésbé volt valószínű a fiúgyermekek
anyához való D-kötődése.
A Felnőtt Kötődési Interjú (AAI, Main és Goldwyn, 1998; Hesse, 1999) kutatások
szerint az autonóm/biztonságos kategóriába sorolt szülők nagyobb valószínűséggel mutatnak
szenzitív, válaszkész gondozói viselkedést, és nagyobb valószínűséggel van biztonságos
kötődésű csecsemőjük, mint a bizonytalan kategóriákba sorolt szülőknek (van IJzendoorn
1995-ös meta-analízisét; Crowell és Feldman, 1991; Fonagy és mtsai., 1991; Ward és
Carlson, 1995; Benoit és Parker, 1994). A hárító (Dismissing) és a belegabalyodott
(Preoccupied) szülők hajlamosak olyan gondozói viselkedést és interakciós stílust teremteni,
amely nem segít a biztonságos kötődés kialakulásához (Crowell és Feldman, 1991). A
gyermeki dezorganizáltság hátterében pedig a feldolgozatlan (Unresolved) szülői kötődést
találták (Main és Hesse, 1990; Lyons-Ruth és Jacobvitz, 1999; Madigan és mtsai., 2006b). A
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Budapesti Családvizsgáltban is készültek AAI interjúk, azonban megbízható elemzésükre
kiképzett kontrollkódoló hiányában nincs mód. A módszerrel természetesen nem ekvivalens,
de szintén a témába vágó H-PBI kérdőívek változói meglepő eredményeket adtak a
vizsgálatban. Mind a fiúknál, mind a lányoknál jellemző volt az, hogy az apák percepciója
saját apjuk korlátozó magatartásáról a gyermekek anyához való bizonytalan, illetve a
dezorganizált kötődése irányába mutatott. Ez azt jelentheti, hogy az apák személyisége, a
gondozásról alkotott mintája olyan globálisabb hatással van a családi atmoszférára, ami az
anya-gyermek kötődés kialakulását is befolyásolja. A fiúknál még egy érdekes összefüggést
találtunk, miszerint az anyák percepciója saját anyjuk túlvédő és korlátozó magatartásáról
fordított kapcsolatban állt a fiúk D-kötődésével. Vagyis annál valószínűbb volt a D kötődés
kialakulása, minél kevésbé korlátozták vagy védték túl az őket nevelő édesanyákat. A
korrelációs elemzések alapján ezek az anyák némileg maszkulinabbak, illetve a distresszre
kevésbé érzékenyek is lehetnek. Ez összhangban van azzal a fenti eredménnyel, hogy a D fiúk
családjaiban kevésbé volt jellemző distressz, illetve problémák miatti aggodalom, valamint,
hogy a D fiúk édesapái a feleségek szerepét kevésbé látták sztereotipikusan. Némi
ellentmondás tűnhet itt fel, mivel a nemi típus elemzésénél láttuk, hogy az anyai
önérvényesítő/maszkulin tendenciák mindkét nemnél kedveznek a biztonságos kötődés
kialakulásának, a fiúknál ezzel együtt valószínűsíthető, hogy a sztereotipikus, feminin anyai
viselkedés hiánya nagyobb esélyt ad a D kötődésnek. Eszerint az androgün anyai típus (tehát
ahol egy relatíve magas maszkulinitás a tipikusan magas feminitással párosul) lehet az, ami
igazán a biztonságos kötődést elősegítheti (egy korábbi elemzésünk ezt a feltételezésünket
megerősítette, ld. Danis és mtsai., 2005c). Több kutatás (Belsky, 1984; Belsky, 1999; Erel és
Burman, 1995; DeWolff és van IJzendoorn, 1997) megerősíti, hogy az elégedett, jól működő
házastársi kapcsolat csecsemő- és kisdedkorban korrelál a kötődési biztonsággal. Frissebb
adatok szerint (Cumming és Davies, 2002; Davies és Cummings, 1994; Frosch és mtsai.,
2000; Gloger-Tippelt és mtsai., 1998; Owen és Cox, 1997; Teti és mtsai., 1995) mind a
szülést megelőzően, mind azt követően felmért családi harmónia a biztonságos kötődéssel, a
gyakori házastársi konfliktusok pedig a bizonytalan kötődéssel és dezorganizációval függtek
össze. Mintánkban a házastársi stressz a bizonytalan kötődés és a dezorganizáltság irányába
mutatott.
Több tanulmány szerint a stresszes életesemények, vagy a krónikus családi nehézségek
több közvetítő faktoron keresztül (pl. depresszió, házastársi krízis stb.) negatív kihatással
vannak a szülő-gyermek interakciók és kötődés minőségére (pl. Bar-Haim és mtsai., 2000;
Coyl és mtsai., 2002; Jarvis és Creasy, 1991; McKelvey és mtsai., 2002; Shaw és Vondra,
1993). Előzetes eredményeink (Danis és mtsai., 2004a; 2004b; 2006b) is már ezt mutatták.
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Ezekben az elemzésekben a stresszes életesemények és a beszámolt distressz mértékét
klaszteranalizáltuk, és két szignifikánsan elkülönülő csoportot találtunk: a magas életstressz/distressz és az alacsony élet-stressz/distressz csoportokat. Elvárásainkkal ellentétben
tehát nem találtunk olyan csoportokat, ahol ez a két mérték nem párhuzamosan változott, pl.
magas élet-stressz mellett alacsony distresszt átélő klasztert. A kötődési csoportok és a stressz
csoportok között a teljes mintát nézve a dezorganizált-organizált, illetve a dezorganizáltbiztonságos felosztásokban találtunk szignifikáns kapcsolatot. A dezorganizált diádok
édesanyái az elvárhatónál szignifikánsan többen kerültek ki a magas élet-stressz-szel (sok
stresszes életesemény és magas distressz) jellemzett csoportból. Jelen elemzésünkben a
stresszes életesemények folytonos változóként önmagukban csupán a lányos családokban
mutattak a D kötődés irányába, azonban ha rizikópontszámot (ld. később) rendeltünk az
életesemény változó magas értékeihez, a teljes mintán és a fiúk esetében kaptunk szignifikáns
eredményeket. Ezek szerint a fiús családok csoportja a rizikós értéktartományban érzékenyek
csak erre a változóra.
Andersen és Tellen (1992) meta-analízise szerint az anya támogató szociális
kapcsolatainak köre és minősége befolyásolja az anya-csecsemő kötődési biztonságot. A
kutatások szerint a nagyobb szociális network korrelál az anyák szenzitivitásával,
válaszkészségével, azonban a legtöbb kutatás (azok kivételével, ahol valamilyen rizikót
detektáltak a családokban) nem tudta bizonyítani, hogy a támogatás és a kötődési kapcsolat
alakulása között direkt kapcsolat lenne (ld. Belsky, 1999 összefoglalójában). Isabella (1994)
vagy Crockenberg (1988) kutatásai szerint a szociális támogatások is a nem direkten ható
tényezők körébe tartoznak, amelyeket csak valamilyen mediáló faktorra való hatásban
érhetünk tetten igazán. Mintánkban sem tudtunk kimutatni közvetlen kapcsolatot a támogatás
és a kötődés között. Azonban közvetett útvonalon sem valószínű a hatás, mivel a támogatás
változóknak nincsenek korrelációik a mintán belül. Ennek lehetséges okait már fentebb
tárgyaltuk.
A dezorganizált kötődés hátterében még olyan változók hatását figyelték meg az
utóbbi években, amelyeket nem tárgyaltunk ebben a tanulmányban. Ilyenek a szülő
ijesztő/ijedt (Main és Hesse, 1990), illetve atipikus viselkedése (Lyons-Ruth és mtsai., 1999;
Novák és Lakatos, 2005), az újszülött alkati/biológiai sajátosságai (Spangler és mtsai., 1996)
és dopamin D4 receptor genotípusa (Lakatos és mtsai., 2000; Lakatos és mtsai., 2002;
Lakatos és Gervai, 2003; Gervai és mtsai., 2005). Mintánkban a gyermeki sajátosságok szülői
percepcióját vizsgálva azt találtuk, hogy az észlelt gyermeki dominancia, amely a nehéz, vagy
irritábilis temperamentummal rokon konstruktum, bizonytalan, illetve dezorganizált irányban
mutatott korrelációkat, illetve átlagkülönbségeket főleg a lányos családokban.
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5.2.2.2. Komplex modellek
Néhány tanulmány sikertelenül (Belsky és Fearon, 2002) vagy sikerrel (közvetlenül: Fearon
és Belsky, 2004; Waters és mtsai., 2000; Hamilton, 2000; Bar-Haim, 2000; közvetett úton:
Raikes és Thompson, 2005) nem csupán az egyes veszélyeztető hatások magyarázó erejét
dokumentálta, hanem számos tényező additív hatását vizsgálta a kötődési minőségre nézve.
Olyan tanulmányt viszont, amely a kötődés témakörében próbálta volna többféle módszertani
modell hatékonyságát megvizsgálni, nem találtunk. Két másik tanulmány (Burchinal és
mtsai., 2000; Jones és mtsai., 2002), amelyek ilyen összehasonlításról számolnak be, a
gyermeki fejlődés más kimeneti változóit emelték a fókuszba.
Mintánkban három modellt teszteltünk: egyrészt megvizsgáltuk a különböző változók
együttes additív lineáris hatását (többváltozós lineáris és logisztikus regressziókkal), másrészt
a környezeti változókból főkomponens-analízis segítségével független individuális és családi
dimenziókat tártunk fel, és ezek összefüggéseit figyeltük meg a kötődésre nézve, harmadrészt
pedig kumulatív rizikóindexeket alkottunk, és ezek predikciós hatékonyságát mértük fel.
Az lineáris additív modellekben minden esetben a stepwise eljárás során nyert predikciók
voltak biztosabbak (ld. modell szignifikancia), azonban kevésbé hatékony magyarázó erővel
rendelkeztek, mint az egyszerű beléptető (Enter) eljárásban, hiszen előbbi során a kolinearitás
miatt számos prediktor hatása kiejtődött. Mivel alapelemzéseinkben (korrelációk, t-próbák)
eleve kevés számú változó bizonyult prediktívnek (ld. fenti összefoglalásokat), és mivel a
mintánk elemszáma, főleg a gyermekek neme szerint osztva, a vizsgált változókhoz képest
elég alacsony volt, a regressziós egyenletekben nem szerepelt túl sok változó.
Meglepetésünkre apai beszámolókból származó és (időben elég távoli) a terhesség idején
felmért változók (a Crittenden-skálán fiús családokban anyai önérvényesítés, lányoknál az
apák édesapjának korlátozó magatartása; a D-pontszámban a fiús családokban a feleség
szerepei, lányos családokban pedig a gondok/aggodalmak változó) jelezték előre
leghatékonyabban az egyéves kori anya-gyermek kötődés folytonos változóit. Ezek a
modellek a variancia alacsony hányadát magyarázták ugyan, vagyis csupán a kötődési
variancia 10-25%-áért voltak felelősek, de meg kell jegyeznünk, hogy még a szülői viselkedés
különböző

dimenziói

(szenzitivitás,

atipikusság

stb.)

sem

adnak

nagyobb

fokú

magyarázatokat a különböző kutatásokban (pl. DeWolff és van IJzendoorn, 1997; Madigan és
mtsai., 2006a meta-analíziseit).
A kategoriális kötődési mutatók logisztikus regresszióval történő bejóslásakor a fiúk
esetében, bár minden egyes modell szignifikáns volt, a modellek nem értek el túl nagy
megmagyarázott variancia-értéket (11-44%). Ez alól kivétel a nem-D vs. D kategóriák
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előrejelzése, amely kb. 40%-os megmagyarázott varianciával (ld. Nagelkerke-index)
rendelkeztek. Igazán hatékony prediktornak az apák háztartási munkában való részvétele
számított (a 6. hónapban), ezt az eredményt némi szkepszissel fogadtuk. Magyarázatként azt
feltételezhetjük, hogy ezeknek az apáknak a partnerei akár fáradtság, akár más problémák
miatt a gyermeknevelés mellett már nehezebben látták el a háztartási feladataikat, vagy pedig
a családszerkezet olyan, ahol az apák feminin tevékenységeket is ellátnak. Egyéb elemzések
is alátámasztották, hogy ezekben a családokban a tipikus házastársi szerepek/attitűdök
eltolódásáról lehet szó. A biztonságos vs. bizonytalan kötődés esetében az apák édesapjuk
korlátozó magatartásáról adott beszámolója növelte szignifikánsan a bizonytalan kategóriába
kerülés esélyét. A B vs. D esetben pedig (összhangban a fentiekkel) az apák sztereotipikus
nemi szerep elvárása csökkentette némileg a D kategóriába kerülés esélyét. A lányoknál
kiegyenlítettebbek és egyben hatékonyabbak voltak a predikciók (20-42%-os megmagyarázott
varianciák). A nem-D vs. D kategóriáknál az apák terhességi gondok/aggodalmak
beszámolója volt a leghatékonyabb prediktor, amennyiben magas pontszám-tartománya
emelte az esélyét annak, hogy az anya-gyermek kötődés dezorganizált irányt vegyen fel az
első év végére. A bizonytalan kötődés esélyét szemben a biztonságossal lányok esetében is az
apák édesapjuk korlátozó magatartásáról alkotott reprezentációja emelte. Lányoknál ugyanez
a változó a B vs. D kategóriánál is hatékony prediktornak mutatkozott. Egyetlen kivétellel (az
anyai PBI beszámoló) ismét apai változók bizonyultak a legerősebb prediktoroknak az anyagyermek kötődés bejóslásában. Ugyancsak egyetlen kivétellel (6 hónapos házimunka) ismét a
terhesség idején felmért változók magyaráztak a legerősebben.
A főkomponens-analízis varimax-forgatással 16 jól értelmezhető, egymással ortogonális
főkomponenst

eredményezett,

ahol

a modell-paraméterek

rendkívül

jó

értékekkel

rendelkeztek, és a komponensek forgatás után kiegyenlítetten magyarázták az eredeti
változóstruktúra varianciáját. Ezek az eredmények alátámasztják adataink megbízhatóságát és
koherenciáját, másrészt meggyőznek minket arról, hogy az individuális változók mellett a
családi változókkal is érdemes foglalkoznunk. Mivel itt a főkomponens-analízisbe nem az
összes

idői

változót,

hanem

azok

eszközök

szerinti

átlagait

vontuk

be

(az

elemszám:változószám arányai miatt), ezért némileg más következtetéseket vonhattunk le.
Elvárásainkkal ellentétben, a számos enyhe hatást nem erősítették fel a faktorok, és kevés,
csupán enyhe erősségű predikciót tudtunk azonosítani a kötődésre nézve.
Fiúk esetében csupán a Crittenden-skálával kaptunk egy nem túl erős összefüggést: az
első hallásra érdekes összefüggés szerint annál valószínűbb egy kisfiú optimális kötődése egy
éves korban az édesanyjához, minél kevésbé feminin az édesapja és ezzel együtt minél több
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kommunikációs probléma van a családban. Valószínűsítjük, hogy ez a faktor-összefüggés
főleg az interperszonalitás dimenzió miatt született, mivel láthattuk, hogy a nemsztereotipikus nemi szerep érvényesülése a családban D irányba mutat a fiúk kötődését
illetően. Emellett a kommunikációs problémák, vagyis az akár elhallgatott, akár
problematikusan lezajló házastársi konfliktusok a szakirodalom szerint jellemzőbbek a
fiúgyermeket nevelő családokra (ld. Knauth összefoglalója, 2001), mivel azt feltételezik, hogy
az

apák

még

problémás

társkapcsolat

mellett

is

jobban

bevonódhatnak

fiaik

gondozásába/nevelésébe, mint azt lányaikkal tennék. Lányoknál mind a Crittenden-skálán,
mind pedig az összes kategoriális kötődés-mutató esetében az „apa túlvédett/korlátozott
gyermekkora (az édesapja által) és a saját gyermek pozitív percepciója” faktor mutatott
összefüggést, ami megegyezett az egyedi változó hatások irányával: bizonytalan, illetve D
irányba mutatott ennek a főkomponensnek a magas értéke a családokban. Mivel a korrelációk
csupán kb 9-10%-os közös varianciáról árulkodnak, illetve egyetlen statisztikai összefüggés
sem erősebb és szignifikánsabb az egyes változókkal kapottaknál, a főkomponens-analízisre
vonatkozó eredményeket mintánkban a kötődés predikciójára nézve nem tarthatjuk
hatékonyabbnak a lineáris additív összefüggéseknél.
Számos rizikóindexet alkottunk, ezek eredményei összefoglalóan a következők lettek:
A sokváltozós rizikóindex (minden egyes változóban kijelöltünk protektív, átlagos és
rizikós értéktartományt, majd összegeztük a pontszámokat) esetében a teljes mintán csupán a
D vs. nem-D kategoriális összehasonlításban kaptunk tendenciális életesemény hatást (D >
nem-D családok). A fiúk csoportjában ismét nem az elvárt eredményeket kaptuk: az anyák
gyermekkori múltjáról adott beszámolók rizikóindexe, valamint a globális családi rizikóindex
is fordított kapcsolatban állt a fiúgyermekek D-pontszámával. Ezek az eredmények
összhangban vannak az egyedi változóhatások fejezetében kifejtettekkel, ahol a kisfiúk Dsége akkor volt valószínűbb, ha az anyákat kevésbé korlátozták és védték túl (ld. fordított
kapcsolat). Lányoknál viszont a szülők gyermekkori múltjának együttes rizikóindexe pozitív
kapcsolatban állt a D-pontszámmal. Kategoriális összehasonlításoknál a fiúk esetében mind a
D vs. nem-D, mind pedig a D vs. B csoportosításoknál az anyák gyermekkori múltjának
általunk kódolt rizikója az optimális kötődési kategóriák esetében volt nagyobb. Tehát mind
az ordinális, mind a kategoriális D változót tekintve a fiúk esetében a kódolásunkkal
ellenkező irány a rizikós. Lányoknál nem találtunk szignifikáns hatást a kategoriális kötődés
változóknál. A globális rizikóindex egyik esetben sem volt hatékony előrejelző. Az említett
korrelációk szintén 9-10%-os közös varianciáról árulkodnak csak.
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Mivel a különböző témájú rizikóindexek különböző számú változó figyelembe
vételével lettek kidolgozva, felvetődött az a probléma, hogy a globális rizikóindexek
összetétele torzíthat. A szakirodalommal való összevethetőség miatt a témaindexeket
sztenderdizálás után 0-1 kódolással értékeltük (a felső 1 szórás feletti értékek kaptak rizikós
megítélést), majd ezek összegét értelmeztük redukált globális rizikó indexként. A különböző
témákban mintánk 11-20%-a kapott rizikópontszámot, ami a szakirodalmi adatoknak
megfelelő, illetve némileg szigorúbb, mivel némely kutatásban a minta 25-30%-át is
beválogatják a rizikós csoportba. Mintánk túlnyomó többsége (80-85%-a) még a mintán belüli
értékek mentén is alacsony rizikójú családnak számít. A teljes mintán szignifikánsnak találtuk
azt az összefüggést, miszerint az életesemények által értelmezett rizikós csoportból több D és
kevesebb nem-D gyermek került ki az elvárhatónál. Ez az összefüggés előzetes
eredményeinkkel (Danis és mtsai, 2004a; 2004b; 2006b) összhangban van. Biztonságos vs.
bizonytalan és B vs. D viszonylatban pedig a szülők gyermekkori múltjára vonatkozó rizikó
mutatkozott prediktívnek, miszerint a rizikós kategóriából kevesebb biztonságos, és több
bizonytalan, illetve D besorolású diád került ki az elméletileg elvárhatónál. A globális
rizikóindexekben nem volt kimutatható szignifikáns különbség a kötődés szerint. Fiúknál a D
vs. nem-D összehasonlításánál esetében az életesemények hatása szintén kimutatható volt,
lányok esetében viszont nem. Fiúknál a biztonságos vs. bizonytalan párosításban a szülők
gyermekkora is prediktorként jött szóba, miszerint a rizikós kategóriából kevesebb
biztonságos, és több bizonytalan besorolású diád került ki az elvárhatónál. Lányoknál a szülők
gyerekkori múltja a D vs. nem-D és a B vs. D összehasonlításoknál a fentiekkel hasonló
eredményeket nyújtott. Emellett a család mentális állapotára vonatkozó rizikóindex bizonyult
hatásos prediktornak a biztonságos vs. bizonytalan és a B vs. D összehasonlításoknál, mivel
az alacsony mentális rizikójú csoportokból több biztonságos és kevesebb bizonytalan, illetve
dezorganizált diád került ki az elvárhatónál (a magas rizikónál természetesen fordítva). A
globális rizikóindexek a fiúk csoportjában egyáltalán nem, viszont a lányoknál két
összehasonlításban is szignifikáns átlagkülönbséget eredményeztek. A D vs. nem-D párosítás
esetében tendenciális különbség mutatkozott, de a biztonságos vs. bizonytalan, illetve a B vs.
D összehasonlítás esetében szignifikánsnak mondható az az eredmény, hogy a kevésbé
optimális kötődési csoportokban nagyobb össz-rizikószám jellemzi a lányos családokat. Ezek
predikciós hatékonysága is csupán 14-22%-os volt a logisztikus regressziókban (ld.
Nagelkerke-index). Az anyai globális rizikóindexek egy esetben sem mutattak szignifikáns
összefüggést, tehát ismét bizonyossá vált az, hogy a családi mutatók hatékonyabbak.
Elvárásunkkal ellentétben a sokváltozós rizikóindexek nem adtak sokkal több információt az
eddigiekhez képest, csupán máshogy strukturálták az összefüggéseket. Kiemelendő eredmény
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viszont, hogy míg a teljes mintán nem, a lánygyermekeket nevelő családoknál kimutatható a
különböző témákból összeadódó redukált globális rizikóindex predikciós hatása a kötődésre.
Longitudinális trendek, illetve a családi mintázatok által értelmezett rizikók közül a
következő összefüggéseket kaptuk: Ha az egyes klaszterelemzéseket önállóan vizsgáljuk, a D
vs. nem-D összehasonlításokban az anyai distressz idői trendjei és az életesemény témák
klaszterei, a biztonságos vs. bizonytalan kategóriák esetében a házastársi longitudinális
trendek, a B vs. D csoportosításban pedig mindhárom szignifikáns eredményeket mutatott. Az
összesített longitudinális rizikóban, amikor minden téma legproblémásabb klasztereinek
adtunk rizikópontszámot, majd ezeket összegeztük, a teljes mintán, illetve a fiús családok
alcsoportjában sem szignifikáns korrelációt, sem szignifikáns átlagkülönbséget nem találtunk
a kötődési változók mentén. A lányos családoknál viszont mutatkozott a kötődési csoportok
között némi különbség. Bár egyik esetben sem érte el a szignifikanciát, de a biztonságos vs.
bizonytalan, illetve a B vs. D összehasonlításnál tendenciális összefüggés mutatkozott. Ezek
szerint az optimális kötődésű csoportok kevesebb longitudinális trend rizikóval rendelkeztek,
mint a bizonytalan, illetve a D kötődésű csoportok. Ezek az eredmények megerősítették a
korábbi összefüggéseket, de új hatásokat nem fedtek fel.
Mivel a sokváltozós és a longitudinális rizikószámolásuk vizsgálatunkban nem adtak
kifejezetten erős eredményeket, megpróbáltunk néhány már a szakirodalomban publikált
rizikóindexeket (Rutter, 1976; Werner és Smith, 1989, 1992; Sameroff és Seifer, 1983; Belsky
és Fearon, 2002; Waters, 2000; Hamilton, 2000; Moss és mtsai., 2005) összeállítani és ezek
hatását letesztelni mintánkban. A teljes mintán nem mutatkozott szignifikáns korreláció a
rizikóindexek és a kötődés skálák között. Fiúk esetében szintén nem, de lányoknál a
következő korrelációkat kaptuk: a Crittenden-skála negatívan korrelált a Rutter-, a Werner- és
a Belsky-indexszel, a D-pontszámok pedig pozitívan a Rutter-indexszel. E korrelációk alapján
szintén 9-10%-os közös varianciát feltételezhetünk. A teljes mintán a D vs. nem-D
csoportoknál a Rutter-index, a biztonságos vs. bizonytalan csoportokat a Werner-index, a B
vs. D csoportokat pedig mindkettő szignifikánsan különbözött. Mindezt valószínűleg a lányok
csoportja okozta, mivel a fiús családoknál semmiféle szignifikáns eltérés nem mutatkozott, a
lányoknál ezzel szemben több is. A D vs. nem-D, illetve a B vs. D összehasonlítás a Rutterindex tendenciálisan hatott. A biztonságos vs. bizonytalan csoportosításban viszont a Waters
index kivételével mindegyik szignifikáns eredményt adott, illetve a Moss-index épphogy nem
érte el a szignifikanciát. Mintánk sajátosságai és a vizsgált változóink miatt nem tudtuk az
egyes indexeket maradéktalanul reprodukálni, így eredményeink csak részben érintkezhetnek
a szakirodalmi összefüggésekkel. Mégis azt mondhatjuk, hogy a klasszikus indexek
segítségével ugyanazt a hatást találtuk, mint amit saját (redukált 9 fokú) globális
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rizikóindexünkkel is: a lányos családok azok, akik eredményeink szerint érzékenyek a
kumulatív környezeti rizikóra.
Az alábbi két (47. és 48.) ábrában a részletektől eltekintve összefoglaljuk azokat a
prediktorokat, amelyek a biztonságos, illetve a dezorganizált kötődést magyarázták.

47. ábra: A biztonságos kötődés prediktorai mintánkban

Lányok

Fiúk
Apák korlátozott múltja
negatívan
Anyai maszkulinitás,
androgünitás pozitívan
Szülők gyermekkori múltja
- rizikótartomány
negatívan

Biztonságos
kötődés
prediktorai

Apák korlátozott múltja
pozitívan
Gondok-aggodalmak
negatívan
Anyai maszkulinitás,
androgünitás pozitívan
Gyermeki dominancia
negatívan
Családi mentális állapot –
rizikótartomány negatívan
Globális rizikóindex
negatívan

48. ábra: A dezorganizált kötődés prediktorai mintánkban

Lányok

Fiúk
Apák korlátozott múltja
pozitívan

Apák korlátozott múltja
pozitívan

Apai distressz negatívan
(???)

Gondok-aggodalmak
pozitívan

Anyai gondok-aggodalmak
negatívan (???)
Stresszes életesemények
rizikótartománya pozitívan

Dezorganizált
kötődés
prediktorai

Stresszes életesemények
pozitívan
Gyermeki dominancia
pozitívan

Apák tradicionális nézetei
negatívan

Szülők gyermekkori múltja
– rizikótartomány pozitívan

Apák háztartásban való
aktív részvétele pozitívan

Globális rizikóindex
pozitívan

Anyai feminitás hiánya
pozitívan
Anyák korlátozott- túlvédett
múltja negatívan
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Predikciós modelljeink átlagosan a kötődési varianciák 10-40%-át voltak képesek
magyarázni, ez az arány nem kisebb, de nem is nagyobb a szakirodalomban leírtakhoz képest.
Leghatékonyabb modelljeink a többváltozós lineáris additív modellek voltak, mivel ezeknél
akár 25-40%-os magmagyarázott variancia-hányadot is észlelhettünk. A többi elemzésben
(faktorokkal, általunk összeállított, illetve replikált rizikóindexekkel való predikciókban)
átlagosan 10-20%-os megmagyarázott varianciát figyelhettünk meg.
5.2.3. Általános következtetések
Mintánkban sikerrel azonosítottunk longitudinális trendeket és családi mintázatokat azokban
a szülői és környezeti változókban, amelyek a szakirodalom szerint is a leginkább érintettek
az első gyermek megszületését követő időszakban. A kutatások rendszerint csupán a teljes
mintára átlagolt longitudinális hatásokat közlik, és nem különítenek el csoportokat, amelyek
idői trendje más-más következtetések levonására ad lehetőséget. Teljes mintánkban több
esetben nem kaptuk meg a szakirodalomban közölt időbeli változásokat, de a klaszterek
között a legtöbb esetben volt legalább egy, amely a szakirodalomban leírt trendnek
megfeleltethető volt. A szakirodalom általában a gyermek nemének hatásait sem tárgyalja
ezekben a folyamatokban. Bár a teljes mintán végzett analíziseknél bevontuk ezt a változót,
csak néhány esetben kaptunk szignifikáns eredményeket, ezek szerint a globális változások
általában a gyermekek nemétől függetlenül zajlanak le. Ez talán jogossá teszi, hogy a
szakirodalom nem foglalkozik a nemek kérdésével. A klaszterek vizsgálata több szempontból
hasznosítható eredményeket hozott: egyrészt elkülöníthettünk kedvezőtlen és kedvező
longitudinális trendeket, amelyek azonosítása nem csupán a korai kötődési kapcsolat
kialakulásának bejóslásában értelmezhető, hanem más ebben a dolgozatban nem vizsgált
kérdéskörök (pl. válások előrejelzése) esetén lenne közvetlenül alkalmazható. Az ilyen
kutatási feladatok gyakorlati stratégiák kidolgozásának alapjai is lehetnek, mivel
feltételezhetjük, hogy a különböző fejlődési utakat bejáró családokat, szülőket más-más
módon, illetve különböző fókuszpontú intervenciós programokkal segíthetjük a harmónikus
családdá alakulás, a hatékony szülőség, illetve az optimális szülő-gyermek kapcsolat
kialakításában.
A kötődés predikciójakor számos olyan egyedi összefüggést találtunk, amely a
szakirodalommal összhangban van. Ezek súlya egyetlen esetben sem haladta meg az enyheközepes mértéket, ez is a szakirodalomnak megfelelő eredmény. A rengeteg környezeti
változóhoz képest viszont csak néhány szignifikáns hatótényezőt azonosíthattunk. Érdekes,
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kiemelendő eredményünk viszont az, hogy bár a szakirodalom rendszerint csak anyai
változókat használ az anya-gyermek kötődés magyarázatára, az általunk használt apai
változók több ízben erősebb hatással voltak az anya-gyermek kapcsolat varianciájára.
Ugyanígy fontos megjegyezni azt, hogy az egyedi hatások vizsgálatánál többször a korai,
tehát a terhességi tényezők voltak a legerősebb prediktorok. E két eredmény felhívja a
figyelmet a korai, mindkét szülőre kiterjedő, családi prevenció jelentőségére. Kötődési
modelljeink nem mondhatók rendkívül hatékonynak, mivel kevés számú változó, relatíve
alacsony (10-40%) megmagyarázott variancia-hányaddal volt képes magyarázni a kötődési
variabilitást, azonban a szakirodalom sem közöl ennél nagyobb hatásfokú elemzéseket. Ha a
modellek hatékonyságát próbáljuk összevetni, a legtöbb információt a lineáris additív
modellekkel nyertük (legtöbb prediktor, legnagyobb megmagyarázott varianciák). A faktorváltozókkal és a rizikóindexekkkel végzett számítások pedig hasonló mértékű 10-20%-os
megmagyarázott varianciáról tanúskodtak. Természetesen minden modellnek van előnye és
hátránya a többihez képest. A rizikó-számolások hozták például azt az érdekes eredményt
mintánkban, miszerint a kumulatív környezeti rizikóra a lányos családok érzékenyebbek, a
fiúknál valószínűleg más faktorok lehetnek inkább felelősek a kötődés minőségének
kialakulásában. Mindezek szerint az ismertetett környezeti változók nem elégségesek a
kötődés biztos bejóslására, amögött más biológiai, viselkedési, interakciós és egyéb hatások
is keresendők, és komplex modellek tervezése, tesztelése a legcélravezetőbb. A szakirodalom
is érvel amellett, hogy a környezeti változók, sőt még az olyan eredetileg nagyon
hangsúlyosnak vélt tényezők, mint a szülői viselkedés, önmagukban kevéssé magyarázzák a
kötődés kialakulását. Az olyan változóknál, mint pl. a feldolgozatlan gyermekkori élmények,
vagy az ijedt /ijesztő, illetve atipikus anyai viselkedés is csupán enyhe-közepes
magyarázóerővel hatnak a kötődési dezorganizáció kialakulására (ld. pl. Madigan és mtsai.,
2006 meta-analízisét). Ugyanígy az eredetileg kiemelkedőnek gondolt szülői szenzitivitás is
alacsony magyarázóerővel bír önmagában a biztonságos kötődés kialakulásában (ld. Wolff és
IJzendoorn, 1997 meta-analízisét). Az irodalom (IJzendoorn, 1995; Madigan és mtsai., 2006)
használja az ún. transmission gap (átadási hézag) fogalmát arra a még teljes mértékben fel
nem tárt folyamatra, amely a kötődési kapcsolatokról kialakított szülői mentális reprezentáció
és a szülő-gyermek kötődési minőség kialakulása közötti mediáló tényezőkre utal.
Feltételezhető, hogy a legkomplexebb modellekben a csecsemő biológiája (genetikai és
temperamentumbeli sajátosságai), a szülők személyisége (hangsúlyosan a mentális egészségi
állapota), gondozási attitűdje és viselkedése (pl. extrém helyzetekben bántalmazás), családi
(pl. válás) és társadalmi (pl. szegénység, alacsony iskolázottság) hatások bonyolult
interakciói adják meg a választ arra, miként alakulhat ki egy adott kötődési minőség.
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Az adat-imputálással kiegészített adatbázison való elemzések eredményei a számítások
típusától függően adtak hasonló vagy kevésbé hasonló eredményeket a nem kiegészített
adatbázis eredményeihez. A korrelációs elemzések szinte egyáltalán nem, csupán pár
századnyi különbséget mutatnak a két adatbázisban. Ez nyílván az imputálás metódusából is
fakad, hiszen annak egyik célja, hogy a kapcsolatokat megtartsa. Legtöbbször némileg
(elhanyagolható mértékben ugyan, de) szigorúbb, és ezáltal akár megbízhatóbbnak gondolt
eredményeket adott a módszer. Azokat az elemzéseket, amelyek a kötődés predikciójára
vonatkoztak, viszont jobban érintette az imputálás. Bár a tendenciák hasonlóak voltak, a nem
imputált adatbázisban több esetben nem érték el a szignifikanciát azok a számítások, amelyek
a kiegészített adatbázisban biztos eredményeket nyújtottak. Legnagyobb eltéréssel
nyílvánvalóan a többváltozós elemzések esetében találkozhattunk, mivel ezekben az
esetekben akár 20-45 esetszám különbséggel dolgoztunk a random adathiányok miatt.
Ezekben az esetekben szinte természetesnek vélhetjük a különbségeket. Összefoglalásként
elmondhatjuk, hogy azokban a kutatásokban, amelyekben korrelációalapú számításokat
végeznek a kutatók, biztonsággal alkalmazható az adat-imputálás. Mivel a kötődés
magyarázatában használt modellek is többé-kevésbé megerősítődtek az imputálás nélkül is,
és a legtöbb esetben a nagy elemszám különbségből adódhattak az eltérő eredmények, ezért a
kiegészített adatbázist ebben az esetben is mérvadónak tekintjük. Azonban a kutatásokban
mindenképpen törekedni kell a minél teljesebb adatbázis létrehozására, eredményeinket
ekkor fogadhatjuk el minden fajta szkepszis nélkül.
5.3. A KUTATÁS KORLÁTAI, TANULSÁGAI
A kutatás, illetve az elemzés korlátai között legfontosabbnak azt tartjuk, hogy mintánk
homogén, alacsony szociális rizikójú. Feltehetően egy szélesebb, netán reprezentatív réteget
érintő kutatásban nemcsak a kötődési, hanem a környezeti variabilitás is nagyobb. Mint
eszközeink elemzéseiben láthattuk, általános volt, hogy több mérőeszköznek mintánkban nem
volt túl nagy varianciája, és az eloszlás az optimális értéktartomány felé húzott. Mivel kevés
család tartozott a klinikai szélsőértékek tartományába, attól vártuk a kötődés magyarázatát,
hogy az átlagos tartományban mutatkozó variabilitás is kellő hatékonysággal jósol be
minőségi különbségeket a diádok között. A rizikóindexek megalkotásakor is csak a saját
mintán belüli szórások értelmezték, illetve különítették el a rizikós csoportokat az átlagos,
illetve a protektív tartománytól. Mindezek okán feltételezhető, hogy egy szélesebb mintavétel
e környezeti változók erőteljesebb magyarázó hatásával járna együtt. Ugyanakkor
természetesen feltételezhető az is, hogy nem feltétlenül ezek azok a környezeti tényezők,
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amelyek igazán hatással vannak a kötődésre, még kumulatív szinten sem. Fő tanulság, amely
kutatás-tervezés szempontjából is mérvadó, hogy nem-rizikós mintákban nagyon erős, igazán
jelentős (társadalmi, egészségi, életvezetési) környezeti faktorokkal érdemes dolgozni, míg
egy szélesebb minta választása, esetleg a reprezentativitás, megadhatja annak esélyét, hogy
apróbb környezeti hatásokat (attitűdök, értékek, szokások stb.) azonosítsunk.
Az elemzések legkomplexebb kivitelezésében a mintaelemszám is korlátozott minket.
Mivel a 100-as mintanagysághoz képest sok környezeti tényezőről kaptunk információt, ezért
több szempont bevonása, illetve a legmegfelelőbb statisztikai modellek néhány esetben a
mintanagyság : változószám arány miatt hiúsultak meg, vagy eredményeinket csak megfelelő
óvatossággal értelmezhettük.
A disszertáció elemzései a kötődés mérésén kívül csak kérdőíves anyagokon alapultak,
amelyeknek legnagyobb kritikája, hogy nem olyan objektívak, mint a megfigyelés módszere
és objektív szemlélő általi kódolása. Több oldalról torzíthatnak eredményeink a beszámolás
hűsége, pontossága, szándéka szerint. Ugyanakkor ezt a problémát enyhítheti, hogy a
Budapesti Családvizsgálat során érvényesülő több éves bizalmas családkövetés és
kapcsolattartás következtében a szülők beszámolói feltehetően őszinték és megbízhatók.
Munkacsoportunk tagjai számos más módszer (laboratóriumi vizsgálatok, otthoni
megfigyelések, interakcióelemzések, genetikai minta elemzése) eredményeit tárgyalták több
publikációban, illetve doktori disszertációban. Ezeknek az eredményeknek a modell-szintű
összegzése még előttünk áll.
A disszertáció terjedelmi korlátok miatt nem foglalkozott néhány jogosan felmerülő
kérdéskörrel: pl. van-e különbség a folytonos változókban az egyes témákon belül alkotott
klasztercsoportok között; milyen komplex háló jellemzi a vizsgált változókat; bizonyos fontos
változók, mint pl. a kapcsolati stressz vagy a válási hajlandóság milyen tényezők által
magyarázható? A legfontosabb kérdés, hogy milyen kapcsolat van az anya-gyermek és az
apa-gyermek kötődés között, illetve az apa-gyermek kötődést mely környezeti változók
magyarázzák és milyen hatékonysággal. E kérdések vizsgálatára a meglévő adatok birtokában
a közeli jövőben természetesen sor kerül majd.

5.4. A KUTATÁS GYAKORLATI HASZNA, TÁVLATI CÉLOK
A pszichometriailag kidolgozott kérdőívek pszichológiai és szociológiai, netán orvosi
területeken biztonsággal hasznosíthatók mind a kutatásban, mind prevenciós, intervenciós
gyakorlati munkában. Ez a széleskörű használhatóság főképpen a függelékben elhelyezett, a
disszertációban hivatkozott magyar életesemény-kutatás eredményeire jellemző, amely nagy
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hiányterületet pótol magyar vonatkozásban. Bár eszközeinket egy szűk populációban, az
alacsony rizikójú kisgyermekeket nevelő szülők között teszteltük, kiegészítő kutatások
szélesebb körben is alkalmazhatóvá tennék a kérdőíveket.
A szülővé válás folyamatának vizsgálata és eredményei olyan munkakörökben
hasznosíthatók, ahol kismama- és családgondozással, valamint a szülővé válás problémáinak
prevenciójával és intervenciójával foglalkoznak. Magyarországon még nem létezik a
csecsemők és szüleik kapcsolati és mentális problémáival foglalkozó interdiszciplináris
hálózat, amely kifejezetten olyan prevenciós és terápiás tevékenységeket folytatna, ami ezeket
a környezeti és személyes kölcsönhatásokat optimalizálja, korrigálja egészséges családok és
egészséges gyermekek elindítása és fejlődése céljából. A miénkhez hasonló, de szélesebb
körben végzett alapkutatások megadnák az elméleti hátteret egy ilyen egészségügyi-szociális
hálózat kiépítéséhez. Nemzetközi tapasztalatok (pl. Juffer és mtsai., 1997; Liebermann és
mtsai., 1991; IJzendoorn és mtsai., 1995) azt mutatják, hogy a különböző pl. kötődés-fókuszú
csecsemőkori intervenciók és felvilágosító foglalkozások hatékonyak a kapcsolati fejlődés jó
vagy jobb vágányra terelésében.
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9. RÖVIDÍTÉSEK

1y: első évre átlagolt változó
A: elkerülő kötődés
AAI: Adult Attachment Interview (Felnőtt Kötődési Interjú)
AMBIANCE: Atypical Maternal Behavior Instrument for Assessment and Classification
ANOVA: Anylysis of Variance (variancia-analízis)
B: biztonságos kötődés
BMBI: Baby-Mother Bonding Instrument
BCsV: Budapesti Családvizsgálat
C: ambivalens / rezisztens kötődés
CWS: Cambridge Worry Scale
CL: Cluster
D: dezorganizált / dezorientált kötődés
DA: data augmentation
Df: degree of freedom (szabadságfok)
DRD4: D4 dopamin receptor
EM: Expectation-Maximization
EPDS: Edinburgh Postnatal Depression Scale
Eta2: megmagyarázott variancia hányad az ANOVA-kban
Exp(B): rizikó-index logisztikus regressziókban
F: F-érték, máshol főkomponens / faktor
FAD: Family Assessment Device
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scales
IHT: Idegen Helyzet Teszt
imp: imputált változó
IQ: intelligence quocient (intelligencia hányados)
IDAS: Irritability, Depression, Anxiety Scales
kvadr.: kvadratikus
LG10: 10-es alapú logaritmus transzformáció
lin.: lineáris
m: anyai változó
MFRQ: Male-Female Relations Questionnaire
MAR: missing at random
Max.: maximum
MCAR: missing completely at random
MCAST: Manchester Child Attachment Story Test
MI: multiple imputation
Min.: minimum
MNAR: missing not at random
MORS-SF: Mothers’ Object Relations Scale-Short Form
MRI: multiple risk index (többszörös / kumulatív rizikó index)
n: elemszám
NICHD: National Institute of Child Health and Human Development
p: apai változó, máshol szignifikancia-szint
PAA: Preschool Assessment of Attachment
PBI: Parental Bonding Instrument
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PAQ: Personal Attribute Questionnaire
Phi: kategoriális változók közötti korrelációs együttható
r: lineáris korrelációs együttható
R2: megmagyarázott variancia
S.E.: Standard error (standard hiba)
SAT: Separation Anxiety Test (Szeparációs Szorongás Teszt)
SQRT: négyzetgyök transzformáció
SRBS: Sex-Role Behavior Scales
St.beta: standard beta súly lineáris regressziókban
T: T-érték
terh: terhesség idején felvett változó
U: Unresolved (Feldolgozatlan) felnőttkori kötődési reprezentáció
χ2: Khi2-érték
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10. FÜGGELÉKEK
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1. függelék
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2a. függelék: Interjú a terhesség 30-34. hetében (vizsgált kérdések kivonatolva)
I. TERHESSÉG
2. Mit érzett, mire gondolt, hogyan fogadta, amikor megtudta, hogy gyermeket vár?
1 - boldog volt
2 - nem várta, de örült
3 - elfogadta, ez az élet rendje
4 - vegyes érzései voltak
5 - nem örült
6 - megijedt, kétségbeesett
7 - nem érzett semmi különöset
3. Változtak-e azóta érzései a terhességgel kapcsolatban? Mikor, mitől és miben változtak?
1 - pozitívan
2 - nem változtak
3 - hullámzó
4 - negatívan
4. Tervezték a gyereket vagy csak úgy jött? (Rá kell kérdezni, hogy régóta várták, pont időben vagy esetleg túl korán
érkezik a gyerek?)
AKARTÁK
1 - mindketten akarták
2 - anya igen - Apa nem
3 - anya nem - apa igen
4. - egyikük sem akarta
IDÔZÍTÉS
1 - korábban érkezik
2 - éppen időben születik
3 - régóta várják
7. Hogyan fogadta a hírt a gyermek apja?
1 - boldog volt
2 - nem várta, de örült
3 - vegyes érzései voltak
4 - nem örült
5 - megijedt, kétségbeesett
6 - nem érzett semmi különöset
7 - nem tudja
8. Változtak-e az Ő (férje/gyermek apja) érzései a kezdetektől? Mikor, mitől, miben?
1 - pozitívan
2 - nem változtak
3 - hullámzó
4 - negatívan
5 - nem tudja
13. Mennyire fárasztja a terhesség?
1 - egyáltalán nem
2 - kissé fárasztja
3 - közepesen fáradt, vagy változó
4 - jóval fáradtabb, mint annak előtte
5 - nagyon fáradt
16. Az orvosa veszélyeztetett terhes állományba vette-e? Ha igen, miért?
1 - nem
2 - igen, miért?
……………………………………………………............
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
17. Volt-e valamilyen komolyabb betegsége vagy lelki problémája a terhessége alatt, vagy azt megelőzően, ami
befolyásolja, nehezítette vagy máig is nehezíti a terhességét? Mi volt ez?
1 - nem
2 – igen ………………………………………………………............
............………………………………………………………
...........……………………………………………………….
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III. A SZÜLETENDŐ GYERMEK
28. Tudja-e már, hogy a baba kisfiú vagy kislány?
1 - igen
2 - nem
Ha a válasz "Igen", akkor az "A" kérdésekkel kell folytatni, ha "Nem", akkor a "B" kérdések következnek.
A kérdéscsoport
29A. Ha igen, mi lesz?
1. kisfiú
2. kislány
30A. Mit érzett, amikor megtudta? Mit szeretett volna?
1 - nagyon szeretett volna kisfiút
2 - inkább kisfiút szeretett volna
3 - mindegy volt
4 - inkább kislányt szeretett volna
5 - nagyon szeretett volna kislányt
31A. És a férje/gyerek apja mit érzett, amikor megtudta? Ő mit szeretett volna?
1 - nagyon szeretett volna kisfiút
2 - inkább kisfiút szeretett volna
3 - mindegy volt
4 - inkább kislányt szeretett volna
5 - nagyon szeretett volna kislányt
6 - nem tudja
B kérdéscsoport
29B. Ha nem, miért nem?
1 - nem akarta tudni
2 - nem mondták meg/nem lehetett megállapítani
30B. Fontos-e Önnek, hogy kislány vagy kisfiú lesz? Mit szeretne?
1 - nagyon szeretne kisfiút
2 - inkább kisfiút szeretne
3 - mindegy
4 - inkább kislányt szeretne
5 - nagyon szeretne kislányt
31B. És a férje/a gyerek apja? Ô mit szeretne?
1 - nagyon szeretne kisfiút
2 - inkább kisfiút szeretne
3 - mindegy
4 - inkább kislányt szeretne
5 - nagyon szeretne kislányt
6 - nem tudja
További kódok A és B kérdésekből:
1 - a gyermek neme egyezik mindkét szülő kívánságával
2 - a gyermek neme egyezik az anya kívánságával
3 - a gyermek neme egyezik az apa kívánságával
4 - a gyermek neme nem egyezik egyik szülő kívánságával sem
5 - nem kódolható
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2b. függelék: Kérdőív a szülés után két héttel (csak a vizsgált kérdések kivonatolva)
Ebben a kérdőívben főleg a szüléssel kapcsolatos élményeiről faggatjuk, s arról, hogy milyennek találta a babáját az első két
hét során. Köszönjük a válaszait, amelyeket mint eddig is, bizalmasan kezelünk.
I. A SZÜLÉSRÔL
1. Mikor született a baba?

...........hónap ...........nap

2. Mi a baba keresztneve? ...........................................
4. Mennyi volt a baba súlya születéskor?

Kislány [ ]

Kisfiú [ ]

.............................

6. Volt-e valami baj, komplikáció a születéskor?

Igen [ ]

Nem [ ]

Ha "Igen", akkor mi volt a baj? (Pl. császármetszés, fogó vagy vákuum használata, stb.)
7. Volt-e a baba inkubátorban vagy szüksége volt-e valamilyen speciális ellátásra?
Igen [ ]

Nem [ ]

Nem tudja biztosan [ ]

Ha "igen", mennyi ideig?
17. Összefoglalva, kérjük jellemezze 1-10 osztályzat valamelyikével, hogy milyen élménye volt a szülés. 10 azt jelenti,
hogy abszolút csodálatos élmény volt, ami jobb nem is lehetett volna, 1 azt jelenti, hogy nagyon rossz élménye volt,
amirôl semmi, de semmi jót nem tud mondani.
Osztályzat 1-10-ig:.......................
38. Hazajövetel után kapott-e segítséget? Kitől, miben?
39. Mennyire fárasztja a baba ellátása, gondozása?
1 - egyáltalán nem
2 - néha
3 - sokszor
4 - nagyon kimeríti
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3. függelék: Érzések és hangulatok kérdőív (EPDS)
Kérdőívünk segítségével azt szeretnénk megtudni, hogyan érzi magát, milyen hangulatban telnek a napjai. Kérjük, JELÖLJE
MEG X-SZEL azt a választ, amelyről azt gondolja, hogy a legjobban kifejezi, hogyan érezte magát AZ ELMÚLT HÉTEN,
nem csak a mai napon. Kérjük, MINDEN kérdésre válaszoljon.
Példa a kitöltés módjára:
Boldogtalannak éreztem magamat.
( )
(X)
( )
( )

Igen, állandóan.
Igen, szinte állandóan.
Nem, nem túl gyakran.
Nem, sohasem.

Ez azt jelenti, hogy "Szinte állandóan boldogtalannak éreztem magam" az elmúlt hét során. Kérjük, töltse ki a következő
kérdőívet a fenti példa alapján.
AZ ELMÚLT HÉTEN
1 Tudtam nevetni és láttam a dolgok humoros oldalát.
( ) Ahogyan mindig.
( ) Talán nem annyira, mint máskor.
( ) Sokkal kevésbé, mint máskor.
( ) Egyáltalán nem.
2. Örömmel készültem mindenféle dologra.
( ) Ahogyan mindig szoktam.
( ) Egy kicsit kevésbé, mint szoktam.
( ) Sokkal kevésbé, mint szoktam.
( ) Szinte egyáltalán nem.
3. Minden kudarc miatt magamat okoltam.
( ) Igen, folyton.
( ) Igen, elég sokszor.
( ) Nem túl gyakran.
( ) Nem, soha.
4. Minden ok nélkül szorongtam vagy aggódtam.
( ) Egyáltalán nem.
( ) Nagyon ritkán.
( ) Igen, előfordult.
( ) Igen, gyakran előfordult.
5. Ok nélkül féltem vagy pánikba estem.
( ) Igen, elég sokszor.
( ) Igen, néha.
( ) Nem, nemigen.
( ) Egyáltalán nem.
6. Összecsaptak a hullámok a fejem felett.
( ) Igen, szinte egyáltalán nem tudtam elvégezni a teendőimet.
( ) Igen, előfordult, hogy nem tudtam olyan könnyen elvégezni a teendőimet, mint máskor.
( ) Nem, legtöbbször sikerült elvégezni a dolgomat.
( ) Nem, elvégeztem a teendőimet ugyanúgy, mint máskor.
7. Olyan rossz hangulatban voltam, hogy aludni sem tudtam rendesen.
( ) Igen, rendszeresen.
( ) Igen, többször előfordult.
( ) Néha előfordult.
( ) Nem, egyáltalán nem fordult elő.
8. Szomorú és rosszkedvű voltam.
( ) Igen, szinte állandóan.
( ) Igen, elég gyakran.
( ) Nem, nem túl gyakran.
( ) Nem, egyáltalán nem.
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9. Olyan rossz hangulatban voltam, hogy még sírtam is.
( ) Igen, nagyon sokszor.
( ) Igen, gyakran.
( ) Csak ritkán.
( ) Nem, soha.
10. Eszembe jutott, hogy kárt tehetnék magamban.
( ) Igen, gyakran.
( ) Néha.
( ) Szinte soha.
( ) Soha.

(Fordítandó tételek: 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10.)
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4. függelék: Hangulat, kedélyállapot (IDAS)
Kérjük, hogy olvasson el mindenegyes kérdést, és jelölje be azt a választ, amely legjobban megfelel mostani hangulatának,
érzéseinek.
Az elmúlt egy-két napon hogyan érezte magát?
1 Mennyire volt vidám, jókedvű?
(
(
(
(

)
)
)
)

Állandóan.
Elég gyakran.
Néha.
Soha.

2. Mennyire érezte magát nyugodtnak kiegyensúlyozottnak?
(
(
(
(

)
)
)
)

Állandóan.
Elég gyakran.
Néha.
Soha.

3. Milyen volt az étvágya?
(
(
(
(

)
)
)
)

Nagyon rossz.
Elég rossz.
Elég jó.
Nagyon jó.

4. Érezte-e magát feszültnek, nyugtalannak? Milyen gyakran?
(
(
(
(

)
)
)
)

Igen, állandóan.
Igen, elég gyakran.
Nem, csak néha.
Nem, soha.

5. Mennyire tud mostanában is foglalkozni terhesség előtti kedvteléseivel?
(
(
(
(

)
)
)
)

Mindig találok rá alkalmat.
Gyakran.
Néha.
Soha.

6. Előfordult-e, hogy ok nélkül megijedt, megrémült?
(
(
(
(

)
)
)
)

Igen, állandóan.
Igen, elég gyakran.
Nem, csak néha.
Nem, soha.

7. Jó hangulatban volt-e, tudott-e nevetni? Milyen gyakran?
(
(
(
(

)
)
)
)

Igen, állandóan.
Igen, elég gyakran.
Nem, csak néha.
Nem, soha.

8. Érzett-e a gyomrában remegést, idegességet?
(
(
(
(

)
)
)
)

Igen, állandóan.
Igen, elég gyakran.
Nem, csak néha.
Nem, soha.

9. Előfordult-e, hogy túl korán felébredt? Mennyivel korábban, mint ahogy fel kellett kelnie?
(
(
(
(

)
)
)
)

Nem, addig alszom, amíg fel kell kelnem.
Kevesebb, mint egy órával korábban.
Kb. 1 órával korábban.
Több mint 2 órával korábban.
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10. Előfordult-e, hogy félt egyedül elmenni otthonról?
(
(
(
(

)
)
)
)

Igen, mindig félek.
Igen, elég gyakran.
Nem, csak néha.
Nem, soha.

(Depresszió skála: 1., 3., 5., 7., 9.
Szorongás skála: 2., 4., 6., 8., 10.
Fordítandó tételek: 3., 4., 6., 8., 10.)
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5. függelék: Gondok, aggodalmak (CWS)
Kérjük, nézze át az alábbi listát és jelölje be, hogy melyek azok a dolgok, amelyek mostanában izgatják, amelyek, gondot,
aggodalmat okoznak Önnek. Kérjük, minden sorban karikázza be 0 és 4 között azt a számot, amely legjobban mutatja, hogy az
adott dolog mennyire okoz Önnek gondot. 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem aggódik miatta, 4 azt jelenti, hogy rendkívül
aggasztja.
Nem aggódik
1. Lakáshelyzete
2. Pénzügyi helyzete
3. Bajok a hatóságokkal, bírósági ügyek
4. Munkahelyi problémák, munkanélküliség
5. Saját egészségi állapota
6. Közeli hozzátartozó, barát egészségi állapota
7. A terhesség miatt megváltozott alakja (Apáknál: ez a tétel kihagyva!)
8. Kapcsolata házastársával, élettársával
9. Nemi életének megváltozása a terhesség alatt
10. Kapcsolata más családtagjaival, barátaival
11. Esetleg valami baj történhet a babával
12. Kórházba kerülés (Apáknál: A felesége, élettársa kórházba kerülése)
13. Nőgyógyászati vizsgálat (Apáknál: ez a tétel kihagyva!)
14. Ott lehet-e majd párja a szüléskor (Apáknál: Jelen lehet-e majd a szüléskor)
15. Koraszülés lehetősége
16. Az újszülött gondozása, ellátása
17. A munka abbahagyása (ha van munkája) (Apáknál: ez a tétel kihagyva!)

Nagyon aggódik
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4
0...1...2...3...4

Megjegyzés: A gyermek megszületését követően a következő tételeket változtattuk meg
a 6 és a 12 hónapos felvételnél:
7. A szülés miatt megváltozott alakja (Apáknál: ez a tétel kihagyva!)
9. Nemi életének megváltozása a szülés óta
11. Kisbabája egészségi állapota
12. Elválás a kisbabától
14. nincs!
15. Újabb terhesség
16. Kisbabája gondozása, ellátása
17. A munka abbahagyása (ha volt munkája szülés előtt) (Apáknál: ez a tétel kihagyva!)
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6a. függelék: Kérdőív a baba hathónapos / egyéves korában (Életesemények)
Ebben a kérdőívben arról faggatjuk, hogy az elmúlt félévben milyen fontos eseményeket, élményeket és nehézségeket éltek
át Ön és közeli hozzátartozói. Köszönjük a válaszait, amelyeket mint eddig is, bizalmasan kezelünk.
EGÉSZSÉGRÔL, ÉLETKÖRÜLMÉNYEKRÔL
1. Volt-e Önnek vagy bárkinek a családban meghűlésnél, influenzánál súlyosabb betegsége, erős fájdalmai?
Igen [ ]
Nem [ ]
Ha igen, kinek, meddig tartott? Mit mondott róla az orvos?

2. Volt-e bármelyikük kórházban?

Igen [ ]

Nem [ ]

Ha igen, ki, milyen súlyos volt? Hirtelen vészhelyzet volt-e?

3. Megváltoztatta-e a betegség/kórházi tartózkodás a család, különösen a baba mindennapi életét?
Igen [ ]
Nem [ ]
Ha igen, hogyan?
Okoztak-e nagyobb nehézséget Önöknek a betegséggel kapcsolatos kiadások vagy a kieső jövedelem?
Igen [ ]
Nem [ ]
4. Más családtag betegsége igénybe vette-e Önt?
Igen [ ]
Ha igen,
Ápolt-e valakit? ......................................................Igen [ ]
Fertőző beteg volt-e az illető?................................ Igen [ ]
Aggódott-e az életéért?.......................................... Igen [ ]
Aggódott-e tartós megrokkanás miatt?.................. Igen [ ]
Diétáztatni kellett-e?............................................. Igen [ ]

Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]

5. Gyermeke születése óta volt-e a családban vagy közeli barátai körében haláleset?
Igen [ ]
Ha igen, ki volt, és milyen közeli volt a kapcsolatuk?
Számított-e rá?.......................................................... Igen [ ]
Jelen volt-e, amikor az illető meghalt?..................... Igen [ ]
Elment-e a temetésre?............................................... Igen [ ]
Kellett-e vigasztalnia a többi gyászolót?.................. Igen [ ]
Hogyan változtak mostanra az érzései?

Nem [ ]

Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]

Hogyan befolyásolta a veszteség az életét?
6. Volt-e gyermeke születése óta nagyobb válság, például válás vagy komoly összetűzés családjában, rokonai körében?
Igen [ ]
Nem [ ]
Ha igen, kivel, mi?

7. Házasodott-e bárki családjában, rokonai körében ugyanezen időszakban?
Igen [ ]

Nem [ ]

8. Hogyan jön ki babája születése óta saját szüleivel?
Édesanyjával:
Édesapjával:

Rosszul 1
Rosszul 1

2
2

3
3

4
4

5
5

Nagyon jól
Nagyon jól

9. Meg tudja-e beszélni gondjait az édesanyjával?

Igen [ ]

Nem [ ]

10. Valaki mással?
Kivel?

Igen [ ]

Nem [ ]
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11. Volt-e bárki a családjában, akit az utolsó hat hónap során :
Elbocsátottak a munkahelyéről....................
Jelenleg munkanélküli (mióta?)....................
Nyugdíjaztak...............................................
Munkahelyet változtatott..............................
Bírósági ügye volt........................................
Baleset ért...................................................
Nagyobb lopás, betörés áldozata lett...........
Utcai molesztálást, erőszakot szenvedett el...
Öngyilkossági kísérletet követett el..............

Igen [ ]
Igen [ ]
Igen [ ]
Igen [ ]
Igen [ ]
Igen [ ]
.Igen [ ]
Igen [ ]
Igen [ ]

Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]
Nem [ ]

Ki az
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

12. Kellett-e fontosabb döntést hoznia az utóbbi hónapokban?
Igen [ ]

Nem [ ]

Igen [ ]

Nem [ ]

13. Kellett-e valakivel rossz hírt közölnie az utóbbi fél évben?
14. Érte-e nagyobb csalódás az elmúlt fél év során?

Igen [ ]

Nem [ ]

15. Költözködtek-e babájuk születése óta?
Ha igen, mi volt az ok?

Igen [ ]

Nem [ ]

Milyen változást hozott az életükben?
16. Vannak-e újabb keletű anyagi gondjaik, vagy súlyosbodtak-e a korábbiak?
Nincsenek

1

2

3

4

5 Nagyon súlyosak

17. Volt-e valami gond, probléma a családban a fentieken kívül, amit még nem említett?
Igen [ ]
Ha igen, mi volt az?

18. Folytat-e vagy belekezdett-e Ön kisbabája születése óta újabb tanulmányokba?
Igen [ ]
Ha igen, volt-e valami nehézsége akár a terheléssel, akár társaival vagy tanáraival?
Igen [ ]

Nem [ ]

Nem [ ]
Nem [ ]

19. Keletkezett-e új barátsága az utóbbi időben, például más kismamával, kisgyermekes családdal?
Igen [ ]
Nem [ ]
20. Szűnt-e meg, hidegült-e el fontos korábbi barátsága az utóbbi időben?
Igen [ ]

Nem [ ]
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Kódlap az életesemények összesítéséhez (súlyokat ld. 1. függelékben)
FELVÉTELI IDŐPONTOK
6. hó

KONKRÉT ÉLETESEMÉNY
db

12. hó
súly

db

súly

SÉRÜLÉS-BETEGSÉG
Sérülés/betegség - kórház v. 1 v. több hét ágy
Sérülés/betegség, ami ennél kevésbé súlyos
Nagyobb fogorvosi beavatkozás
Baleset
Nagyobb vált. az egészs.-ben/vis.-ben egy családtagnál
Gyermek súlyosabb betegsége (esetleg kórház)
Gyermek enyhébb betegsége
Házastárs súlyosabb betegsége (esetleg kórház)
Házastárs enyhébb betegsége
Szülők súlyosabb betegsége (esetleg kórház)
Szülők enyhébb betegsége
HALÁL
A házastárs halála
A gyermek halála
Testvér halála
Szülő halála
Egyéb közeli rokon halála
Közeli barát halála
KAPCSOLATI STRESSZ
Válás (saját)
Szeparáció a házastárstól munka miatt
Szeparáció a házastárstól házassági problémák miatt
Kibékülés a házastárssal
Viták, veszekedések
Nagyobb összetűzés
Szexuális problémák
SZÜLŐKKEL KAPCSOLATOS STRESSZ
Saját szülővel (anyával) való problémák
Saját szülővel (apával) való problémák
A másik családdal való problémák (anyós-após..)
Saját szülők válása
Saját szülők újraházasodása
MUNKAHELYI STRESSZ
Elbocsátás a munkahelyről
Otthagyni a munkahelyet
Munkahely váltás
Munkahelyi változások (körülmények, időbeosztás…)
A társ elkezd vagy otthagy egy munkahelyet
Problémák a munkahelyen
Tanulmányok elkezdése vagy befejezése
EGYÉB
Kisebb jogsértés
Bírósági ügyek
Nagyobb döntéshozás a jövővel kapcsolatban
LAKÁSHELYZETTEL KAPCSOLATOS STRESSZ
Költözködés ugyanabban a helységben
Költözködés másik helységbe vagy megyébe
A lakáskörülmények egyéb nagyobb változása (pl. átalakítás)
Egy rokonnal való összeköltözés
PÉNZÜGYI HELYZET
Anyagi problémák / csökkent bevétel
Vagyon elvesztése vagy sérülése
CSALÁDI ÁLLAPOT
Saját házasságkötés
Terhesség
Vetélés vagy abortusz
Gyermek megszületése
Gyermek örökbefogadása
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6b. függelék: Házastársi kapcsolatról
Az a tapasztalat, hogy az első kisgyermek születése a családban az örömök mellett új terheket is jelent, és ez gyakran
problémákat okoz a házastársak között. Volna egy pár személyes jellegű kérdésünk házastársával/élettársával való
kapcsolatáról. Kérjük, válaszoljon ezekre is. Mint minden mást, ezeket a válaszokat is név nélkül, bizalmasan kezeljük.
21. Általában véve jól kijönnek-e egymással?
Igen [ ]

Nem [ ]

22. Történt-e bármi, ami miatt ma másképp érez házasságával, házastársával, élettársával kapcsolatban?
Igen [ ]
Nem [ ]
Ha igen, mi és hogyan változtak meg érzései?

23. Milyen gyakori Önök közt a vita, veszekedés?
Soha nem fordul elő

1

2

3

4

5 Nagyon gyakori

24. Volt-e a kisbabájuk születése óta komolyabb összetűzés Önök között?
Igen [ ]

Nem [ ]

25. Van-e a házasságával kapcsolatban olyan aggodalma, problémája, amit említésre méltónak gondol?
Igen [ ]
Nem [ ]
Ha igen, mi?

26. Felmerült-e bármikor válás vagy különélés gondolata Önök között?
Igen [ ]

Nem [ ]

Ha igen, mikor, miért?
Ki kezdeményezte? Mi történt?
Mi volt a tágabb család reakciója?
Van-e még ezzel kapcsolatban valami mondanivalója?

27. Legszemélyesebb kérdésünk kapcsolatuk szexuális oldalát érinti. Tudjuk, hogy ez kényes kérdés, mégis megkérjük,
hogy válaszoljon. Hogyan változott szexuális életük gyermekük születése óta?
Javult [ ]
Változatlan maradt [ ]
Romlott [ ]
Elégedett-e szexuális életével?

Igen [ ]

Nem [ ]

Okozott-e gondot testének megváltozása a terhesség előtti állapothoz képest?
Önnek:
Eleinte [ ]
Mostanában [ ] Nem [ ]
Társának:
Eleinte [ ]
Mostanában [ ] Nem [ ]
Volt-e olyan érzése, hogy kívánsága ellenére belekényszerült együttlétbe?
Igen [ ]
Van-e még ezzel kapcsolatban valami mondanivalója?

Nem [ ]
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6c. függelék: A kisbabáról (a vizsgált kérdések kivonatolva)
36. Kap-e családon belül segítséget a gyerekgondozásban?
Nem [ ]
Néha, egyes alkalmakra [ ]
Heti több alkalommal [ ]
Rendszeresen [ ]
Ha igen, kitôl, miben?

37. Van-e családon kívüli segítsége?
Nincs [ ]
Néha, egyes alkalmakra [ ] Miben?
Rendszeresen [ ]

Miben?

38. Mennyire fárasztja kisbabája ellátása, gondozása?
Egyáltalán nem [ ]
Néha [ ]
Sokszor [ ]
Nagyon kimeríti [ ]
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7. függelék: Saját/ Társam tulajdonságai(m) (PAQ)
Az alábbi állítások segítségével azt szeretnénk megtudni, hogy milyen embernek tartja saját magát/ milyen embernek tartja
társát. Mindegyik állítás egy-egy ellentétes tulajdonságpárt fogalmaz meg, közöttük A-tól E-ig terjedő betűket talál.
Például:
Nagyon csendes

A..B..C..D..E

Nagyon beszédes

A betűk a két állítás közötti átmenetet jelölik. Kérjük, válassza ki azt a betűt, amelyik a legjobban kifejezi, hogy Ön / Társa a
két végpont között hol helyezkedik el. Ha például Ön úgy véli, hogy nagyon csendes, akkor az A betűt kell választania. Ha
nagyon beszédesnek tartja magát / társát, akkor a E-t, ha pedig közepesen beszédesnek tartja magát, akkor a C-t, stb.
Kérjük, jelölje be a saját / társa helyét az alábbi tulajdonságpárok esetében.
1. Egyáltalán nem rámenős

A..B..C..D..E

Nagyon rámenős

2. Egyáltalán nem önálló

A..B..C..D..E

Nagyon önálló

3. Egyáltalán nem érzelmes

A..B..C..D..E

Nagyon érzelmes

4. Nagyon szívesen
engedelmeskedik

A..B..C..D..E

Nagyon szeret
uralkodni

5. Válságos helyzetekben
megőrzi nyugalmát

A..B..C..D..E

Válságos helyzetekben
elveszíti a fejét

6. Egyáltalán nem tevékeny

A..B..C..D..E

Nagyon tevékeny

7. Önfeláldozásra képtelen

A..B..C..D..E

Nagyon önfeláldozó

8. Nagyon nyers

A..B..C..D..E

Nagyon gyöngéd

9. Egyáltalán nem segítőkész

A..B..C..D..E

Nagyon segítőkész

10. Egyáltalán nem versengő

A..B..C..D..E

Nagyon versengő

11. Családja a legfontosabb

A..B..C..D..E

Munkája a legfontosabb

12. Egyáltalán nem kedves

A..B..C..D..E

Nagyon kedves

13. Közömbös mások
elismerésével szemben

A..B..C..D..E

Nagy szüksége van
mások elismerésére

14. Nem bántódik meg könnyen

A..B..C..D..E

Könnyen megbántódik

15. Nincs tekintettel
mások érzéseire

A..B..C..D..E

Mindig tekintettel
van mások érzéseire

16. Könnyen határoz

A..B..C..D..E

Nehezen hoz döntést

17. Könnyen feladja

A..B..C..D..E

Soha nem adja fel

18. Soha nem sír

A..B..C..D..E

Könnyen sírva fakad

19. Nincs semmi önbizalma

A..B..C..D..E

Tele van önbizalommal

20. Úgy érzi, hogy mindig
alulmarad

A..B..C..D..E

Mindig fölényben érzi
magát

21. Egyáltalán nem megértő

A..B..C..D..E

Nagyon megértő

22. Kapcsolataiban
nagyon hűvös

A..B..C..D..E

Kapcsolataiban
nagyon melegszívű

23. Alig van szüksége
érzelmi biztonságra

A..B..C..D..E

Nagy szüksége van
érzelmi biztonságra

24. Nem bírja a terhelést

A..B..C..D..E

Nagyon teherbíró

Maszkulinitás (önérvényesítés) skála: 2., 6., 10., 16., 17., 19., 20., 24.
Femininitás (interperszonalitás) skála: 3., 7., 8., 9., 12., 15., 21., 22.
Maszkulinitás-femininitás (agresszió/dominancia) skála: 1., 4., 5., 11., 13., 14., 18., 23.
Megfordítandó tételek: 5, 13, 14, 16, 18, 23
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8. függelék: Vélemények a házastársak feladatairól (MFRQ-MR)
Az alábbiakban a házastársak viszonyával, feladataival kapcsolatos érzéseket és véleményeket talál. Mindegyik állítás mellett
az A B C D E skálát találja, ahol az A betű a "Határozottan egyetértek" választ, az E betű pedig az "Egyáltalán nem
értek egyet" választ jelenti. Kérjük, hogy mindegyik állításnál azt a betűt karikázza be, amely saját véleményét és érzéseit
legjobban tükrözi.
A
Határozottan
egyetértek

B
Egyetértek

C
Nem értek egyet,
de nem is ellenzem

1. A feleség feladata, hogy a férj munkáját azzal is
könnyítse, hogy mentesíti őt az otthoni terhek alól.
2. Szerintem akkor is a férj munkája
a fontosabb, ha mindketten dolgoznak.
3. A feleség a legtöbb dologban fogadja el a
férje véleményét és ítéletét.
4. Azt hiszem, hogy a férjnek kell lelkileg
erősebbnek és tűrőképesebbnek lennie.
5. A családi otthonban a férj feladata az,
hogy családja számára anyagi biztonságot
nyújtson, a feleségé pedig, hogy férjét és
gyermekeit érzelmileg támogassa.
6. Úgy gondolom, hogy a fontos döntések
meghozatalában a férjé a főszerep.
7. A háztartás vezetése elsősorban a feleség
feladata, akár dolgozik egyébként, akár nem.
8. Ha anyagi okokból nem kényszerülnének rá, jobb
lenne, ha a feleség legalább addig nem
dolgozna, amíg a gyerekek alsó tagozatosak.
9. Ha mindketten dolgoznak, akkor is az a
természetes, hogy az anya maradjon
otthon a beteg gyerekeket ápolni.
10. Természetes, hogy a férj a családfő, hiszen ô a férfi.

D
Nem értek
egyet

E
Egyáltalán
nem értek egyet

A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E

A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
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9. függelék: Családi munkamegosztás (SRBS-MH/FH módosítva)
Az alábbiakban különböző tevékenységeket talál. Kérjük, hogy mindegyik esetben döntse el, és az A B C D E pontok közül
karikázza be, hogy házastársa / élettársa vagy Ön szokta általában végezni, vagyis hogy az adott dolog melyikük feladata a
családban.
A
Egyértelműen a
házastársam dolga

B
Inkább a
házastársam dolga

C
Mindketten csináljuk

1. mosogatás
2. porszívózás
3. főzés
(4. kivinni a szemetet
5. takarítás (fürdőszoba, WC, konyha)
(6. pénzkezelés, számlák befizetése
(7. háztartási javítások, szerelések
8. mosás
9. bevásárlási lista összeállítása, nagybevásárlás
(10. hivatalos ügyek intézése
11. vasalás
12. napi bevásárlás

D
Inkább az
én dolgom

E
Egyértelműen az
én dolgom

A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A . . . B . . . C . . . D . . . E)
A...B...C...D...E
A . . . B . . . C . . . D . . . E)
A . . . B . . . C . . . D . . . E)
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E
A . . . B . . . C . . . D . . . E)
A...B...C...D...E
A...B...C...D...E

(A zárójelekben az eredetileg használt, de skála szinten nem jó paramétereket mutató férfias munka tételek vannak.)
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10. függelék: Családi élet (FAD)
Az alábbi állítások a szűkebb családjával (tehát házas- vagy élettársával és gyermekeikkel) közös életére
vonatkoznak. Kérjük, olvassa el mindegyiket figyelmesen, és döntse el, mennyire jellemzik az Ön családját.
Néhány állításnál érezheti úgy, hogy igaz valakire a családból, de nem igaz másokra. Kérjük, hogy minden
állításnál törekedjen egész családjának jellemzésére.
Az egyes állításokat négyféle módon értékelheti:
Teljesen igaz:...........…..ha az állítás az Ön családjának közös életét pontosan írja le
Általában igaz:………..ha az állítás nagyjából helytálló
Alig igaz:……..........…..ha az állítás kevésbé illik az Ön családjára
Egyáltalán nem igaz:…ha az állítás egyáltalán nem illik az Önök családjára.
Egy-egy válasszal ne töltsön túl sok időt, próbáljon gyorsan és őszintén válaszolni. Ha bizonytalan a válaszban, az első
gondolatát jelölje be. Nem számít, hogy a többi családtagnak mi lehet a véleménye, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön
milyennek látja a családját.
Kérjük, hogy válaszát minden kérdés mellett X-szel jelölje a megfelelő oszlopban.
Teljesen
igaz
1. A közös családi programok tervezése nehezen

Általában
igaz

Alig
igaz

Egyáltalán
nem igaz

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

7. Váratlan baj esetén nem tudjuk, mit kell tenni.

( )

( )

( )

( )

8. Előfordul, hogy éppen az nincs otthon, amire

( )

( )

( )

( )

megy, mert sokszor nem értünk egyet.
2. A ház körüli hétköznapi problémák nagy részét
megoldjuk.
3. Amikor egyikünk rosszkedvű, a többiek tudják,
hogy mi az oka.
4. Ha egyikünket megkérjük valamire, utána
ellenőrizni kell, hogy megcsinálta-e.
5. Ha valamelyikünk bajban van, a többieket
túlságosan mélyen érinti a dolog.
6. Komoly problémák esetén fordulhatunk egymáshoz
segítségért.

szükségünk volna.
9. Nehezen mutatjuk ki egymás iránti érzéseinket.

( )

( )

( )

( )

10. Elérjük, hogy a családban mindenki teljesítse

( )

( )

( )

( )

11. Bánatunkról nem tudunk beszélgetni egymással.

( )

( )

( )

( )

12. Általában keresztül is visszük, amit egy probléma

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

kötelezettségeit.

megoldására elhatároztunk.
13. A többiek érdeklődését csak akkor tudjuk
felkelteni, ha valami fontos nekik.
14. Abból, amit valamelyikünk mond, nem lehet
megállapítani, hogy mit érez.
15. A családi feladatok nincsenek megfelelően elosztva.

( )

( )

( )

( )

16. A család tagjait olyannak fogadjuk el, amilyenek.

( )

( )

( )

( )

17. A családi szabályok megsértésének nincsenek

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

19. Némelyikünk nem mutatja ki érzelmeit.

( )

( )

( )

( )

20. Tudjuk, hogy váratlan baj esetén mi a teendő.

( )

( )

( )

( )

következményei.
18. A család tagjai véleményüket kertelés nélkül
megmondják.
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21. Elkerüljük a beszélgetést félelmeinkről

( )

( )

( )

( )

22. Nehéz egymással gyöngéd érzelmekről beszélni.

( )

( )

( )

( )

23. Nem tudunk jól bánni a pénzünkkel.

( )

( )

( )

( )

24. Miután megpróbáltunk megoldást találni egy

( )

( )

( )

( )

25. Túlságosan önzők vagyunk.

( )

( )

( )

( )

26. Érzelmeinket ki tudjuk fejezni egymásnak.

( )

( )

( )

( )

27. Nincsenek meghatározott elvárásaink

( )

( )

( )

( )

28. Nem mutatjuk ki egymás iránti szeretetünket.

( )

( )

( )

( )

29. A dolgokat egymással beszéljük meg, nincs

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

és gondjainkról.

problémára, általában megbeszéljük, hogyan sikerült.

a tisztálkodással kapcsolatban.

szükségünk közvetítőkre.
30. Mindenkinek megvan a saját feladata és
kötelezettsége.
31. Sok rosszérzés (neheztelés) van a családban.

( )

( )

( )

( )

32. Vannak szabályaink arra, hogy mikor lehet

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

35. Gyakran nem azt mondjuk, amit gondolunk.

( )

( )

( )

( )

36. Úgy érezzük, hogy elfogadnak minket olyannak,

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

41. A családban nehezen hozunk döntéseket.

( )

( )

( )

( )

42. Csak akkor érdeklődünk egymás iránt, ha abból

( )

( )

( )

( )

43. Őszinték vagyunk egymáshoz.

( )

( )

( )

( )

44. Nálunk nincsenek családi szabályok és

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

48. A mi családunkban bármi megengedett.

( )

( )

( )

( )

49. Kifejezzük gyengédségünket egymás iránt.

( )

( )

( )

( )

megütni valakit.
(Megjegyzés: ha nem szabad
megütni egymást, az is szabály)
33. Csak akkor törődünk egymással, ha valami
sajátmagunknak is fontos.
34. Kevés időnk jut saját, egyéni érdeklődésünk
kielégítésére.

amilyenek vagyunk.
37. Akkor foglalkozunk a másik személyével,
ha abból saját személyes hasznunk származik.
38. Legtöbbször megoldjuk, ha érzelmi konfliktusba
kerülünk.
39. A gyengédség más dolgokhoz képest
háttérbe szorul a családban.
40. Megbeszéljük, hogy ki mit végezzen a
házimunkából.

előnyünk származik.

követelmények.
45. Ha egy családtagot megkérünk, hogy csináljon
meg valamit, figyelmeztetni kell a feladat elvégzésére.
46. El tudjuk dönteni, hogy hogyan oldjunk meg
problémákat.
47. Nálunk nem lehet kiszámítani a családi
szabályok megszegésének következményeit.

50. Az érzelmi problémákkal is szembenézünk.

( )

( )

( )

( )

51. Nem jövünk ki jól egymással.

( )

( )

( )

( )

52. Amikor haragszunk, nem beszélünk egymással.

( )

( )

( )

( )
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53. Általában nem vagyunk elégedettek az otthoni

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

feladatok ránk háruló részével.
54. Jó szándékkal ugyan, de túlzottan
beleavatkozunk egymás dolgaiba.
55. A veszélyes helyzetekre vannak szabályaink.

( )

( )

( )

( )

56. Bízunk egymásban.

( )

( )

( )

( )

57. Nyíltan sírhatunk egymás előtt.

( )

( )

( )

( )

58. Nehezen oldjuk meg, ha a lakásban elromlik valami.

( )

( )

( )

( )

59. Ha nem tetszik, amit valamelyikünk csinál,

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

akkor megmondjuk neki.
60. Igyekszünk egy-egy problémára többféle
megoldást találni.

Probléma megoldás skála:2., 12., 24., 38., 50., 60.
Kommunikáció skála:3., 14., 18., 22., 29., 35., 43., 52., 59.
Szerepek skála: 4., 8., 10., 15., 23., 30., 34., 40., 45., 53., 58.
Érzelmi válaszkészség skála: 9., 19., 28., 39., 49., 57.
Érzelmi bevonódás skála: 5., 13., 25., 33., 37., 42., 54.
Viselkedés kontroll skála: 7., 17., 20., 27., 32., 44., 47., 48., 55.
Általános működés skála:1., 6., 11., 16., 21., 26., 31., 36., 41., 46., 51., 56.
Fordítandó tételek: 1., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 23., 25.,
27., 28., 31., 33., 34., 35., 37., 39., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 51., 52., 53., 54., 58.
(Megjegyzés: Csecsemőkorban csak a kommunikáció és szerepek skálát használtuk, későbbi életkorban minden skála
megfelelő reliabilitással rendelkezett)
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11. függelék: Az én kisbabám… / Szülő-Csecsemő Kapcsolat Skála (Gyors teszt) (MORS-Short Form)
Kérjük, jelölje be, hogy az itt felsorolt, a kisbabák viselkedésére vonatkozó állítások közül melyiket mennyire tartja
gyakorinak a SAJÁT GYERMEKÉRE VONATKOZÓAN! Nincsenek "jó" és "rossz" válaszok: sok olyan állítás van, amely
minden kisbabára igaz bizonyos időszakokban.
AZ ÉN GYERMEKEM...

Mindig

Nagyon
Gyakran gyakran Időnként Ritkán

Soha

1. felbosszant engem.
2. kihoz a sodromból.
3. ok nélkül sír.
4. idegesít.
5. "beszél" hozzám.
6. szeret örömet szerezni nekem.
7. uralkodik rajtam.
8. kedves velem.
9. rosszkedvű.
10. mosolyog rám.
11. túl sok figyelmet igényel.
12. nevet.
13. szeret velem játszani.
14. szeret engem.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

(A gyermek dominanciája skála: 1., 2., 3., 4., 7., 9., 11.
A gyermek pozitív érzelmei skála: 5., 6., 8., 10., 12., 13., 14.)
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12. függelék: A Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI)
Az alábbi állítások különféle szülői nézeteket és viselkedési formákat sorolnak fel. Kérjük, hogy gyermekkori emlékei (első 16
év) alapján minden egyes sorban jelölje be, hogyan jellemezhető az Ön édesanyja (nevelőanyja) / édesapja (nevelőapja). Az
egyes állításokat négyféle módon értékelheti:
Nagyon jellemző:................... ha az állítás pontos
Általában igaz:........................ha az állítás nagyjából helytálló
Alig:........................................ha az állítás kevésbé illik rá
Egyáltalán nem igaz:...............ha az állítás egyáltalán nem illik rá

Nagyon

Általában

jellemző

igaz

Alig

Egyáltalán
nem igaz

SZ

1. Meleg, barátságos hangon beszélt hozzám.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

SZ

2. Kevesebbet segített, mint amennyire szükségem
lett volna.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

K

3. Engedte, hogy azt tegyem, amihez kedvem volt.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

SZ

4. Érzelmileg hideg volt hozzám.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

SZ

5. Úgy éreztem, hogy megérti a problémáimat,
gondjaimat.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

SZ

6. Gyengéd volt velem.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

K

7. Szerette, ha én döntöttem a dolgaimban.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

T

8. Nem akarta, hogy felnőtté váljak.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

T

9. Igyekezett mindenben irányítani.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

T

10. Mindent tudni akart a magánügyeimről.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

SZ

11. Szerette megbeszélni velem a dolgokat.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

SZ

12. Gyakran mosolygott rám.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

T

13. Úgy bánt velem, mintha egészen kisgyerek
volnék.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

SZ

14. Nem értette, hogy mit szeretnék vagy mire van
szükségem.

[

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

]

]

]

K

15. Engedte, hogy döntsek a saját dolgaimban.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

SZ

16. Éreztette, hogy a terhére vagyok.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

SZ

17. Meg tudott vigasztalni, ha valami bántott.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

SZ

18. Nem sokat beszélgetett velem.

[

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

]

]

T

19. Igyekezett függő, önállótlan helyzetben tartani.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

T

20. Úgy érezte, hogy nélküle nem tudnék gondoskodni
magamról.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

]

K

21. Annyira engedett szabadjára, amennyire
akartam.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

K

22. Annyit engedett eljárni otthonról, amennyit
akartam.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

T

23. Túlzottan óvott mindentől.

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[

SZ

24. Nem dicsért meg.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

K

25. Hagyta, hogy úgy öltözködjem, ahogy nekem
tetszik.

[

]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

]

Az egyes tételekhez tartozó pontértékek a zárójelekben találhatóak. A tétel előtti betűjelzés adja meg, a kérdőív mely
skálájához tartozik az adott tétel. SZ=Szeretet-törődés, T=Túlvédés, K=Korlátozás.
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13. függelék: Gyermekgondozási /Gyermeknevelési kérdőív (BMBI / CMBI)
Tapasztalataink szerint a válaszok jobban tükrözik az Ön érzéseit, véleményét, ha a kérdőív kitöltését nem beszéli meg
másokkal, ezért kérjük, hogy akkor töltse ki, amikor van néhány nyugodt perce egyedül. Szülőként az embernek a boldog
pillanatok mellett sok nehézséggel is szembe kell néznie, és néha meglepődünk azon, hogy időnként milyen negatív érzéseink
vannak gyermekeinkkel kapcsolatban. Ezt még önmagunknak is nehéz bevallani, de kérjük, nyugodtan számoljon be nekünk
effajta érzéseiről. Biztosíthatjuk arról, hogy ezzel nincs egyedül!
Kérjük, jelölje be, hogy az alábbi mondatok mennyire jellemzőek Önre?
Nagyon
jellemző

Közepesen
jellemző

1. Meleg, barátságos hangon beszélek a gyermekemhez.
[ ]
[ ]
2. Néha a saját dolgaimat fontosabbnak tartom, mint a gyermekemét.[ ]
[ ]
3. Engedem, hogy a gyermekem azt tegye, ami jólesik neki.
[ ]
[ ]
4. Néha vannak negatív érzéseim a gyermekemmel szemben.
[ ]
[ ]
5. Néha úgy érzem, a gyermekem minden ok nélkül rosszkedvű. [ ]
[ ]
6. Mindig kedves vagyok a gyermekemmel.
[ ]
[ ]
7. Szeretem, ha a gyermekem maga dönti el, hogy mit akar.
[ ]
[ ]
8. Szeretném, ha a gyermekem sose nőne fel.
[ ]
[ ]
9. Megpróbálom a gyermekem minden lépését irányítani.
[ ]
[ ]
(idősebb gyermeknél: Megpróbálom a gyermekemet mindenben irányítani.)
10. Mindig lefoglalom valamivel a gyermekem.
[ ]
[ ]
(idősebb gyermeknél: Szeretnék tudni a gyermekem minden lépéséről.)
11. Beszélgetek a gyermekemmel arról, hogy mit érezhet.
[ ]
[ ]
(idősebb gyermeknél: Szeretem a dolgokat megbeszélni a gyermekemmel.)
12. Gyakran mosolygok a gyermekemre.
[ ]
[ ]
13. Hajlamos vagyok arra, hogy a gyerekemet
gyámoltalannak tekintsem.
[ ]
[ ]
14. Sokszor alig értem, hogy a gyermekemnek mire lenne szüksége.[ ]
[ ]
(idősebb gyermeknél: Sokszor alig értem, hogy a gyermekem mit akar, vagy mire van szüksége.)
15. Hagyom, hogy a gyermekem egyes dolgokban maga döntsön. [ ]
[ ]
16. Néha úgy érzem, nem is kéne nekem gyerek.
[ ]
[ ]
17. Általában sikerül megvigasztalnom a gyermekem,
mikor zaklatott.
[ ]
[ ]
18. Nem beszélgetek túl sokat a gyermekemmel.
[ ]
[ ]
19. Jó érzés nekem, hogy a gyermekem rám van utalva.
[ ]
[ ]
20. Úgy érzem, hogy a gyermekem képtelen meglenni,
ha nem vagyok mellette.
[ ]
[ ]
21. Bátorítom a gyermekemet, hogy önálló legyen.
[ ]
[ ]
22. Egyáltalán nem érzem, hogy kisajátítanám a gyermekemet. [ ]
[ ]
23. Sokat aggódom a gyermekemért.
[ ]
[ ]
24. Nem hiszem, hogy dicsérnem kéne a gyermekemet.
[ ]
[ ]
25. Hagyom, hogy a gyermekem akkor és azt egyen,
amikor és amit akar.
[ ]
[ ]

Alig
Egyáltalán nem
jellemző
jellemző
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[
[

]
]
]

[
[
[

]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[

]

[

]

(Szeretet, törődés skála: 1., 2., 4., (5. - kihagyva), 6., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 24.
Túlvédés, korlátozás skála: 3., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 19., 20., 21., 22., 23., (25. -kihagyva)
Fordítandó tételek: 1., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 19., 20., 23.)
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