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1. ELŐSZÓ – A disszertáció témája és felépítése 

 

A disszertáció témája koraszülött gyermekek kognitív fejlődésének követése 

csecsemőkortól az iskoláskor kezdetéig. A kutatásban koraszülött és időre született 

gyermekek és anyáik vettek részt. Különböző életkorokban szereztünk adatokat 

fejlődésükről, egy éves korban anya-gyermek interakciók megfigyelését végeztük el. 

További megfigyeléses adatszerzés történt a gyermekek négy éves korában, ekkor tanítási 

helyzetben vizsgáltuk az anyukák és a gyermekek viselkedését. Több életkorban vettünk 

fel továbbá fejlődési teszteket, majd IQ tesztet a gyermekekkel. 

A kutatás egyik fontos kérdésfeltevése, hogy vajon milyen életkorig, és milyen 

mértékben figyelhető meg a koraszülött gyermekek hátránya az időre született 

gyermekekhez képest. Emellett azokra a kérdésekre is választ szerettünk volna kapni, 

hogy a környezet (azon belül is az anya-gyermek interakció) mely aspektusai segítik a 

kezdeti hátrányok leküzdését. Vizsgálatunk longitudinális természete olyan kérdések 

elemzését is lehetővé tette, hogy mely korai sajátosságok (pl. anyai stimuláció 

milyensége) alkalmasak a későbbi kimenetek predikciójára. A kutatás eredményei 

gyakorlati relevanciával is bírnak, segíthetnek azon tényezők azonosításában, melyek 

fontos kiindulási pontjai lehetnek intervenciós programoknak. 

 A szakirodalmi bevezető három nagy kérdéskört jár körbe. Egyrészt részletes képet 

kíván adni a koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációiról, a tranzakcionális modell 

(Sameroff, 2005) elméleti keretében gondolkodva tekinti át az eddigi szakirodalmi 

eredményeket a koraszülött gyermekek fejlődési kimenetelére vonatkozóan. A 

koraszülöttekkel kapcsolatos szakirodalmi áttekintés külön alfejezetét képzi az ezen 

populáción végzett anya-gyermek interakció alakulására vonatkozó kutatási eredmények 

ismertetése. A bevezető másik fókusza a kognitív fejlődésben szerepet játszó környezeti 

tényezők áttekintése. Ezen belül rövid módszertani kitérő foglalkozik az anya-gyermek 

interakció megfigyelésének módszertani kérdéseivel, mely empirikus munkánk miatt 

kapott nagyobb hangsúlyt. Az áttekintés harmadik nagy kérdésköre a fejlődésben tetten 

érhető kontinuitás-diszkontinuitás tanulmányozása. 

 A disszertáció módszer fejezete szokásos felépítésű, de mivel két általunk kialakított 

megfigyeléses szempontrendszer is bemutatásra kerül, ezért ennek ismertetésére több 

oldalt szántunk. Az adatkezelés és adatredukció bemutatása is viszonylag részletes, ezt 

úgy véljük nagyrészt az indokolta, hogy a megfigyeléses vizsgálatból szerzett adataink 

sok esetben nem mutattak olyan eloszlást, ami adatkezelés nélkül lehetővé tette volna 
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bizonyos statisztikai elemzések alkalmazását, valamint a kutatás longitudinális természete 

miatt fokozottabban szembesültünk a hiányzó adatok pótlásának nehézségeivel. 

 Az eredmények bemutatása a hipotézisek mentén történik. Először a koraszülöttség 

kognitív fejlődésre gyakorolt hatásával kapcsolatos adatokat közöljük, ezt követi a 

környezeti hatásokkal, ezen belül is az anya-gyermek interakcióval és az otthoni 

környezet minőségével összefüggő eredmények ismertetése. Részletesen foglalkozunk a 

környezeti hatások és a fejlődés összefüggéseivel, majd a longitudinális mintázatok, 

kontinuitás-diszkontinuitás kérdéskörében szerzett eredményeinkre térünk ki. 

A diszkusszióban részletesen értelmezzük eredményeinket, és összevetjük ezeket a 

szakirodalomban olvasottakkal. Végül kitérünk kutatásunk korlátaira, erősségeire, és a 

lehetséges gyakorlati implikációkra is. 
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2. SZAKIRODALMI BEVEZETŐ 

 

2.1. A KORASZÜLÖTTSÉGRŐL 

 

2. 1. 1. A koraszülöttség meghatározása, tények és vitás kérdések 

 

A WHO mai ajánlása szerint koraszülöttnek tekintjük azt az újszülöttet, aki a 37. 

terhességi hét előtt jön világra, születési súlya 2500 grammnál alacsonyabb. Az 1990-es évek 

előtt az újszülötteket elsősorban a születési súlyuk alapján csoportosították, mert a gesztációs 

idő számítása még bizonytalanabb volt (Aylward, 2002a). Mára a gesztációs idő megbecslése 

a technikai fejlődésnek köszönhetően pontosabb, és mivel a gesztációs idő a szervezet 

érésének, életképességének erőteljesebb meghatározója, mint a születési súly, ezért a 

koraszülöttség definiálásánál ma már inkább a gesztációs időt tekintjük meghatározónak. A 

koraszülöttség a leggyakoribb perinatális kockázati tényező: a koraszülöttek aránya az élve 

születettek közt demográfiai tényezőktől függően 6-10% (Aylward, 2003). Magyarország egy 

2007-es jelentés szerint (UNICEF, 2007) a kissúlyú (2500 gramm alatti) újszülöttek arányát 

tekintve igen rossz helyen áll; a második legkedvezőtlenebb arány hazánkban mutatható ki az 

OECD országok közül. Eszerint hazánkban 8-9 % közötti a kissúlyú, koraszülött újszülöttek 

aránya1. Az Európai Uniós átlaghoz képest ez az arány majdnem kétszeresnek mondható. 

A koraszülöttek korántsem tekinthetőek homogén csoportnak, nagy variabilitás 

mutatkozik születési súlyuk, gesztációs koruk, rizikószintjük, a születési komplikációk 

előfordulása tekintetében. A koraszülöttek csoportját ezért további alcsoportokra lehet bontani 

(Gomella, Cunningham és mtsai, 2004): Alacsony születési súlyú csecsemőknek nevezik a 

2500-1500 gramm közötti, Nagyon alacsony születési súlyúnak az 1500-1000 gramm közötti, 

és Extrém kis súlyúnak az 1000 gramm alatti születési súlyú csecsemőket. A születési súly 

azonos gesztációs idő esetén is nagyon különböző lehet, így azokat az újszülötteket, akiknek 

méhen belüli növekedése megfelel gesztációs idejének (appropriate for gestational age, AGA) 

meg kell különböztetnünk azoktól az újszülöttektől, akik intrauterin fejlődésükben 

visszamaradottak (small for gestational age, SGA). 

 A koraszülöttekkel kapcsolatos kutatásokban felmerül a kérdés, hogy a gyermek 

életkorát hogyan számítsák (lásd pl. Kalmár és Csiky, 1994). A születés időpontja alapján 

                                                 
1 Magyarországon a statisztika külön adja meg a koraszülöttek és a kissúlyúak arányát, 2006.-ban például 8895 
koraszülött (8,91%) és 8702 (8,71%) kissúlyú újszülött jött világra, de ez a két adat döntően ugyanazokat a 
gyerekeket takarja (Csákány, 2007). 
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számított kronológiai életkor mellett a várt születési időpontnak megfelelő korrigált életkor 

figyelembe vétele a leggyakoribb. A korrigált életkorral történő számolás esetén a koraszülött 

gyermeket a várakozásnak megfelelő születési dátumú gyermekkel mutatják azonos korúnak. 

Az, hogy a kronológiai vagy a korrigált életkort használja-e egy kutatás, döntő fontosságú, 

hiszen egy fejlődési tesztben mindig az adott életkor függvényében állapítható meg a 

fejlettségi szint, így tehát igen lényeges, hogy mihez viszonyítva kerül értékelésre a gyermek 

teljesítménye (Siegel, 1983). 

 A korrigált életkor használata érési, biológiai nézőpontot takar, míg a kronológiai 

életkor használata a környezet hangsúlyosságát emeli ki (Dale, Greenberg és Crinic, 1987; 

Siegel, 1994). Akik a korrekció elvetése mellett érvelnek, úgy vélik, hogy az extrauterin 

környezet facilitáló hatással van a pszichomotoros funkciókra, így ez elfedheti az 

idegrendszeri deficittel összefüggő lemaradást. Ez az érvelés azért nem állja meg a helyét, 

mert bár a koraszülött gyermek valóban korábban szerez tapasztalatokat, ám ezek a 

tapasztalatok korántsem tekinthetőek adekvátnak. A korai tapasztalatok közül némelyik 

kifejezetten káros az extrauterin környezethez még nem adaptálódott idegrendszer számára, 

így ezek a tapasztalatok inkább visszavethetik a fejlődést, mintsem hogy segítenék azt. 

Bizonyos ingerek mennyisége jelentősen lecsökken, ezek az intrauterin életben természetes, 

elsősorban vesztibuláris ingerlések; ehelyett a koraszülött gyermeket olyan ingerek érik, 

amikkel normálisan csak sokkal később találkoznának (Den-Ouden, Rijken és mtsai, 1991). 

Valójában egyik megközelítés sem optimális, a korrigált életkor használata esetén figyelmen 

kívül hagyjuk a valós és a várt születési időpont közötti tapasztalatok szerepét, a korrekció 

elvetése esetén viszont egyenértékűnek tekintjük azokat a nem adekvát környezeti hatásokat, 

melyek a koraszülötteket érik az időre született babákat érő adekvát környezeti hatásokkal. 

Tovább nehezíti a kérdéskört a gesztációs idő becslésének esetleges pontatlansága, és abban 

sincs konszenzus, hogy a korrekciót 37 vagy 40 hétre kellene-e megtenni. 

Az általános, bár ennek ellenére vitatható álláspont, hogy a gyermek 2 éves koráig 

javasolt a korrigált életkorral számolni (Aylward, 2002a; Lems, Hopkins és Samsom, 1993). 

Bár a legtöbb kutatási beszámolóban nem találunk indoklást arra vonatkozóan, hogy miért 

döntenek a korrigált életkor alkalmazása mellett, és miért pont 2 éves korig járnak el eszerint, 

általánosan elterjedt és alátámasztott az az elképzelés, miszerint az élet első 1,5 - 2 évében a 

fejlődési teljesítmények döntően a fajra jellemző genetikai programon alapulnak (Kopp és 

McCall, 1982). Eszerint pedig az érési folyamatok jelentősebbek az első két életévben, ami a 

korrigált életkor használatát implikálja. Két éves kor után azonban számos bizonyíték 

található a környezeti hatások és a kognitív fejlődés kapcsolatára (pl. a SES csak 18-24 
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hónapos kortól korrelál szignifikánsan a fejlődési mutatókkal; lásd további fejezetek, Seifer, 

2001). 

 

2. 1. 2. A fejlődéslélektan érdeklődése a koraszülött gyermekek fejlődése iránt 

 

A koraszülöttség hosszú távú kimenetelével kapcsolatos fejlődéslélektani érdeklődés 

több szempontból is indokolt. Egyrészt gyakorlati implikációkkal kapcsolatos kérdéseket 

válaszolhatnak meg a koraszülöttek fejlődésére irányuló kutatások (például intervenciós 

programok tervezése), másrész elméleti relevanciájú kérdéskörökre is választ adhatnak a 

koraszülött gyermekekkel foglalkozó tanulmányok. 

Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ma már 23-24 hét közötti gesztációs 

időre született újszülöttek is életben tarthatóak, akár már 500 gramm születési súllyal 

(Goldberg és DiVitto, 2002). A túlélés esélye 500-750 gramm között 30 százalékos, 750 

gramm és 1 kg között több mint 70 százalék és 1 kg fölött már több mint 90 százalék. Minden 

gyermek születése óriási változást, és kihívást jelent a szülők számára, ám a koraszülött 

csecsemők esetében ezek a nehézségek vitathatatlanul még nagyobb megmérettetés elé 

állítják a szülőket. Mivel a koraszülöttek, főleg a kezdeti időszakban, több területen eltérnek 

időre született társaiktól, és fejlődésük során több nehézséggel kell szembenézniük, ezért a 

fejlődéspszichológiai kutatások eredményei gyakorlati haszonnal bírhatnak a szülők 

felkészítésétől, a protektív mechanizmusok azonosításán és elősegítésén át, komplex 

intevenciós programok kidolgozásáig. Olyan kérdések megválaszolását is célozzák ezen 

kutatások, mint például: Milyen szülői viselkedés segíti inkább a megfelelő fejlődését egy 

koraszülött gyermeknek – aktívabb, vagy éppen passzívabb reakciók a gyermek alacsonyabb 

éberségére? Vannak-e olyan csecsemőkori mutatók, melyek alapján be lehet jósolni, hogy 

például iskoláskorban milyen előmenetel várható a gyermeknél? Lehet-e azonosítani a 

koraszülött gyermekek csoportján belül olyanokat, akiknél kedvezőtlenebb előmenetel 

várható, így esetükben kiemelt fontosságú az intervenció? 

A koraszülöttség implikációi iránti érdeklődés továbbá annak a felismerésnek is 

köszönhető, hogy a nem optimális feltételek között induló fejlődés természetesen létrejött 

kísérleti helyzetnek is tekinthető, alkalmas a fejlődés mechanizmusainak tanulmányozására 

(Aylward, 2002a; Kalmár, 2007). A biológiai rizikóval rendelkező csoport összehasonlítása 

rizikómentes csoportokkal lehetővé teheti a biológiai és a környezeti hatások 

kölcsönhatásának tanulmányozását (Minde, 1993). Mindemellett a koraszülöttség gyakran 

társul más rizikótényezőkkel, a komplex változók összjátékának tanulmányozása szintén 
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kihívást jelent a fejlődéslélektan számára, az e téren végzett vizsgálatok akár fejlődési 

modellek kidolgozására, ellenőrzésére is lehetőséget adhatnak. A longitudinális kutatások e 

téren további kérdéseket válaszolhatnak meg a kontinuitás-diszkontinuitás, a predikció, a 

korai tapasztalatok hatása, és további témakörökben. 

 

2. 2. A KORASZÜLÖTTSÉG MINT FEJLŐDÉSI RIZIKÓ, A TRANZAKCIONÁLIS 

MODELL 

 

2. 2. 1. A rizikó fogalma, protektív tényezők, reziliencia 

 

A rizikó statisztikai fogalom, olyan tényezőkre utal, melyek megnövelik egy negatív 

kimenetel előfordulási valószínűségét. Több olyan rizikótényező ismert, mely bizonyítottan 

prediktora a nem kívánatos következményeknek (Masten, 2001). A rizikótényezők többsége 

dimenzionális, és nem kategorális természetét tekintve (Rutter, 2000). 

A koraszülöttséget a leggyakoribb perinatális fejlődési rizikónak tekinthetjük (Kalmár 

és Csiky, 1994). A fejlődésre gyakorolt hatása számos egyéb feltételtől függ. A rizikó 

megragadásában az egyik nehézséget az jelenti, hogy a rizikótényezők ritkán állnak 

önmagukban, sokkal gyakoribb halmozódásuk, együttes előfordulásuk. A kumulatív rizikó 

megnehezíti a specifikus hatások elkülönítését (Coie, Watt és mtsai, 1993). A 

koraszülöttséggel, mint biológiai rizikóval, gyakran társulnak szociális vagy családi 

rizikótényezők: alacsonyabb szocioökonómiai státusz, szegénység, serdülőkorú anyaság 

(Liaw és Brooks-Gunn, 1994), más szavakkal a pre- és perinatális rizikótényezők rossz 

szociális feltételek között az átlagnál nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. A koraszülöttek 

családjában továbbá nagyobb arányú a szülők válása, gyakoribb a gyermekbántalmazás és 

elhanyagolás (Trause és Kramer, 1983). 

A kumulatív rizikó modell (Sameroff, 2005) szerint a fejlődési kimenetel prediktálása 

pontosabb, ha a rizikótényezőket nem önmagukban, hanem együttes kombinációjukban 

vizsgáljuk. Ebben a megközelítésben nem annyira az egyes rizikófaktorok megléte, hanem 

sokkal inkább a rizikótényezők száma a lényeges. A 20. század második felében több 

vizsgálat is született a rizikótényezők hosszú távú hatásainak feltérképezése céljából (Werner, 

2000). A kutatási eredményekből egyértelműen kirajzolódik, hogy a hasonlóan kedvezőtlen 

környezeti feltételek mellett nevelkedő gyermekek fejlődésének kimenetelében óriási 

heterogenitás mutatkozik meg (Rutter, 2000). Egyes gyerekek tartós pszichés problémákat 

mutatnak, míg mások relatíve „karcolás nélkül” kerülnek ki a nehéz körülmények közül, míg 
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néhányan akár meg is erősödnek a hányattatások között. A heterogenitás nem pusztán mérési 

hibának köszönhető, mivel a kimenetelekben megmutatkozó jelentős egyéni különbségeket 

mind természetes kísérleti, mind hosszú távú követéses vizsgálatok alátámasztják. Ez a 

heterogenitás irányította a kutatók figyelmét a reziliencia felé. 

A reziliencia fogalma arra a folyamatra vonatkozik, mely során a kedvezőtlen, 

veszélyeztető környezet ellenére pozitív adaptáció, kedvező fejlődési kimenetel mutatkozik 

meg (Masten, Best és Garmezy, 1990, Masten, 2001, Rutter, 2000). A reziliencia kutatások 

célja azoknak a folyamatoknak a feltárása, melyek a kedvező kimenetelhez vezetnek. A 

fogalom két alapvető kritériumhoz kapcsolódik: az egyik lényeges pont magának a rizikó 

fogalmának a meghatározása, hiszen csak a valóban meglévő és kimutatható rizikó esetén 

beszélhetünk rezilienciáról. Másrészt a fogalomhoz hozzátartozik a „kedvező kimenetel” 

definiálása, annak meghatározása, hogy mit tekintünk megfelelő alkalmazkodásnak, kedvező 

fejlődési kimenetelnek. Egyes kutatások a különböző externalizáló tünetek, vagy más 

szimptómák hiányával definiálják a jó alkalmazkodást. Mások az iskolai előmenetelre, vagy a 

szociális kompetenciára helyezik a hangsúlyt (Masten, 2001). Rutter (2000) felhívja a 

figyelmet arra, hogy a túlzottan leszűkített kimeneti változók vizsgálata félrevezető 

következtetésekhez vezethet.  

Azok a gyerekek, akiket egy adott területen reziliensnek tekinthetünk, más területen 

nem feltétlenül bizonyulnak annak. A stresszel való megküzdés nagy varianciát mutathat a 

különböző domainek, kontextusok között, valamint a fejlődés előrehaladtával is változatosság 

mutatkozhat a kimenetelekben (Freitas és Downey, 1998). Éppen ezért a rezilienciát 

multidimenzionálisnak kell tekintenünk, beszélhetünk például tanulmányi, érzelmi, 

viselkedéses rezilienciáról (Luthar, Cicchetti és Becker, 2000). Bradley, Whiteside és 

kutatócsopotja (1994) szegénységben felnövő koraszülöttek fejlődését vizsgálta, és a reziliens 

kimenetelnek négy területét különböztette meg: a kognitív, a viselkedéses, a növekedési 

státuszbeli és az egészségi állapotot. Ha mind a négy kimeneti domaint számításba vették, 

akkor a gyerekeknek 12%-át sorolták a reziliens csoportba három éves korukban.  Ha csak 

egy területet néztek, ennél jóval magasabb százalékokat kaptak, például csak a viselkedéses 

kimenetelt tekintve a gyerekek 73%-a mutatkozott reziliensnek (viselkedéses reziliencia). 

Más kutatások arra is rávilágítanak, hogy a különböző domainek hátterében más-más 

folyamatok állhatnak, amelyek a kedvező fejlődési kimenetelt elősegítik. Kim-Cohen, Moffitt 

és munkatársai (2004) például szegénységben felnövő gyerekeknél a kognitív reziliencia 

hátterében a gyermek könnyű temperamentumának, és az anyai stimuláló aktivitásnak a 
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szerepét azonosították, míg a viselkedéses reziliencia leginkább az anyai érzelmi melegséggel 

függött össze. 

 A reziliencia iránti érdeklődés megjelenésével párhuzamosan a figyelem a protektív 

tényezők azonosítása felé fordult a pszichológiában. A kérdés arra irányult, hogy milyen 

tényezők járulnak hozzá a kedvező kimenetekhez rizikó jelenlétében. Werner és Smith (1982) 

a protektív mechanizmusok működését három szinten írják le: a gyermeken belüli tényezők, a 

családi komponensek, és a családon kívüli, társadalmi szintű faktorok szintjén. 

 

2. 2. 2. Tranzakcionális modell 

 

A koraszülöttség hosszú távú kimenetelének elemzésekor különösen fontos olyan 

fejlődési modellekben való gondolkodás, mely a főhatás modellekkel szemben a környezet és 

az egyén egymásra hatását is figyelembe veszi (Kalverboer, 1988). A főhatás modellek a 

biológiai adottságokat, az egyént függetlenül kezelik környezetétől. Aylward (2002a) 

hangsúlyozza, hogy a koraszülöttek fejlődési kimenetelének megértéséhez nem megfelelő az 

egyenes ok-okozatiságban való gondolkodás, ahogy írja „a helyzet jóval összetettebb annál, 

mint egy főhatást feltételező „A → B” modell” (Aylward, 2002a; p. 38.). Sameroff (2005) 

tranzakcionális modellje éppen a főhatás modellekkel szemben azt hangsúlyozza, hogy a 

fejlődés során a gyermek és a környezete folyamatos, dinamikus interakcióban áll egymással. 

Kétirányú kölcsönös összefüggés áll fenn az egyén és környezete között, vagyis a gyermek és 

aktuális állapota is befolyásolja azt, hogy milyen környezeti hatások fogják őt érni. A 

környezet tehát nem tekinthető a gyerektől függetlenül reagáló közegként, a fejlődő egyén a 

saját környezetének aktív szervezője. Fontos komponens az is, hogy a gyermek mit vált ki a 

környezetéből, és mit képes „felvenni” környezetéből. Eszerint a modell szerint a fejlődési 

kimenetel tehát az egyén és az őt ért tapasztalatok közötti kombinációk produktuma. A 

kimenetel prediktálásában Sameroff szerint félrevezető csupán az egyik „összetevőre”, 

mondjuk a gyermek sajátosságaira koncentrálni. A gyermek fejlődése eszerint nem más, mint 

a gyermek és a családi és szociális környezet nyújtotta tapasztalatok közötti dinamikus 

interakció produktuma. A környezet nyújtotta tapasztalat nem független a gyermektől. 

 Miért lehet segítségünkre a tranzakcionális modell, ha a koraszülöttség pszichológiai 

implikációit kutatjuk? Egyrészt azért, mert felhívja a figyelmet arra, hogy a koraszülöttség 

esetében is a biológiai és a környezeti rizikók összjátékára érdemes fókuszálni, a perinatális 

rizikó mértéke mellett igen fontos a környezeti rizikó minél pontosabb megragadása, és ezek 

interakciójának a vizsgálata (Poehlmann és Fiese, 2001). Másrészt annak megértését is segíti 
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a tranzakcionális modell, hogy miért alakulhat másként az anya-gyerek interakció a 

koraszülött csecsemők esetében, hogyan alakítják az anya-gyermek interakciót és kapcsolatot 

a gyermek sajátosságai, milyen válaszokat hívnak elő ezek a csecsemők a szüleikből. 

 A biológiai és a környezeti rizikótényezők több szempontból sem vizsgálandóak 

elkülönülten: egyrészt kumulált előfordulásuk miatt elkülönült vizsgálatuk nehezített 

(Sameroff, 2005). Másrészt arra utaló eredmények is ismertek, hogy biológiai rizikó jelenléte 

esetén bizonyos környezeti hatásoknak eltérő szerepük lehet, mint akkor, ha nincs jelen 

biológiai rizikó (Luthar, Chicchetti és Becker, 2000; Barratt, Roach és Leawitt, 1996; Kalmár 

és Csiky, 1994; Smith, Landry és mtsai, 1996). Lehetnek olyan környezeti hatások, melyek 

egészséges, rizikómentes gyermekek fejlődését megragadhatóan nem módosítják, de a rizikós 

gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásuk kimutatható (Sameroff és Seifer, 1983), a környezet 

szerepe ez esetben a biológiai rizikó jelenlétében mondható jelentősebbnek. Másrészt viszont 

súlyos biológiai rizikó esetén adott környezeti hatásoknak már kevesebb befolyásoló szerepe 

lehet a fejlődési kimenetelre nézve (Aylward, 2002b), így például az intervenciós 

programokból a legsúlyosabb rizikójú koraszülöttek kevesebbet tudnak profitálni (az 

idegrendszer maradandó érintettsége korlátot szabhat a környezeti tényezők befolyásának). 

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy adott környezeti hatás más-más következménnyel jár 

a gyermek állapotától függően: nagyon magas biológiai rizikó esetén előfordul, hogy a 

kedvező környezeti hatásnak már nincs módosító lehetősége; abban az esetben, ha nincs jelen 

biológiai rizikó, akkor nem kimutatható a fejlődésre tett hatása (a környezeti ráhatás 

hiányában is problémamentes a fejlődés); mérsékelten súlyos biológiai rizikó esetében viszont 

az adott környezeti hatás jelenléte vagy hiánya jelentős eltéréseket okozhat a fejlődési 

kimenetelben. 

 A környezeti hatások tehát enyhíthetik, avagy éppen súlyosbíthatják a perinatális 

rizikóval kapcsolatos fejlődési problémákat (Kalmár, 2007). A biológiai és a környezeti 

rizikófaktorok összjátékát több vizsgálat is kimutatta koraszülöttek esetében is. Poehlmann és 

Fiese (2001) például azt találta, hogy bár a perinatális rizikó súlyossága összefügg a kognitív 

fejlődési kimenetellel, azok a magasabb biológiai rizikójú csecsemők, akikkel anyáik pozitív 

interakciós viselkedést mutatott, kedvezőbb kognitív fejlődét mutattak 12 hónapos korban, 

mint azok a csecsemők, akikkel anyáik nem optimális interakciós viselkedést tanúsítottak. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a jó minőségű anya-gyerek interakció protektív 

tényezőként szolgálhat a fejlődésben, és így hozzájárulhat a rezilienciához, legalábbis a 

kognitív fejlődés területén. Az eredmények alátámasztják továbbá a tranzakcionális modellt 
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is, hiszen azt mutatják, hogy a fejlődési kimenetel sem az egyén, sem a környezete elszigetelt 

vizsgálatával nem érthető meg. 

 

2. 3. A KORASZÜLÖTTSÉG FEJLŐDÉSI KIMENETELE 

 

2. 3. 1. Kognitív hátrány – milyen mértékű és meddig áll fenn? 

 

Számos vizsgálat beszámol a koraszülött gyermekek csoportszinten megmutatkozó 

kognitív fejlettségbeli hátrányáról (pl. Halsey, Collin és Anderson, 1993; Landry, Smith és 

mtsai, 2000, Sansavini, Rizzardi és mtsai, 1996, Taylor, Klein, Hack, 2000), a koraszülöttség 

tehát rizikótényezőnek tekinthető a későbbi kognitív nehézségek kialakulására nézve. A 

koraszülöttek hátrányát több területen is kimutatták: időre született társaikhoz képest 

átlagosan valamivel alacsonyabb IQ mutatkozik náluk; a lemaradás mértéke Rose, Feldman és 

mtsai (2005) szerint 5-15 pont között, Aylward (2002b) szerint 5-7 pont között mozog. Egy 

hazai vizsgálat (Kalmár, 1996) szerint a lemaradás mértéke nagyban függ az életkortól is, 

egyes életkorokban jelentéktelen (sőt, akár a koraszülöttek előnye is megfigyelhető lehet), 

más életkorokban 5-6 pont körüli. Kalmár (2007) összegzése szerint „az elmaradás 

semmiképp sem riasztó mértékű, és csak viszonylagos: abban nyilvánul meg, hogy 

intelligenciaszintjük nem egészen éri el azt a szintet, ami az otthoni szociökonómiai hátterük 

alapján várható lenne.” (Kalmár, 2007; 64. oldal). 

További vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy gyengébb vizuális-motoros készségek, és 

nagyobb arányban előforduló tanulási nehézségek (Saigal, Hoult és mtsai, 2000; Bennett és 

Scott, 1997, Litt, Taylor és mtsai, 2005) jellemzik a koraszülötteket. Nehézségeik vannak a 

figyelmi képességeik, éberségük és válaszkészségük (Goldberg és DiVitto, 2002), közös 

figyelmi tevékenységük (Olafsen, Ronning és mtsai, 2006) és exekutív funkcióik terén is 

(Bayless és Stevenson, 2007). Az információfeldolgozás sebessége, és egyes emlékezeti 

feladatokban nyújtott teljesítményeik terén is hátrányban vannak időre született kortársaikhoz 

képest (Rose, Feldman és mtsai, 2005). A koraszülöttek nagyobb arányban rendelkeznek 

speciális szükségletekkel az oktatás terén, több külön foglalkozáson vesznek részt (Bayless, 

Cate és Stevenson, 2008). 

Több fontos kérdéskör megválaszolása szükséges azonban az összefüggések mélyebb 

megértése érdekében: milyen életkorig és milyen mértékben figyelhetőek meg ezek a 

hátrányok, és mitől függ, hogy egyes koraszülött gyermekek alacsonyabb fejlettségi szintet 

mutatnak, mint időre született társaik, mások viszont problémamentesen fejlődnek. További 
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megválaszolásra váró kérdés, hogy vajon a korai időszakban mérhető fejlődési szint milyen 

mértékben alkalmas a későbbi fejlődési mutatók, vagy akár az intelligencia bejóslására. 

A hátrányok időbeli fennmaradását, illetve csökkenését vagy esetleges növekedését 

csak a longitudinális kutatások válaszolhatják meg. A követés hossza természetesen nem 

elhanyagolandó kérdéskör, Tideman (2000) például 19 éves korukig követett koraszülött 

gyerekeket, eredményei szerint míg 4 éves korban szignifikáns a hátrányuk, 9 és  19 évesen 

már nem mutatható ki jelentős különbség az időre születettekkel összehasonlítva. Ebben a 

vizsgálatban a koraszülött gyermekek felzárkózása volt tetten érhető. Egy kevésbé finom 

mérést alkalmazó kutatás (Saavalainen, Luom és mtsai, 2008) 16 éves korig követett 

koraszülötteket, és az iskolai teljesítmények összevetése alapján szintén arra a következtetésre 

jutott, hogy serdülőkorban már nem érhető tetten a koraszülöttség hatása, a koraszülöttek 

(ezen belül is a 29. hét előtt született, magasabb rizikós alcsoport is) hasonló osztályzatokkal 

rendelkezett, mint az időre született serdülők. 

Más vizsgálatok ezzel ellentétes következtetésre jutottak, vagyis a hátrányok időbeli 

fennmaradásáról, vagy akár még az életkorral fokozódó mértékéről számoltak be (Aylward, 

2002b; Koller, Lawson és Rose, 1997, Saigal, Hoult és mtsai, 2000). Ismertek olyan kutatási 

eredmények is, melyek az iskolába lépés ideje körül jeleznek a koraszülötteknél nagyobb 

problémákat, olyanokat, melyeket a korábbi fejlődés alapján nem lehetett előrejelezni (Cohen, 

Parmelee és mtsai, 1992; Whitfield, Grunau és Holsti, 1997). Ezek az egymásnak 

ellentmondó eredmények vezettek olyan fogalmak kialakításához, melyek az időtényező 

szerepét, az életkor fontosságát hangsúlyozzák a rizikótényezők hosszú távú hatásának 

mérlegelésében (Kalmár, 2007). Ilyen fogalom például az „alvó hatás” (Wrape, 2003), amely 

a fejlődés korai időszakából származó probléma egy későbbi életkorban tetten érhető 

realizálódására utal. Gordon és Jens (1988) „mozgó rizikó” modellje pedig azt emeli ki, hogy 

egy probléma eltűnése ellenére az életkor előrehaladtával a hátrányok később újra 

megfigyelhetőek lehetnek. Ugyanerre utal az is, hogy a rezilienciát nem tekinthetjük fix 

attribútumnak, hiszen az, ha valaki kedvező kimenetelt, jó adaptációt mutat rizikó ellenére 

egy adott életkorban, még nem biztosíték arra, hogy egy későbbi életkorban szintén 

reziliensnek lehetne őt tekinteni (Rutter, 2000). 

Egy hazai vizsgálat is alátámasztja a koraszülöttek kognitív teljesítményében 

megfigyelhető ingadozásokat. Kalmár (2007) 3 évestől 10 éves korig követett koraszülött 

gyerekeket, eredményei szerint a koraszülött és az időre született csoport teljesítményének 

egymáshoz való viszonya az életkor függvényében változóan alakult. 3-4 éves korban nem 

volt jelentős eltérés a két csoport intelligencia kvócienseiben, 5 éves korban a koraszülött 
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gyermekek teljesítménye volt jobb2, 6 évesen ismét nem volt jelentős különbség, majd 7 és 8 

éves korban már a koraszülöttek hátránya rajzolódott ki időre született társaikhoz képest. 9-10 

éves korban a koraszülöttek hátránya tovább nőtt. Ugyanakkor a koraszülött csoport 

teljesítményének szóródása a legtöbb életkorban meghaladta az időre születetteknél meglévő 

IQ szóródást, ez a különbség az életkorral csökkenő tendenciát mutatott. 

A koraszülöttek csoportszinten megmutatkozó hátránya nagy egyéni változatosságot 

takar, vagyis több vizsgálat is hangsúlyozza, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nincs 

teljesítménybeli lemaradásuk az időre született gyermekekhez képest. A nagy kognitív 

fejlődésbeli variabilitás hátterében egyrészt a koraszülött csoportok nem homogén természete 

áll: fontos lehet a perinatális tényezők (születési súly, gesztációs idő, komplikációk mértéke) 

figyelembe vétele. Másrészt a koraszülöttség hatását természetesen a környezet is 

módosíthatja, igen intenzív kutatási terület az anya-gyermek interakciónak, vagy az otthoni 

környezet minőségének vizsgálata a fejlődési kimenetel alakulásában. 

 

2. 3. 2. A kognitív hátrány finomabb feltérképezése 

 

 Mint láttuk, a koraszülöttek kognitív fejlődésbeli hátránya több területen jelentkezik. 

Nézzünk néhány vizsgálatot arról, vajon mely területek érintettek inkább, és melyek kevésbé 

érzékenyek a koraszülöttségre. Az intelligenciateszten belül is találhatunk inkább érintett 

területet: a performációs próbákat. Néhány kutatási eredmény arra utal, hogy a gesztációs idő 

erősebb összefüggést mutat a performációs kvócienssel, mint a verbálissal (Saavalainen, 

Luom és mtsai, 2008; Taylor, Burant és mtsai, 2002). A vizuális-perceptuális, a motoros és az 

emlékezeti funkciók nagyobb mértékben érintettek koraszülöttek esetében, mint a nyelvi 

funkciók (Goyen, Lui és Woods, 1998, Taylor, Klein, Hack, 2000). 

A koraszülötteknél egy érintett terület, mely a későbbi kognitív és viselkedéses 

problémák kialakulásához potenciálisan hozzájárulhat: a figyelem (Van de Weijer-Bergsma, 

Wijnroks, Jongmans, 2008). Rose, Feldman és munkatársai (2008) szerint a koraszülötteknél 

sokszor az iskolába lépéskor jelentkeznek a nehézségek, ám ezek gyökerei már 

csecsemőkorban fellelhetőek. Rose kutatócsoportja elsősorban a figyelmi és 

információfeldolgozási folyamatokat vizsgálja. 12 hónapos koraszülötteknél az 

információfeldolgozás több területén kimutattak az időre született csecsemőkhöz viszonyított 

lemaradásokat. Az érintett területek a következők: felismerés, felidézés, gyorsaság (az 

                                                 
2 Ennek hátteréről lásd a „Kimenetel variabilitásának háttere – A környezet szerepe” alfejezetben 



 19

információk enkódolása), figyelem. Elemzéseik szerint a figyelemben, a gyorsaságban, a 

felidézésben és a felismerésben megmutatkozó 12 hónapos kori hátrányok a felelősek a 2 és 3 

éves kori alacsonyabb fejlődési szintért (Bayley teszttel mérve) koraszülötteknél. A 

csecsemőkori információfeldolgozás eszerint mediálja a koraszülöttség hatását a későbbi 

kognícióra. Korábbi vizsgálatok (Sigman, 1976; Sigman, Kopp és mtsai,1977) is kimutatták, 

hogy a koraszülötteket lassabb információfeldolgozás, hosszabb nézési idő, és alacsonyabb 

szintű újdonság-preferencia jellemez csecsemőkorban. Mindezek azért bírhatnak 

jelentőséggel, mert ezek a korai figyelmi és információfeldolgozási teljesítmények (más 

komponensek együttes figyelembevételével) prediktívek lehetnek a későbbi (12 és 18 éves 

kori) IQ-ra nézve. (Sigman, Cohen és Beckwith, 1997).  

A koraszülötteknél a kezdeti magasabb szintű éberséget egy kevésbé hatékony 

figyelmi-orientációs képesség követ, melyet a hosszabb fixációs idő fennmaradása, valamint 

kevésbé hatékony figyelmi váltás jellemez (Van de Weijer-Bergsma és mtsai, 2008). 

Kisgyermekkorban a figyelmi funkciók éretlenségét viszont már az alacsonyabb szintű 

kitartott figyelem mutatja, továbbá az exekutív funkciók terén úgy tűnik, hogy a 

koraszülötteknek elsősorban nem a korábban már jutalmazott válasz gátlásával van 

elsődlegesen problémájuk, hanem az irreleváns vagy elterelő elemekre való odafigyelés 

legátlásával (Van de Weijer-Bergsma és mtsai, 2008). A figyelemmel kapcsolatos problémák 

kisgyermekkorban még kifejezettebbek, mint csecsemőkorban. 

 A későbbi életkorokban végzett vizsgálatok is találnak figyelemmel és exekutív 

funkciókkal kapcsolatos lemaradásokat koraszülötteknél. Bayless és Stevenson (2007) például 

kisiskolás koraszülött gyermeknél (6-12 évesek) a koraszülöttek hátrányát az exekutív 

funkciókat mérő feladatok közül a figyelmi váltás és a válaszgátlás feladataiban találták. A 

lemaradás az időre születettekhez képest szignifikánsnak mutatkozott, de a szerzők 

megállapítása szerint nem beszélhetünk súlyos alulmaradásról. A munkamemória feladataiban 

a koraszülöttek hasonlóan teljesítettek időre született társaikhoz. Egyes exekutív funkciókhoz 

kapcsolódó szociális készségekben mások is kimutattak koraszülötteknél hátrányokat, Hebert-

Myers, Guttentag és munkatársai (2006) 8 éves korban találtak koraszülötteknél alacsonyabb 

frusztrációs toleranciát, flexibilitást, és magasabb fokú figyelmetlenséget, összevetve időre 

születettek viselkedésével. 

 Az iskolai teljesítményben megmutatkozó hátrányok szintén további részterületekre 

bonthatóak. Saigal, Hoult és munkatársai (2000) extrém kis súlyú koraszülöttekkel végzett 

vizsgálata szerint 12 és 16 éves korban is szignifikáns elmaradást mutatnak a koraszülöttek az 

időre született gyerekekhez képest mind az intelligencia, mind a különböző 
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teljesítménytesztekben mutatkozó eredményeik tekintetében. A különböző tesztekben 13-tól 

18 pontig terjedő különbségeket találtak a cél és a kontrollcsoport között, a koraszülöttek 

hátránya a matematikában mutatkozott a legkifejezettebbnek. Grunau, Whitfield és Fay 

(2004) szintén a matematika területén találták a legjelentősebb lemaradást extrém kis súlyú 

koraszülötteknél 17 éves korban. A helyesírás kivételével azonban ez a kutatócsoport is az 

összes vizsgált teljesítmény terén (szókincs, olvasás, nemverbális feladatok…) a koraszülöttek 

hátrányát azonosította. Azok a kutatások azonban, melyek kevésbé rizikós, vagyis nagyobb 

születési súlyú koraszülött csoportokat vizsgálnak, a fentieknél kevésbé kiélezett 

különbségekről számolnak be. Breslau, Paneth és Lucia (2004) például alacsony rizikójú 

koraszülöttek csoportjában 17 éves korban 3-5 pontos lemaradásokat találtak különböző 

teljesítménytesztekben a koraszülöttek hátrányára (szemben a 13-18 pontnyi hátránnyal 

alacsonyabb születési súlyú mintán, Saigal és mtsai (2000) kutatásában). Mindazonáltal a 

kevésbé rizikós koraszülötteket követő vizsgálatban is (Breslau és mtsai, 2004) a matematikai 

teljesítményben mutatkozott a legjelentősebb hátrány, míg az olvasásban például jelentéktelen 

volt a koraszülöttek lemaradása az időre születettekhez képest. 

 Ugyanakkor egy hazai vizsgálat (Kalmár, 2007) eredménye szerint a koraszülött 

gyermekek átlagosan csaknem fél évvel későbbi életkorban kezdik az iskolát, mint időre 

született társaik. A koraszülöttek 29%-a csak 7 éves kor után került iskolába, míg az időre 

születetteknek mindössze 1%-ára volt ugyanez igaz. 

 

2. 3. 3. A koraszülöttség fejlődéslélektani kimenetele – a kognitív fejlődésen túl 

 

 Eddig döntően a koraszülött gyermekek kognitív fejlődésében megmutatkozó 

hátrányairól esett szó, érdemes kitérni azonban arra is, hogy más területeken is 

jelentkezhetnek nehézségek fejlődésük során. Potenciálisan érintett terület koraszülöttség 

fejlődési kimenetelét tekintve többek között a viselkedéses problémák megjelenése. 

Természetesen fontos látnunk, hogy ezen területek korántsem függetlenek egymástól, 

Bayless, Cate, Stevenson (2008) például a koraszülöttség és az érzelmi problémák 

kapcsolatában az intelligencia mediáló szerepét mutatták ki. Más szóval a koraszülött 

gyermekek csoportjában az alacsonyabb IQ pontszám kedvezőtlenebb érzelmi jólléttel és 

fejletlenebb proszociális készségekkel járt együtt. 

Field, Dempsey és Shuman (1983) 2 és 5 éves koraszülött gyermekek esetében 

szignifikánsan több viselkedéses problémát azonosított, mint időre születettek és túlhordott 

gyerekek csoportjában. Minde (1993) 4 éves koraszülötteknél ír le szülői beszámoló alapján 
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több viselkedéses problémát, ez az időre született gyerekcsoporthoz képest 4-szer magasabb 

arányt jelöl. Míg ebben a kérdőíves vizsgálatban a koraszülött gyerekek 43%-a sorolódott a 

problémás övezetbe az anyai beszámoló alapján, addig ez az arány a pedagógusi értékelés 

alapján ennél alacsonyabb, mindössze 24% volt. Gyakori problémák között szerepeltek az 

étkezési, figyelemi és az impulzuskontrollal kapcsolatos nehézségek. Mindezek ellenére a 

pszichiátriai diagnózisok arányában nem mutatkozott különbség a koraszülött és a 

kontrollcsoport között. 

Egyes adatok szerint (Grunau, Whitfield és Fay, 2004) serdülőkorban is magasabb az 

alacsonyabb születési súllyal világrajött koraszülötteknél az internalizáló és externalizáló 

tünetek előfordulása szülői beszámoló alapján, mint időre születetteknél. Az extrém kis 

születési súlyú gyerekek serdülőként magasabb agresszióval, több deviáns viselkedéssel, 

figyelmi és társas problémával jellemezhetőek (legalábbis szüleik percepciója alapján), és 

nagyobb arányban fordul elő náluk visszahúzódó viselkedés is, mint időre született 

kortársaiknál. Grunau és munkatársai (2004) eredményei szerint a klinikai súlyosságú 

internalizáló tünetek jelenléte 4-szer magasabb a koraszülött serdülők körében (30%), mint 

időre születetteknél. Az externalizáló tünetek terén a klinikai súlyosságú problémák elérése 

kevésbé volt gyakori koraszülötteknél (18%) összevetve az intenalizáló tünetetek arányával, 

bár a kontrollcsoporttal összehasonlítva ezen a téren is szignifikáns a különbség, hiszen náluk 

egy személy sem érte el ezt a küszöböt. Más kutatások ezzel szemben az externalizáló 

problémák túlsúlyáról számolnak be koraszülöttek esetén, szemben az internalizáló 

problémákkal (Bayless, Cate, Stevenson, 2008). 

 

2. 4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS KOGNITÍV FEJLŐDÉS 

 

Nem új keletű az az elképzelés, hogy a környezet jelentős szerepet játszik a gyermek 

értelmi fejlődésében. A szociális környezet befolyását a gyermek intelligenciájának 

alakulására például már Binet is hangsúlyozta az 1900-as évek elején (Horváth, 1991). A 

kérdéskör tudományos vizsgálatához azonban szükségessé vált olyan mutatók alkalmazása, 

illetve mérőeszközök fejlesztése, melyek megbízhatóan ragadják meg a környezet releváns 

aspektusait. Bár a fejlődéslélektan  igen régmúltra visszatekintő, alapvető érdeklődést tanúsít 

a fejlődésben szerepet játszó környezeti hatások irányában, ezen hatások elemzése és mérése 

sokáig inkább a szociológia, semmint a fejlődéslélektan területét gazdagította (Sameroff, 

Seifer és mtsai, 1993). Jóval több olyan pszichológiai mérőeszköz ismert, mely az individuális 
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különbségek mérésére szolgál, mint a környezetben megfigyelhető különbségek mérésére 

szolgáló eszközök. 

 

2. 4. 1. Szocioökonómiai státusz (SES) 

 

A fejlődésben potenciálisan szerepet játszó környezeti hatások megragadására a 

korábbi vizsgálatok (1965 előttiek) leginkább a család szocioökonómiai státuszát (iskolai 

végzettségen, foglalkoztatottságon és jövedelmen alapuló mutató) vonták be változóként 

különböző kutatásokba. A SES máig elterjedten használt mutató, az értelmi fejlődéssel 

kapcsolatos vizsgálatok gyakran használják a szociális háttérre vonatkozó információ 

megadásaként. A szocioökonómiai státusz és a kognitív fejlődés közötti korreláció a változó 

vizsgálati életkorok és eszközök miatt változó értékeket mutat, a legtöbb vizsgálat alapján 

0.3-0.4 közötti a korrelációs együtthatók értéke (Seifer, 2001; Petrill, Pike és mtsai, 2004). 

Hazai vizsgálat is hasonló mértékű összefüggést talált a SES és az intelligencia között, 

Kalmár és Boronkai (2001) koraszülött gyerekek fejlődését követve a SES és az intelligencia 

között (a vizsgált életkortól függően) 0,27 és 0,47 közötti korrelációt talált.  Egy metaanalízis 

szerint (White, 1982) a SES a kisiskoláskori intelligencia varianciájának körülbelül 20%-át 

magyarázza. A SES és a kognitív fejlettség közötti összefüggés az első évben még nem 

jellemző, csak a 18-24. hónaptól szignifikáns a két változó közötti kapcsolat (Seifer, 2001). 

(nem mellesleg ez az intenzív nyelvi fejlődés kezdőpontja 

Bár a SES a fejlődési kimenetellel összefüggésben áll (Sameroff, Seifer és mtsai, 

1993), mégis számos probléma felmerül alkalmazásával. Elardo és Bradley (1981) szerint a 

SES és a fejlődési kimenetel közötti kapcsolat a kutatások első lépéseként értelmezhető, 

azonban további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a folyamatokat, a környezet magyarázó 

erővel bíró komponenseit azonosítani lehessen. Más szavakkal a SES összefüggése bizonyos 

kimenetelekkel még nem mond semmit arról, mi közvetíti, mediálja ezt a kapcsolatot. A SES 

ugyanis kétségkívül a fejlődési kimenetel disztális prediktora (Sameroff, Seifer és mtsai, 

1993), de nem megfelelő arra, hogy a családi működésben lévő különbségeket megragadja, és 

nem tekinthető proximális, feltehetően direkt hatásokkal rendelkező komponensnek sem. A 

SES egy globális mutató, vagyis nem részleteiben ragadja meg a családi környezetet 

(Aylward, 1990), nagyon nagy különbségek lehetnek a szülői bánásmódban, a gyermekkel 

való törődésben, a családi interakciókban (stb.) hasonló szocioökonómiai státuszú családok 

között (Sameroff, 2005). A SES továbbá statikus mutató (Kalmár, 2007), nem képes a 

környezetben megmutatkozó dinamikus változások megragadására sem. 
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 Az, hogy a gyermek szülei milyen társadalmi osztályba tartoznak, több úton fejtheti ki 

hatását a gyermekre. A társadalmi státusz befolyással lehet az anyagi forrásokra, összefüggést 

mutathat a társas támogatottsággal, a stresszteli események előfordulásával, a stimuláció 

mértékével, és számos más olyan területre is hatással lehet, mely mind befolyásolja, hogy a 

gyermek milyen környezetben nő fel. Több eredmény ismert arra vonatkozóan is, hogy az 

alacsonyabb SES kevésbé optimális szülő-gyerek interakcióval jár együtt. Az alacsonyabb 

társadalmi osztályú anyák és csecsemőik például interakcióik során kevésbé aktívak, főleg 

verbális téren, mint a középosztálybeli diádok (Field, 1980; Leyendecker, Lamb és 

Schölmerich 1997). Az élet első hónapjában az alacsonyabb társadalmi csoportok csecsemői 

kevesebb verbális stimulációban részesülnek, anyáikra az első fél évben alacsonyabb 

válaszkészség jellemző. A korai szemtől-szembeni interakciók során az alacsonyabb SES-ű 

mamákat kevesebb utánzó viselkedés és kevesebb játéktevékenység jellemzi. Feeley, Gottlieb 

és Zelkowitz (2000) eredményei szerint szintén megerősítést nyert, hogy az anya magasabb 

iskolázottsága szenzitívebb és válaszkészebb magatartással jár együtt. A SES esetében 

mediált hatással kell számolni, vagyis a SES nem önmagában hat ki a fejlődésre, hanem 

bizonyos interakciós viselkedéseket valószínűsít, mely sajátosságok hatással lehetnek a 

gyermek fejlődésére. Mindezek mellett fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek az 

eredmények statisztikai összefüggésekre mutatnak rá, melyekben a következtetések levonása 

csoportátlagok összehasonlítása alapján történt. A szocioökonómiai státusz azonban 

önmagában nem határozza meg azt, hogy milyen minőségű szülőség mutatkozik a családban. 

 

2. 4. 2. Az otthoni környezet minősége 

 

Az 1960-as években már készültek olyan interjúk (összefoglalót lásd Elardo és 

Bradley, 1981), melyek a gyermek értelmi fejlődésében potenciálisan jelentős környezeti 

aspektusok megragadását tűzték ki célul. Ezek az interjúk kitértek például a gyermekkel való 

foglalkozás mikéntjére, a játéktárgyak és élmények biztosítására, a fejlődést elősegítő 

lehetőségekre, összefoglalóan tehát a stimuláció mértékére kérdeztek rá. A legelterjedtebb 

eszköz, melyet máig széleskörűen használnak a fejlődéslélektani kutatásokban is a HOME-

leltár (Home Observation for the Measurement of the Environment (Caldwell és Bradley, 

1979)), melynek célja a fejlődésben potenciálisan fontos szerepet játszó tárgyak és események 

felmérése, a megfigyelés és az interjú technikájának ötvözésével. Kialakítása során törekedtek 

arra, hogy a mérőeszköz reliábilis, és könnyen használható legyen, a korai időszaktól kezdve 

is lehessen alkalmazni, továbbá, hogy a tárgyak, események és tranzakciók széles skáláját 
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mérje fel. Első formája a 0-3 éves korosztály otthoni környezetének felmérését célozta meg 

(Eardo és Bradley, 1981), később óvodáskorú és iskoláskorú gyerekekre is megtörtént 

kidolgozása.  

Elardo és Bradley (1981) eredményei szerint a 6 hónapos korban felvett HOME 

magasabb korrelációt (0.54) mutat a 3 éves kori Binet IQ-val, mint a 6 hónapos kori Bayley 

(0.28). A 12 hónapos korban felvett HOME leltár szintén magasabb összefüggést mutat a 3 

éves kori Binet IQ-val (0.59), mint a 12 hónapos kori Bayley MDI (0.32). A HOME 

pontszámok az 54 hónapos kori Binet pontszámok 25-40%-át magyarázták. Bradley (1989) 

eredményei szerint az első életévben a HOME mutatók és a fejlődési tesztek relatíve gyengén 

függnek össze, azonban a 12 hónapos korban felvett HOME-leltár a 2 és 3 éves kori fejlődési 

kvócienssel, illetve IQ-val közepesen korrelál. 

Bradly (1989) továbbá beszámol arról, hogy a HOME-leltár alkalmas arra, hogy 

diszkrimináljon azon alcsoportok között, akiknek 6 hónapos és 4,5 éves koruk között nőtt, 

stabilan maradt, vagy csökkent a teljesítménye. A HOME alskálái közül a gyermek kognitív 

fejlettsége azokkal a környezeti jellemzőkkel mutatott legerősebb összefüggést, melyek az 

otthoni környezet kognitív aspektusait ragadták meg: játék, bevonódás, eszközök biztosítása. 

Bradley, Whiteside és munkatársai (1993) koraszülöttekkel végzett kutatásainak eredményei 

pedig arra mutatnak rá, hogy a HOME-leltárral felmért otthoni környezet minősége az anyai 

IQ hatásának kiszűrése esetén is összefüggésben áll a gyermek értelmi fejlődésével. 

 Magyar mintán is találhatóak vizsgálatok a HOME-leltár és intelligencia közötti 

összefüggések feltérképezésére. György (1984) 6 éves gyermekeknél nem talált szignifikáns 

összefüggést a HOME-leltár és a gyermek intelligenciaszintje között. Mindezek mellett 

azonban a verbális intelligencia (VQ) és a HOME összpontszám között, valamint a 

cselekvéses intelligencia (PQ) és a fizikai büntetés kerülése közötti összefüggések jelentősnek 

mutatkoztak. A vizsgálat mindössze 40, többnyire magas SES hátterű gyermekek bevonásával 

zajlott, így a relatíve gyenge összefüggések általánosíthatósága kérdéses. 

 Egy másik hazai vizsgálat (Kalmár és Boronkai, 2001) erőteljesebb összefüggést 

mutatott ki a HOME-leltár és az IQ között koraszülött gyerekek követéses vizsgálata során. A 

8, 9 és 10 éves korban mért IQ szignifikánsan összefüggött az egyidejű HOME 

összpontszámmal. A legfontosabb tényezőknek a következők mutatkoztak: aktív tevékenység 

ösztönzése, emocionális légkör, fejlődést elősegítő tárgyak és élmények, valamint a 

családtagok részvétele. Ezek az alskálák mind a stimuláció valamilyen aspektusát foglalják 

magukban, jelezve, hogy a stimulációnak kiemelkedően fontos szerepe van az intellektuális 
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fejlődésben. A SES mint mutató, ilyen finom különbségeket, mint például a családon belüli 

stimulálás mértéke, nem képes felmérni. 

 

2. 4. 3. Környezeti rizikó 

 

A környezeti rizikó és fejlődési kimenetel kapcsolatát megcélzó kutatásokban ismét 

egy másfajta megközelítéssel találkozunk a környezeti hatások megragadását illetően. A 

kontextuális rizikó felmérésére Sameroff, Seifer és munkatársai (1993) a Rochester 

Longitudinális Kutatásban egy többszörös rizikó indexet alkalmaznak. Ez az index ragadja 

meg tulajdonképpen azt, hogy mennyire optimális, avagy éppen potenciális negatív 

hatásokkal bíró a gyermek környezete. A többszörös rizikó index számítása 10 dimenzió 

mentén történik, ahol a család 0 vagy 1 pontszámot kap, aszerint, hogy az adott rizikó jelen 

van, vagy sem az adott családban. Minden egyes rizikófaktor esetében jól definiált, hogy mi 

alapján kapja a család a 0 vagy az 1-es értéket. A 10 rizikófaktor a következő: kisebbségi 

csoporthoz tartozás, a családfő foglalkoztatottsága, anyai iskolázottság, a család mérete, az 

apa hiánya, stresszteli életesemények, a család szociális támogatottsága, szülői attitűdök és 

fejlődésről való tudás, anyai szorongás, anyai mentális egészség, interakció. Ezen dimenziók 

közül némelyiknél egyszerű kategóriákat alakítottak ki (pl. a középiskolát el nem végzett 

anyák az iskolai végzettség tekintetében rizikópontszámot kaptak), más szempontoknál 

kérdőívek alapján állapították meg a rizikó meglétét (pl. szorongás). Az interakció 

rizikófaktor mérlegelése megfigyeléses vizsgálatokon alapult. Mint látható, ebben a 

rizikópontszámban disztális (pl. iskolázottság) és proximális (pl. interakció) változók is 

szerepelnek. 

 Sameroff, Seifer és munkatársai (1993) 153 családot követett a gyermek 18 éves 

koráig. A fentiekben leírt többszörös rizikó pontszám és a gyermek intelligenciaszintje közötti 

összefüggéseket elemezve eredményeik arra utalnak, hogy a 4 és 13 éves kori intelligencia 

variabilitásának egyharmadát – felét magyarázza a rizikópontszám. Az egyidejű 

összefüggéseket tekintve a használt módszertől függően: 4 éves korban a rizikószint az 

intelligencia varianciájának 34-50 %-át, 13 éves korban 37-50%-át magyarázza. A 7 vagy 

annál több rizikóval rendelkező családból jövő gyerekek IQ-ja átlagosan 30 ponttal 

alacsonyabb, mint a nem rizikós családok gyerekeinek intelligenciaszintje. Mindezek azért 

lényeges eredmények, mert a rizikóindexekben a gyermek viselkedése egyáltalán nem 

szerepelt (pusztán a környezetre vonatkozott a rizikó, csak az interakció szempont esetében 

szerepelt a gyermek partnerként, de viselkedését ott sem rögzítették). Vagyis anélkül, hogy a 
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gyermeket vizsgálták volna, a gyermek intelligenciájában megmutatkozó variancia igen nagy 

százalékát képesek voltak prediktálni. Továbbá a 4 éves kori rizikópontszám még akkor is 

szignifikáns prediktora volt a 13 éves kori IQ-nak, ha a SES-t, az etnikai hovatartozást, az 

anyai IQ-t és a korábbi IQ pontszámot kiparciálták az elemzések során. 

 A Rochester Longitudinális Kutatás további eredménye (Sameroff, 2005), hogy az élet 

első évében (12 terület összegzése alapján, köztük fejlődési skálák eredményeit is mérlegelve) 

kompetensnek jellemzett gyerekek nem rendelkeztek 4 éves korban magasabb 

intelligenciaszinttel. Az első évben megfigyelhető kompetencia tehát nem mutatkozott 

prediktívnek a 4 éves kori IQ-ra nézve, míg a többszörös rizikó pontszám ezzel szemben 

bejósló erővel bírt a 4 éves kori teljesítményre nézve. A magas környezeti rizikóval jellemzett 

családok gyermekeinél 24-szer nagyobb eséllyel mutatkozott 85 alatti IQ, mint a nem rizikós 

környezetben nevelkedő gyerekek esetében (Sameroff, Seifer és mtsai, 1987). Abban az 

esetben, ha a 4 éves kori IQ alapján képeztek csoportokat, akkor már igaz volt, hogy a 4 éves 

korban magasabb intelligenciaszinttel rendelkező gyerekek csoportszinten magasabb IQ-val 

rendelkeztek 18 éves korukban. Azonban a környezeti rizikó kontrollálásával már csak igen 

csekély különbség mutatkozott a korábbi kompetens és nem kompetens gyerekek között a 18 

éves kori IQ tekintetében. A későbbi életévek összevetése alapján pedig kiderült, hogy a 13 

éves korban magas IQ-val rendelkező magas rizikószintű környezetben élő gyerekeknek 18 

éves korban alacsonyabb volt az IQ-juk, mint azoknak, akiknek alacsonyabb volt az IQ-juk 13 

éves korban, de alacsony környezeti rizikójú családokban nevelkedtek. Mindezen eredmények 

a kedvezőtlen környezeti hatások jelentős szerepét demonstrálják a gyermek intelligenciája 

tekintetében. 

Az 1. táblázat foglalja össze a különböző kutatásokból nyert eredményeket, melyek a 

szocioökonómiai státusz, a HOME-leltár, valamint a többszörös rizikó pontszám és az 

intelligencia közötti korreláció nagyságát szemlélteti. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 

korrelációs együttható nem a legjobban használható mutató a prediktív változók erejének 

mérésére. A 1. táblázat pusztán azt szemlélteti, hogy az egyes életkorokban milyen erősségű 

összefüggés tárható fel az egyes környezeti hatások és a későbbi intelligencia között. 
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Környezeti tényező és a vizsgált 
életkor Korreláció Kimeneteli változó Szerzők 

SES 2. életévtől 0.3-0.4 Kisiskoláskori IQ Seifer, 2001; 
Kalmár és 
Boronkai, 
2001 

Első életév 0.54 – 0.59 IQ 3 éves korban 
(Binet) 

Elardo, 
Bradley és 
Caldwell, 1975 

Két éves 0.57 - 0.63 IQ 4,5 éves korban 
(Binet) 

Bradley és 
Caldwell, 1976 

HOME 

8 éves 0.37-0.47 IQ 8 és 10 éves 
korban (Binet) 

Kalmár és 
Boronkai, 
2001 

-0.58 IQ 4 éves korban 
(WPPSI) 

Többszörös 
környezeti 
rizikó  

4 éves 

-0.62 IQ 13 éves korban 
(WISC-R) 

Sameroff, 
Seifer és 
mtsai, 1993 

 
1. táblázat: A SES, a HOME-leltár és a Többszörös környezeti rizikó összefüggése a gyermek 
IQ-jával 
 

 

2. 4. 4. Anya-gyerek interakció 

 

 A környezeti hatások megragadásának egy további lehetséges módja a családi 

környezetben megjelenő interakciók, ezen belül is elsősorban az anya-gyerek interakciónak a 

megfigyelése. A csecsemő és gondozója közötti interakció minősége potenciális előrejelzője a 

fejlődési kimenetelnek (Rocissano, Yatchmink, 1983; Cohen, Parmelee, és mtsai, 1992).  

Az anya-csecsemő interakció tanulmányozása több elméleti keretből bontakozott ki: 

egyrészt a kötődéselméletből (Bowlby, 1969), másrészt a gyermek és környezete közötti 

diádikus interakciókat hangsúlyozó tranzakcionális elméletből (Sameroff, Seifer és mtsai, 

1987; 1993; Sameroff, 1998; 2005). Bornstein és Tamis-LaMonda (2006) az anya-gyerek 

interakció 4 legfontosabb funkcióját a következőképpen ragadja meg: a szociális megismerés 

elősegítése, a kötődés kialakítása, a nyelvelsajátítás és az érzelemszabályozás. Ebből a rövid 

felsorolásból is kitűnik, hogy az anya-gyerek interakció számos szociális-, érzelmi-, kognitív- 

és nyelv-fejlődésbeli funkcióval rendelkezik. A szülő-gyerek interakció tanulmányozása a 

korai életévekben azért is igen jelentős, mert a csecsemő tapasztalatainak döntő többsége 

ekkor még szinte csak a családi interakciókból származik. Azokban a helyzetekben, ahol a 

viselkedésre (és nem a személyek percepcióira) vagyunk elsősorban kíváncsiak, valamint 

olyan kérdéskörökben, ahol a személyek önbeszámolója alapján az információszerzés 
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lehetetlen vagy nehezített, akkor a legjobb adatszerzési mód a megfigyelés (Kumar, 2005). 

Egy csecsemő esetében nyilván nem lehet önbeszámolón alapuló technika alkalmazására 

gondolni, de a szülői oldalról is lehet nehezített az önbeszámolót igénylő adatszerzés, például 

kooperáció hiánya miatt, vagy mert egy nem tudatos viselkedést szeretnénk feltérképezni, 

vagy, ha objektív információkat azért nem tudunk szerezni, mert azt az anya involváltsága, 

vagy elfogultsága akadályozza. Ezekben a helyzetekben indokolt lehet a megfigyeléses 

módszer alkalmazása. 
 

2. 4. 5. Empirikus adatok az anya-gyermek interakció kognitív fejlődésben játszott 

szerepével kapcsolatban 

 

A támogató szülői viselkedés (supportive parenting) gyermekre gyakorolt jótékony 

hatását már számos vizsgálat kimutatta (pl. Cowan, Cowan és mtsai, 1991; Pettit Bates és 

Dodge, 1997; Tamis-LeMonda, Bornstein és Baumwell, 2001). Más-más kifejezésekkel és 

fogalmakkal találkozhatunk azonban azon a téren, hogy a támogató viselkedés mely 

aspektusát ragadják meg a kutatások: válaszkészség, szenzitivitás, melegség, elfogadás (stb.). 

Landry, Smith és kutatócsoportja (1998) három fontos anyai viselkedést emel ki, 

melyek facilitálják a gyermek tanulását szociális interakcióikban. Az egyik a gyermek 

figyelmének (és érdeklődésének) fenntartása, mely összefügg az explorációs játék magasabb 

szintjével, és a nyelvi fejlettséggel (Rocissano és Yatchmink, 1983) koraszülött és időre 

született gyermekeknél egyaránt. A másik komponens az irányítás, mely során az anya 

megmondja, vagy megmutatja gyermekének, hogyan válaszoljon egy kérésre. Az irányítás 

különböző életkorokban különböző irányú összefüggést mutat a gyermek szociális 

fejlődésével: csecsemőkorban pozitív, kisgyermekkorban viszont negatív kapcsolatban állnak 

egymással. Végül harmadik facilitáló szülői komponensként az anyai meleg szenzitivitást 

emelik ki. 

A 2. táblázat néhány olyan kutatás eredményeit mutatja be, melyek empirikus úton 

bizonyították egyes szülői interakciós sajátosságok és a gyermek egyidejű, vagy későbbi 

életkorban mért kognitív fejlettsége közötti összefüggést. A táblázat alapján látható, hogy 

például az anyai válaszkészséget több kutatás is olyan interakciós sajátosságként azonosította, 

mely a gyermek fejlődési kvóciensével, illetve IQ-jával összefüggést mutat. A táblázatból az 

is leolvasható, hogy az anyai válaszkészséget több életkorban is vizsgálták (1 hónapostól 2 

éves korig), és a kimenetelként vizsgált fejlődési-, illetve intelligenciaszint mérése is 

vizsgálatonként más-más életkorban történt. Ezek alapján összefoglalhatjuk, hogy a 
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konzisztens válaszkészség, a szenzitivitás, a kölcsönös figyelem és pozitív érzelmek, valamint 

az interakció szinkronicitása, összehangoltsága adaptív szülő-csecsemő interakciós 

sajátosságoknak tekinthetőek. 

 

Adaptív 
interakciós 
viselkedés 

Szerzők Minta A gyermek életkora az interakció 
megfigyelése és a kognitív 
fejlettsége mérésekor 

Bornstein és 
Tamis- 
LeMonda, 
1997 

Időre született (N = 
33) 

5 hónapos kori interakció, 13 
hónapos kori kognitív fejlettség 

Cohen és 
Parmelee, 
1983 

Koraszülött (N = 
100) 

2 éves kori interakció és 5 éves kori 
IQ 

Landry, 
Smith és 
mtsai, 2001 

Időre született (N = 
103), alacsony 
rizikójú koraszülött 
(N = 102), magas 
rizikójú koraszülött 
(N = 77) 

6 hónapostól 4 éves korig 
megfigyelt interakció és 4 éves kori 
kognitív és szociális fejlettség 

Beckwith, 
Rodnig és 
Cohen, 1992 

Koraszülött (N = 44) 1-24 hónapos kor közötti interakció 
és 12 éves kori IQ 

Válaszkészség 

Bakeman és 
Brown, 1980 

Koraszülött (N = 21), 
Időre született (N = 
22) 

20 hónapos kori interakció, 3 éves 
kori kognitív és szociális fejlettség 

Anyai 
szenzitivitás 

NICHD, 
1999 

Időre született (N 
=1215) 

6 és 24 hó interakció, 3 éves 
kognitív és nyelvi fejlettség 

Kölcsönös 
figyelem, 
pozitív 
szociális 
interakció 

Beckwith és 
Cohen, 1980 

Koraszülött (N = 
126) 

1-8 hó közötti interakció és 2 éves 
kori fejlődési kvóciens (DQ) 

Pozitív 
érzelmek 

Estrada, 
Arsenio és 
mtsai, 1987 

Időre született (N = 
47) 

4 éves kori interakció és 6 éves kori 
IQ 

Szinkronicitás Rocissano és 
Yatchmink, 
1983 

Koraszülött (N = 20) 2 éves kori interakció és egyidejű 
nyelvi fejlettség 

 

2. táblázat: Az interakció minősége és a gyermek kognitív fejlettsége közötti kapcsolat – 

empirikus bizonyítékok 

  

Érdemes néhány fogalmat részletesebben megvizsgálnunk a 2. táblázatból. Az anyai 

válaszkészség, vagyis az az anyai sajátosság, hogy gyorsan, adekvát módon, és kontingensen 
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válaszol a gyermek jelzéseire, úgy tűnik, általánosan összefügg a gyermek értelmi 

fejlődésével. Bornstein és Tamis-LeMonda (1997) azonban részletesebb vizsgálat alá veti ezt 

a fogalmat. Időre született csecsemőkkel végzett vizsgálatuk eredménye szerint az anya 

válaszkészsége az 5 hónapos csecsemő nondistressz állapotaira előrejelezte a gyermek 13 

hónapos kori kognitív képességeit. Azok a csecsemők, akiknek gondozója 5 hónapos 

korukban nondistressz állapotaikra válaszkészebbnek mutatkozott, nagyobb figyelmi 

terjedelemmel és komplexebb szimbolikus játékkal voltak jellemezhetőek 13 hónapos 

korukban. A csecsemő distressz állapotaira történő anyai válaszkészség ezzel szemben nem 

jelezte előre a későbbi kognitív kompetenciát. Ezek az eredmények megkérdőjelezik azt a 

feltevést, hogy az anyai válaszkészségnek általános befolyása lenne a csecsemő tanulási 

mechanizmusára. Csak bizonyos típusú válaszkészség mutatkozott előrejelző értékűnek a 

kognitív kompetenciára nézve, vagyis a szerzők szerint az anyai válaszkészség specifikus és 

indirekt hatással van a csecsemő fejlődésére. 

 Egy további (szintén leginkább anya-gyerek interakció megfigyelésével 

megragadható) környezeti komponens, mely a gyermek fejlődésében fontos szerepet játszhat: 

az „állványozás”, (scaffolding). Az „állványozás” Vigotszkij (1978) szociális-konstruktivista 

megközelítésébe illeszkedő fogalom, Bruner nevéhez köthető (Wood, Bruner és Ross, 1976). 

Az „állványozás” arra a folyamatra vonatkozik, mely során a gyermeket egy nála 

kompetensebb egyén (akár idősebb testvér, vagy éppen a szülő) segíti egy 

feladatmegoldásban, vagy egy részfeladat megoldásával, vagy más irányító vagy támogató 

viselkedéssel, így a gyermek a kapott segítséggel képes megoldani az adott feladatot, amire 

egyedül, segítség nélkül nem lett volna képes. Ezáltal fejlődnek a gyermek képességei.  

Az „állványozás” konstruktuma tovább differenciálható (lásd például Mascolo, 2005), 

az azonban bizonyos, hogy többféle viselkedésben manifesztálódhat, mint például a 

modellálás, bátorítás nyújtása új stratégiák alkalmazására, vagy a probléma szegmensekre 

bontása. A szülői interakció minősége fontos lehet abból a szempontból is, hogy nem pusztán 

az adott feladat kivitelezéséhez segíti hozzá a gyermeket, hanem ezen túl ahhoz is támpontot 

ad, hogy hogyan tanuljon a gyermek, mire irányítsa figyelmét (Smith, Landry és Swank, 

2000). Az „állványozás” fogalmához az is hozzátartozik, hogy a megfelelően „állványozó” 

szülő alkalmazkodik a gyermek képességeihez, ahogy a gyermek ügyessége nő, úgy csökkenti 

a támogatás mértékét. Fidalgo és Pereira (2005) eredményei szerint például az anyák 

módosítják „állványozási stratégiáikat” a gyermek életkorának, kognitív és nyelvi 

fejlettségének megfelelően. Az anyai „állványozás” mértéke kimutatható kapcsolatban áll a 

gyermek későbbi problémamegoldó készségével (Pratt és Savoy-Levine, 1998), iskolai 
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teljesítményével (Mattanah, Pratt és mtsai, 2005), és általános kognitív szintjével (Smith, 

Landry, Swank, 2000). 

 A szociális interakciók és a gyermek kognitív fejlődése között kétirányú kapcsolatot 

feltételezhetünk (Hartup, 1985), vagyis nem pusztán az interakció minősége hat ki a gyermek 

fejlődésére, hanem a gyermek fejlettségi szintje is kihat arra, hogy milyen interakcióban fog 

részesülni. Az „állványozás” kérdéskörénél maradva például azt mondhatjuk, hogy a 

hatásoknak nem pusztán azzal az irányával kell számolnunk, hogy az anyai scaffolding 

előremozdítja a gyermek fejlődését. Emellett az is igaz, hogy sokszor a gyermek 

kezdeményezi a szülő közreműködését, amikor egy feladatba belekezdett (társ által facilitált 

problémamegoldás), ez a kezdeményezés azonban gyakoribb a (szociálisan) kompetensebb 

gyermekek esetében. 

 Bár jóval több empirikus adat létezik arról, hogy az anya-gyerek interakció bizonyos 

aspektusai kapcsolatban állnak a gyermek kognitív fejlődésével, nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül az apa-gyerek interakciók nagyfokú szerepét sem a fejlődésben. Ugyanúgy, ahogy az 

anyai viselkedés tekintetében láttuk, az apák szenzitivitása, válaszkészsége és az általuk 

nyújtott stimuláció mértéke összefüggést mutat a gyermek kedvezőbb fejlődési kimeneteleivel 

(Black, Dubowitz és Starr, 1999; Kelley, Smith és mtsai, 1998; Tamis-LeMonda, Shannon és 

mtsai, 2004). Sőt mi több, Martin, Ryan és Brooks-Gunn (2007) kutatása alapján úgy tűnik, 

hogy azok a gyerekek teljesítettek legsikeresebben a matematikai és nyelvi feladatokban 5 

éves korukban, akiknek mind anyjuk, mind apjuk támogató interakciós viselkedéssel volt 

jellemezhető. A legalacsonyabb teljesítmény ezzel szemben azokat a gyerekeket jellemezte, 

akiknek mindkét szülője kevés támogatást nyújtott számukra. 

 

2. 4. 6. További jelentős környezeti komponensek 

 

 Természetesen a fentiekben áttekintet környezeti hatásokon túl számos más aspektusa 

is megragadható a szülőségnek, vagy akár a tágabb környezetnek, mely detektálható hatással 

van a gyermek fejlődésére. A teljesség igénye nélkül ezen aspektusok közül csak néhányat 

érintünk. Egyrészt vannak a szülőségnek olyan kognitív aspektusai, melyek kapcsolatban 

állnak a gyermek fejlődésével, ilyen például a szülő én-hatékonyság érzése. A szülői 

viselkedés és a gyermek kognitív fejlődésének kapcsolatát mediálja a szülői énhatékonyság-

érzés (Coleman, Trent és mtsai, 2002). A szülői én-hatékonyság érzés és a gyermek 

fejlődésének kapcsolata számos más munkában is kirajzolódik (Brody, Flor és Gibson, 1999; 

Coleman és Karraker, 1997; Jones és Prinz, 2005). A fejlődésről való tudás szintén olyan 
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komponense a szülőségnek, mely kihatással van a gyermek fejlődésére (pl. Hess, Teti és 

Hussey-Gardner, 2004). A szülők ismeretei a gyermeki fejlődés folyamatáról befolyásolják 

azt, hogy a szülők hogyan értelmezik gyermekük viselkedését, ez a tudás továbbá a 

gyermekkel való interakció milyenségére és minőségére is hatással lehet, ezen keresztül pedig 

a gyermek kognitív fejlődését is befolyásolja. Annak az ismerete például, hogy a gyermekek 

bizonyos fejlődési mérföldköveket átlagosan milyen életkorban érnek el, befolyásolhatja az 

anya viselkedését, így hatással lehet a gyermek fejlődésére.  

A szülői attitűdök hasonló úton fejthetik ki hatásukat a fejlődésre. Benasich és Brooks-

Gunn (1996) koraszülöttek anyáinál vizsgálták az anyai koncepciók és fejlődésről való tudás 

hatását a gyermek fejlődésére. Az anyai attitűdöket a gyermek 12 hónapos korában mérték, 

majd megnézték, hogy ez mennyiben magyarázza a gyermek intelligenciáját 3 éves korban. A 

fejlődésről kategorikus szinten gondolkodó anyák a gyermek viselkedését egyszerű módon, 

egy tényező mentén magyarázták, szerintük adott viselkedésért vagy a genetika vagy a 

környezet felel, de ezek nem egyszerre meghatározóak. A perspektivikus szinten gondolkodó 

anyák finomabb, interakciós természetű magyarázatokat adtak gyermekük adott 

viselkedésére. A fejlődésről való anyai tudás és a gyermeknevelési koncepciók a gyermek 12 

hónapos korában jó előrejelzői voltak az otthoni környezetnek, a gyermek későbbi viselkedési 

problémáinak, és kisebb, de szignifikáns mértékben a gyermek intelligenciájának is. A 

perspektivikusabb szinten gondolkodó anyák gyerekei 3 éves korban valamivel magasabb 

intelligenciaszinttel rendelkeztek, mint a kategorisztikus gondolkodású anyák gyerekei. A 12 

hónapos korban felvett HOME összpontszám azonban erősebb előrejelzője volt a 3 éves kori 

intelligenciának. A szerzők megállapítása szerint az anyai koncepciók a gyermek fejlődéséről 

és a gyermeknevelésről meghatározzák, hogy az anya hogyan strukturálja gyermeke 

környezetét, és ezáltal fejtenek ki hatást a fejlődési kimenetelre. Ezt támasztja alá az erős 

összefüggés a 12 hónapos kori anyai koncepciók és a 36 hónapos HOME összpontszám 

között.  

Más vizsgálatok szerint (Landry, Smith és mtsai, 2001) az anyák elképzelései 

gyermekük fejlődési szükségleteiről befolyásolhatják az anyai válaszkészséget is. Sőt, a szülő 

elgondolásai gyermeke fejlődéséről, valamint attitűdjei gyermeke iránt a játéktevékenység 

során használt anyai technikákkal is összefüggést mutat (Landry, Garner és mtsai, 1996). Az 

anya tudása a gyermek fejlődéséről és a pozitív szülői attitűd a gyermek felé összefüggésben 

állt a facilitáló figyelemirányító stratégiákkal. Ez az összefüggés a magas biológiai rizikójú 

babák esetében különösen szorosnak mutatkozott. Több figyelemfenntartó stratégiát 

alkalmaztak, azok a mamák, akik arról számoltak be, hogy örömben részesíti őket gyermekük, 
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valamint akik úgy vélték, gyermekük saját érdeklődéssel rendelkező individuum. Ez az 

összefüggés az alacsonyabb rizikójú koraszülötteknél és az időre született gyerekeknél nem 

jelent meg. 

A tágabb környezet szocializációban és kognitív fejlődésben betöltött szerepe sem 

elhanyagolható, ám ezek feltérképezésére jelen munka nem vállalkozhat. Az ökológiai 

modellben való gondolkodás (Bronfenbrenner, 1992), vagyis a gyermeket érő hatások 

rendszerszintekben való figyelembevétele, a direkt és az indirekt hatások együttes mérlegelése 

a mikrokörnyezet elemeitől a makrokörnyezeti hatásokig, fontos szemléleti keretet adhat 

fejlődésben szerepet játszó környezeti hatások rendszerezett áttekintéséhez. Nem kérdéses 

például, hogy az intézményes szocializáció is formálja a gyermek kognitív fejlődését, 

Burchinal, Roberts és munkatársai (2000) kutatási eredményei például arra vonatkozóan 

szolgálnak empirikus bizonyítékkal, hogy a magasabb színvonalú korai intézményes ellátás a 

gyermek magasabb kognitív és nyelvi fejlettségéhez vezetett. 

 

2. 4. 7. Környezeti hatások és kognitív fejlődés – az időtényező szerepe 

 

A szülői viselkedés vizsgálata sokszor olyan szemléletet sugall, mintha a szülőség és 

sajátosságai egy időben stabil, statikus tényezők lennének (Landry, Smith és mtsai, 1998), 

holott fontos annak tanulmányozása, hogy a szülői környezet változásai hogyan hatnak a 

gyermek fejlődésére. 

 A szülő-gyerek interakció időbeli változásai nyilvánvalóan részben a gyermek egyre 

gyarapodó viselkedésrepertoárjával, fejlődő képességeivel vannak összefüggésben. A 

gyarapodó szociális készségek (gesztusok, vokalizáció, figyelemirányítás, együttműködés, 

engedelmesség, nyelvi készségek, egyre aktívabb interakciós partnerként viselkedés, 

kezdeményezés – csak, hogy az első 3 év egyes fejleményeit említsük), az anyai viselkedés 

modifikációját kívánják meg (Landry, Smith és mtsai, 1998). A szociális készségek fejlődése 

ugyanakkor részben attól függ, hogy az anya viselkedése mennyire alkalmazkodik a gyermek 

változó képességeihez, az anyai viselkedés illesztése a gyermek képességeihez visszahat a 

gyermek fejlődésére. A gyermek fejlődése és az anyai alkalmazkodás interaktív folyamatáról 

érdemes tehát beszélni. 

 Vajon mennyiben befolyásolja a gyermek fejlődését a korai időszakban tapasztalt 

anya-gyermek interakció, vagy netán inkább az egyidejű szülői viselkedésnek van-e nagyobb 

szerepe a fejlődésre nézve? Bornstein és Tamis-LeMonda (2006) 3 modellt ír le, melyek 

különböző válaszokkal szolgálnak ezeket a kérdéseket illetően. A (1) Korai tapasztalatok 
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modell szerint a kezdeti tapasztalatok egyedülálló hatást gyakorolnak a gyermek későbbi 

fejlődésére. Az (2) Egyidejű környezet szerepét hangsúlyozó megközelítés ezzel szemben 

amellett érvel, hogy a későbbi tapasztalatoknak van nagyobb hatása melyek a korai 

tapasztalatok hatásait módosíthatják, felülírhatják. A (3) „Kumulatív/additív/stabil környezet” 

elképzelés kombinálja az előző két felvetés állításait, mondván, hogy kumulatív hatásokkal 

kell számolnunk, azonban figyelembe kell venni, hogy a környezet mennyire konzisztens, 

stabil. Eszerint tehát mind a korai, mind a későbbi tapasztalatoknak szerepe van a gyermek 

kognitív fejlődésében, de a leginkább megragadható hatása annak lesz, ha adott dimenzió 

mentén stabilitást mutat a gyermek környezete. 

Landry, Smith és kutatócsoportja (2001) eredményei az utóbbi elképzelést támasztják 

alá. 6 hónapos koruktól 4 éves korukig követtek koraszülött és időre született gyermekeket, az 

anya-gyermek interakció megfigyelése 6, 12 és 24 hónapos (korai időszak), valamint 3 és 4 

éves korban (késői időszak) történt, mindennapi tevékenységek során és szabad játék 

helyzetben. Az anyákat négy csoportra osztották, attól függően, hogy milyen válaszkészség 

jellemezte őket a korai és a késői vizsgálati időpontban (magas-magas, alacsony-alacsony, 

magas-alacsony és alacsony-közepes). Ezek a csoportok nem függtek össze a csecsemő 

fejlődési rizikójával, de összefüggtek az anyai iskolázottsággal és életkorral, valamint a 

szocioökonómiai státusszal. Kedvezőbb kognitív előmenetel mutatkozott azoknál a 

gyerekeknél, és főként azoknál a koraszülötteknél, akiknek konzisztensen válaszkészként 

jellemezhető anyjuk volt, vagyis olyan anyuka nevelte őket, akit mind a korai, mind a késői 

időszakban magas válaszkészség jellemzett. Alacsonyabb mértékű fejlődés mutatkozott 

kognitív téren azok között a gyerekek között, akiknek anyja csak a kezdeti időszakban volt 

válaszkész, összehasonlítva a későbbiekben is magas válaszkészséggel jellemezhető anyák 

gyerekeivel. A legkedvezőtlenebb fejlődési kimenetelt a konzisztensen alacsony 

válaszkészségű anyák gyerekeinél figyelték meg. Ezen eredmények tehát arra utalnak, hogy 

nem pusztán a korai időszakban megtapasztalt anya-gyermek interakció hatásával kell 

számolnunk, hanem az egyidejűvel is. Továbbá arra is utalnak az eredmények, hogy a 

konzisztens válaszkészségből a koraszülött gyerekek többet tudtak profitálni, mint időre 

született társaik, úgy tűnik nagyobb szükségük van az anya válaszkészségének 

megtapasztalására, mely visszajelzést nyújt számukra, hogy viselkedésükkel a várt hatást el 

tudják érni. Enélkül a konzisztens feedback nélkül nagyobb nehézséget jelent számukra a 

kognitív és szociális készségek elsajátítása. Mindezek a környezet kompenzáló szerepére, a 

biológiai adottságok és a környezet közötti interakciók meglétére is utalnak. 
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2. 5. AZ INTERAKCIÓ MEGFIGYELÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 

 

2. 5. 1. Általános módszertani megfontolások 

 

 Egy megfigyeléses vizsgálatot számos döntésnek kell megelőznie, fontos azonban, 

hogy a vizsgálatot megelőzően olyan szempontrendszert alakítsunk ki, mely diszkrét, és 

megfigyelhető kategóriákat tartalmaz. Anya-gyermek interakció megfigyelése esetén a 

kategóriák tipikusan anyai, gyermeki és diádikus szempontok szerinti lebontásban kerülnek 

kialakításra (Bornstein és Tamis-LeMonda, 2006). Kelly és Barnard (2000) összegzése szerint 

az anya-gyerek interakció tanulmányozásakor (és különösen atipikus fejlődésű gyermekek 

esetében) legalább három alapelvet figyelembe kell venni. (1) Elsőként azt, hogy mind a 

gyermek, mind a szülő egyedi viselkedésbeli sajátosságait vizsgálat tárgyává kell tenni. A 

gyermek a saját egyedi viselkedésével járul hozzá az interakcióhoz, ezeknek a 

sajátosságoknak a vizsgálata jelentős, hiszen a későbbi fejlődést is befolyásolhatják és az 

interakció alakulásában is döntőek lehetnek. A gyermek egyedi sajátosságain túl az anya is a 

saját személyisége szerint lép interakcióba a gyermekével, interakciós viselkedése hatással 

lesz a gyermek viselkedésére, és fejlődésére. (2) Másrészt a két résztvevő egyedi 

sajátosságain túl az interakció reciprocitása, harmonikussága is meghatározó lehet, így az 

anya-gyerek interakció vizsgálatánál az interakcióra vonatkozó szempontok mérése is 

szükséges. Az interakcióra tekinthetünk úgy, mint egy rendszerre, amelyben minden 

komponens változása kihat a rendszer többi elemének változására. (3) Végül fontos 

hangsúlyozni, hogy az interakció változik az idővel (és elsősorban a gyermek fejlődésével), 

vagyis az interakciós viselkedések nem tekinthetőek statikus változónak, és bármelyik 

jellegzetességben történő változás befolyással lesz a többi viselkedésmódra is. Így az időben 

történő változások és adaptáció megragadása is szükséges. 

 Vannak olyan relevánsnak ítélt interakciós viselkedések, melyeket kifejezetten 

gyakran figyelnek meg fejlődéslélektani kutatásokban. A leggyakrabban vizsgált gyermeki 

interakciós viselkedések között találhatóak: a figyelem, a válaszkészség, vagy éppen a 

csecsemő jelzéseinek egyértelműsége. Gyakori vizsgált anyai interakciós jellemzők: a 

szenzitivitás, válaszkészség, direktivitás, vagy a gyermek számára nyújtott stimuláció 

mértéke, milyensége. Az interakciós szempontok közül pedig igen gyakran vizsgált az 

interakció reciprocitása, kontingenciája és az összehangoltsága (Kelly és Barnard, 2000). 

 Clark, Tluczek és Gallagher (2004) további szempontok mérlegelését javasolja anya-

gyerek interakció megfigyeléses vizsgálata esetén: az interakció minőségének megragadása 
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csak a szituáció függvényében értelmezhető, hiszen más viselkedést tekinthetünk 

optimálisnak egy tanítási és mást egy strukturálatlanabb, szabad játék helyzetben. Továbbá a 

szülői reakciók csak a gyermek életkorának és fejlettségi szintjének tükrében értelmezhetőek.  

 Fontos kérdéskör a megfigyelés helyének és kontextusának kiválasztása. A 

megfigyelés történhet a család otthonában, amit a legtermészetesebb közegnek tekinthetünk, 

így az ökológiai validitás szempontjából előnyös, ám költségesebb, nehezebben 

megszervezhető, és néhány család számára kevésbé megfelelő (Kelly és Barnard, 2000). A 

család otthonában történő megfigyelésnek előnye, hogy így kiküszöbölhető az idegen 

laboratóriumi környezet okozta stressz, illetve a figyelmet sem vonja el egy új környezet 

feltérképezése. Hátránya lehet viszont, hogy különbséget okozhatnak a viselkedésben a 

helyszínek eltérései (pl. szoba mérete, zsúfoltsága), továbbá több zavaró tényezővel kell 

számolnia a vizsgálatvezetőnek, mint például telefoncsörgés, családtag hazaérkezése (Ney, 

Szöllősi és mtsai, 2005). 

A helyszínen túl a választott kontextusnak is döntő befolyása lehet arra, hogy az 

interakció miként zajlik, hogyan viselkedik a gyermek és az anya. Az anyai viselkedést nem 

tekinthetjük szituációk között konzisztensnek és egységesnek (Bornstein és Tamis-LeMonda, 

2006). Yamokoski, Jaquay és kutatócsoportja (2000) például két különböző kontextusban 

(szabad játék és olvasás) vizsgálta az anya-gyermek interakciót, az interakciós szinkronitás 

kontextusok közötti és időbeli stabilitásának tesztelése céljából. Szabad játék során az 

interakciós szinkronitás az életkorral (7, 13 és 20 hó) lineárisan csökkent, míg olvasási 

helyzetben lineárisan nőtt. 7 és 13 hónapos korban a két kontextusban megfigyelt interakciós 

szinkronitás egymástól függetlennek mutatkozott, míg 20 hónapos korban negatív 

korrelációban álltak egymással. Az adott kontextusban 13 hónapos korban megjelenő 

interakciós szinkronitás viszont előrejelezte a 20 hónapos szinkronitást ugyanazon a 

kontextuson belül. Ezek az eredmények arra mutatnak rá, hogy a kontextusok között nincs 

stabilitása az interakciós szinkronitásnak, míg időbeli stabilitás ezzel szemben megfigyelhető. 

A megfigyelés kontextusa jelentős hatással lehet releváns anyai viselkedésmódokra is, Van 

Egeren és munkatársai (2001) például az anyai válaszkészség eltérő mértékét mutatta ki 

különböző kontextusokban.  

Az anya-gyerek interakció megfigyelése során a kontextus fontosságára mutat rá 

Leyendecker, Lamb és Schölmerich (1997) is. Az interakciós minták kontextusok közötti 

stabilitását elemezték különböző szocioökonómiai státuszú családoknál a gyermek 12 

hónapos korában. Heti négy alkalommal tettek megfigyelést napi 3 órában a családoknál, úgy, 

hogy a megfigyelési idő a reggel 8-tól este 8-ig tartó időszakot lefedje. Eredményeik szerint 
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harmonikus interakció jóval nagyobb gyakorisággal  jelent meg akkor, amikor a csecsemő és 

az anya kettesben volt. Más személy jelenlétében gyakrabban jelent meg diszharmonikus 

interakció, csökkent a diádok involváltsága. A diádok játéktevékenység és szociális interakció 

(vizuális-verbális interakció a többi kontextuson kívül) során mutatták a legnagyobb 

bevonódást, míg etetési helyzetben a legkevesebbet. Vagyis azokban a helyzetekben, ahol 

nem egy cél orientálta a viselkedést, nagyobb összehangoltságot lehetett megfigyelni anya és 

gyermeke között. Különböző kontextusokban más-más jellegzetességek jelentek meg az 

alsóbb és középosztálybeli családoknál. Az alacsonyabb SES-ű családoknál az etetési 

helyzetben mutatkozott harmonikusabb interakció és ebben a kontextusban vokalizált többet 

az anya, míg gondozói viselkedés közben kevésbé harmonikus interakciót lehetett 

megfigyelni esetükben, mint a középosztálybeli családoknál. A közepes SES-ű családokban 

szociális interakció során és gondozói helyzetben vokalizált többet a csecsemő és az anya 

egyaránt. Leyendecker és munkatársai (1997) a megfigyelés hosszának szerepével 

kapcsolatban azt találta, hogy két 45 perces megfigyeléses blokk egymással való korrelációja 

nem szignifikáns, azonban 3 vagy ennél több 45 perces megfigyelési egység közötti 

összefüggések szignifikánsak, melyből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a megfigyelés 

hosszának megnövelése fontos tényező lehet a megbízhatóság szempontjából. Ebben a 

vizsgáltban azonban időnkénti rögzítés szabálya szerint jártak el, ám feltehetően kevésbé 

drasztikusan módosítja a megfigyelés hossza az eredményeket, ha folyamatos rögzítéssel 

történik a kódolás. Mindezek ellenére Leyendecker és kutatócsoportja (1997) azon javaslata 

megfontolásra érdemes, miszerint egy kutatás során kifejezetten informatív, ha cél orientált 

viselkedést igénylő és emellett játékos, kötetlenebb viselkedést is lehetővé tevő kontextust is 

alkalmazunk megfigyeléses vizsgálataink során.  

A kontextuson túl más-más viselkedés mutatkozik aszerint is, hogy kivel van 

interakcióban a gyermek. Éppen ezért az interakciók megfigyelése során történő viselkedéses 

mérés mindig részben a kapcsolat mérésének is tekinthető (Hinde, 1988), és nem csupán a 

személy egyéni sajátosságainak megragadását jelenti. A kontextus, vagy adott feladat szerepe 

azonban aszerint is változhat, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik a szülő. Ugyanaz 

a feladat mást jelenthet ugyanis egy alacsonyabb és egy magasabb iskolázottságú szülőnek 

(Wertsch, Minick és Arns, 1984). Egy modell kirakása során például az alacsonyabb 

iskolázottságú szülők hajlamosabbak lehetnek elvégzendő feladatként értelmezni a helyzetet, 

melyben a döntő, hogy elkészüljenek a feladattal, míg a magasabb végzettséggel rendelkező 

szülők ezzel szemben folyamat-orientáltabbak, nem a produktumra, hanem inkább a 

feladatvégzés folyamatára koncentrálnak. 
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Koraszülött csecsemőkkel végzett kutatásokban is találni arra példát, hogy a 

kontextus, vagy éppen a megfigyeléses vizsgálatban az anyának adott instrukció módosít az 

eredményeken. Field (1977) korai vizsgálata például arra utal, hogy bizonyos kontextusokban 

(spontán szemtől szembeni interakció, figyelemfelkeltő instrukció) mutatkoznak különbségek 

a koraszülött és az időre született csecsemők anyáinak viselkedésében, míg más helyzetekben 

ugyanezen diádoknál nem (utánzásos helyzet). Landry, Smith és munkatársai (1998) pedig a 

koraszülöttek esetében a kontextus szempontjából azt emelik ki, hogy döntő tényező lehet az, 

hogy az adott szituáció milyen figyelmi követelményeket támaszt a csecsemővel szemben. 

Mivel a koraszülött csecsemőkre gyakrabban jellemzőek figyelmi nehézségek, ezért az olyan 

kontextusban történő megfigyelés, amely nagyobb figyelmi kapacitást, vagy közös figyelmi 

teljesítményt igényel a gyermektől (pl. játék helyzet, új játék bemutatása), érzékenyebb lesz a 

koraszülött és időre született diádok közötti interakciós különbségek megragadására, mint az 

ilyen követelményeket kevésbé támasztó helyzetek vizsgálata (pl. napi tevékenységek, 

gondozási helyzetek). 

 A megfigyeléses vizsgálatok esetében is kell torzító tényezőkkel számolnunk, mint 

például a megfigyelő jelenléte, mint befolyásoló tényező, vagy a megfigyelő elvárásainak 

torzító hatása (Martin és Bateson, 1993).  

 

2. 5. 2. Néhány elterjedt szempontrendszer az anya-csecsemő interakció mérésére 

 

 Mint korábban már említettük, az anya-csecsemő interakció tanulmányozásának egyik 

gyökere a kötődéskutatásokhoz kapcsolható. Mary Ainsworth (Ainsworth és Bell, 1969, idézi 

Teti és Huang, 2005) fogalmai és módszere az anyai szenzitivitás mérésére, számos későbbi 

megfigyeléses vizsgálatra inspirálóan hatott. Ainsworth a Szenzitivitást négy komponens 

alapján ragadta meg: (1) a gyermek jelzéseire való fogékonyság, mely a szülő elérhetőségét, 

hozzáférhetőségét és figyelmességét feltételezi; (2) a csecsemő jelzéseinek megfelelő 

interpretálása, mely empátiát igényel; (3) gyors, kontingens válaszadás ezekre a jelekre; (4) 

megfelelő válasz adása. Ainsworth az anyai szenzitivitást 9 fokú skálán mérte. További 

megfigyeléses szempontjai az Elfogadás-Elutasítás, Kooperáció-Beavatkozás és a 

Elérhetőség-Mellőzés voltak. E négy dimenzió erősen korrelált egymással.  

Az NCATS (Nursing Child Assessment Teaching Scale; Barnard, 1994; Shonkoff, 

Hauser-Cram és mtsai, 1992) szintén egy elterjedt szempontrendszer anya-csecsemő 

interakciók megfigyelésére. A mérőeszközt 0-3 év közötti gyerekekkel folytatott interakció 

során ajánlják használni, etetési és tanítási helyzetben. Legjelentősebb dimenziók, melyeket 
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ez a szempontrendszer megragad: Szenzitivitás, Reakciók a distressz állapotra, A 

szocioemocionális növekedés elősegítése, A kognitív fejlődés elősegítése, valamint a gyermeki 

viselkedés terén a Jelek tisztasága, Válaszkészség a szülő felé. Az NCAST által megragadható 

sajátosságok számos későbbi gyermeki sajátossággal (pl. IQ) kimutatható összefüggésben 

állnak (lásd pl. Kelley és Barnard, 2000). 

Két olyan széleskörűen elterjedt megfigyeléses szempontrendszer ismert, melyeket 

kifejezetten a fejlődési problémákkal született csecsemőkkel való interakció megfigyelésére 

fejlesztettek ki. Az egyik a Mahoney (1992) nevéhez köthető Anyai Viselkedéses Pontozó 

Skála (Maternal Behavioral Rating Scale), melyben a három fő faktor az Anya öröme a 

gyermek felé, A stimuláció minősége, és a Kontroll. A másik ismert szempontrendszer az 

Anya-Gyerek Pontozó Skála (Mother-Child Rating Scales, Crawly és Spiker, 1983). A 

mérőeszközáltal megragadott két fő dimenzió a Kontoll és az Érzelmek. Ezek a 

szempontrendszerek 5 fokú globális skálán értékelik az egyes dimenziók mentén az anyai 

viselkedést. 

 A Szülő-Gyerek Korai Kapcsolat Mérőeszköze (Parent-Child Early Relational 

Assessment; Clark, 1985) szintén egy olyan eljárás, melyben az anya-gyerek inteakció 

megfigyelése szerepet kap. Ez az eljárás négy különböző szituációban vizsgálja a diádokat, 

gyermeki, anyai és az interakció kölcsönösségére vonatkozó szempontokat tartalmaz. 

 

2. 5. 3. Általános megfontolások egy megfigyeléses vizsgálat szempontrendszerének 

kialakításához 

 

 A szisztematikus megfigyelés két alapkritériuma (Martin és Bateson, 1993), hogy 

legyenek jól körülhatárolt kategóriáink, valamint ezen kategóriák megfigyelése és mérése 

megbízható legyen. Mivel a viselkedés mozdulatok és események folyamatos folyamából áll, 

ezért ahhoz, hogy mérni tudjuk, diszkrét egységekre, vagy kategóriákra kell szabdalnunk 

(Martin és Bateson, 1993). Más szóval szükséges egy kódolási szempontrendszer kialakítása, 

ami nem más, mint a viselkedéssor vizsgálni kívánt aspektusainak rendszere (Pellegrini, 

Symons és Hoch, 2004). 

 A megfigyeléses szempontrendszer az elemzés különböző szintjeit célozhatja meg. 

Beszélhetünk mikroszintű elemzésről, mely során például egy anya-gyerek interakcióban a 

tekintetirány koordinálását figyeljük meg, ugyanakkor ugyanazt az interakciót makroszinten 

is elemezhetjük, például az anyai szenzitivitást vagy a gyermekre hangolódást választva egy 

viselkedéses kategóriának (Pellegrini és  mtsai, 2004). Fókuszálhatunk a viselkedés 
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minőségére, vagy éppen a tartalmára (Bornstein és Tamis-LeMonda, 2006). Más szavakkal 

globális elemzésnek hívhatjuk azt, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott viselkedést 

hogyan tesz meg valaki, ezzel szemben finomelemzésről beszélünk, ha arra fókuszálunk, 

hogy pontosan mit tesznek a megfigyelés alanyai (Ney, Szöllősi és mtsai, 2005). Ugyancsak 

más terminusokkal (Bakeman és Gottman, 1997) fizikai és szociális alapú kódrendszerekről 

beszélhetünk. A fizikai alapú a viselkedés precíz, szerkezeti leírását adja, míg a szociális 

alapú sokkal inkább olyan konstruktumokon alapul, mely a kutató (és elméleti 

megközelítések) elképzeléseiben, elméjében létezik. Példának hozhatjuk Bakeman és 

Gottman (1997) alapján a fizikai alapú kódolásra, ha az arcizmok elrendeződését rögzítjük, 

míg a szociális alapú kódolás során kategóriánk a szomorúság lenne. A szociális alapú 

kódrendszer a szerzők szerint megfontoltabb kidolgozást és szenzitívebb kódolókat kíván 

meg, de semmivel sem kevésbé „valós”, mint a fizikai alapokon nyugvó szempontrendszer, 

csupán az elemzés egy másik szintjét jelenti. 

 A mikroszintű elemzés (melyet eredetileg etológusok alkalmaznak) tehát inkább a 

viselkedés fizikai leírásán, szerkezetén (lásd lentebb) alapuló szempontokat tartalmaz, mely 

gyakran igen fáradságos munkát igényel, túl sok részlet megfigyelését kívánja a kutatótól. 

Kétségtelenül objektívek ezek a szempontok, és sokszor előnyösek is a viselkedés 

elemzésében, mégis a mikroszintű elemzéssel elmehetünk olyan mintázatok mellett, melyek a 

makroszintű elemzéssel könnyebben megragadhatóak. A makroszintű elemzés előnye tehát, 

hogy az interakció mintázatának értelmes megragadását könnyebbé teszi, hátránya azonban, 

hogy nagyobb a torzítás esélye. 

 Pellegrini, Symons és Hoch, (2004) hangsúlyozzák, hogy az interakciók végtelenül 

komplexek, így a megfigyeléses vizsgálat előkészítéseként döntéseket kell hozni, hogy az 

interakció mely specifikus aspektusait kívánjuk tanulmányozni. Így ebből az is következik, 

hogy szükségszerűen veszíteni fogunk valamennyit az információból, hiszen a teljes 

komplexitás megragadása nem lehetséges. Ideális esetben ezen információvesztésnek 

tudatában van a kutató, és olyan információkat „hagy veszni”, melyek a kérdésfeltevés 

szempontjából irrelevánsak. Mindezek miatt hangsúlyos, hogy a kódrendszer kialakítását a 

kérdésfeltevéseinknek kell alakítaniuk. Pellegrini és munkatársai (2004) éppen ezért amellett 

érvelnek, hogy egy már kidolgozott szempontrendszer átvétele sok esetben nem szerencsés, 

hiszen egy mások által kialakított kódrendszerrel megeshet, hogy nem jól illeszkedik a mi 

kérdésfeltevésünkhöz, teoretikus elkötelezettségünkhöz, vagy az általunk vizsgálni kívánt 

szituációhoz. Saját kódrendszer kialakítása azért előnyösebb, mert jobban tud illeszkedni a 

specifikus helyzethez, és a specifikus kérdésfeltevésekhez (hiszen a kérdésfeltevésünk 
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szempontjából releváns szempontokat bontjuk ki a kódrendszerben), továbbá a kidolgozó 

saját elméleti elkötelezettsége is megjelenik benne. 

 A kódrendszer kidolgozása során tehát először a kérdésfeltevések megfogalmazása a 

döntő, amihez Pellegrini és munkatársai (2004) a szakirodalmi eredmények áttekintését és az 

előzetes megfigyelések megvalósítását javasolja, az általános kérdésfeltevésektől a 

specifikusabbak felé haladva. Más-más szempontok megfigyelése lehet releváns a 

kérdésfeltevések, a vizsgált csoport függvényében. Ha például az anyai depresszió gyermekre 

tett hatásait kívánjuk vizsgálni (lásd pl. Murray, Fiori-Cowley és mtsai, 1996 

szempontrendszerét), szempontjaink közé az interakció minősége, a szenzitivitás, 

válaszkészség, melegség mellett érdemes lehet bevenni az anyai intruzivitást, elutasítást, vagy 

a gyermek érzelemkifejezésére adott anyai válaszokat is. 

 A kérdésfeltevések megfogalmazását a specifikus kategóriák kiválasztása követi. A 

viselkedéses kategóriák kiválasztása történhet a viselkedés szerkezete, fizikai leírása (pl. 

„megérint”), funkciója vagy következménye (pl. „nyugtat”), illetve összefüggések, 

viszonylatok függvényében (pl. „közelít”) (Martin és Bateson, 1993). A megfigyeléses 

szempontoknál fontos, hogy jól definiáltak és egymást kölcsönösen kizáróak legyenek. Ez azt 

jelenti, hogy olyan kategóriákat kell alkotni, hogy egy adott viselkedés ne legyen egyszerre 

két kategóriába sorolható, csakis egybe. Megfelelő mennyiségű kategóriára van továbbá 

szükség, a túl sok szempont sem kedvező. A kategóriák további kritériuma a homogenitás: az 

egy kategóriába tartozó cselekmények azonos jellemzőkkel kell bírjanak (a megfigyeléses 

kategóriák jellemzőit lásd még a 3. táblázatban). Előzetes megfigyelés segítheti a kutatót a 

kategóriák precíz megfogalmazásában. 

 

Jellemző Definíció Példa 

Objektív Megfigyelhető terminusok Széles vigyor 

Egymást kölcsönösen 

kizáró 

Egy kategóriába illeszkedik Széles vigyor/halvány 

mosoly 

Homogén Komponensek közös jelentéssel 

bírnak 

Üt, harap 

Alapos Minden vizsgálni kívánt 

viselkedéssel számol 

 

 

3. táblázat: A megfigyeléses kategóriák jellemzői. (Pellegrini és Bjorklund, 1998, 85. o.) 
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 A kódolási stratégia három alapvető megközelítésével találkozhatunk a megfigyeléses 

vizsgálatok során (Bornstein és Tamis-LeMonda, 2006), melyeknek mind megvannak a 

maguk előnyei és hátrányai is. (1) A Széles körű kódolás (comprehensive coding) során az 

előforduló viselkedések kerülnek rögzítésre, a mérések vonatkozhatnak egy adott viselkedés 

gyakoriságára, ez rövid idejű eseményeknél előnyös, vagy időtartamára, mely inkább 

állapotszerű viselkedésnél megfelelő. Az adatok rögzítése ez esetben folyamatos rögzítés 

szerint történik, ami azt jelenti, hogy az előforduló viselkedéselemeket folyamatosan 

rögzítjük, így torzítatlan képet kapunk róla. Ez a legidőigényesebb kódolás, ami leginkább a 

mikorszintű elemzések során ad precíz adatokat az egyes viselkedésekről. (2) A Mintavétel 

(sampling) során egy adott időintervallumban, vagy egy adott időpontban rögzítjük, hogy 

előfordul-e a viselkedés. Ez kevésbé időigényes, és könnyebb a kódolók közötti 

megbízhatóság elérése is ezen kódolás során, ám jóval nagyobb torzítást eredményezhet mind 

a frekvencia, mind az időtartam megbecslésében. (Martin és Bateson (1993) ezeket nem 

kódolási, hanem rögzítési szabályként tárgyalja, az elsőt folyamatos, a másodikat időnkénti 

rögzítésként címkézve. A mérések típusaiként pedig a gyakoriságot, időtartamot, latenciát és 

intenzitást emelik ki.) 

 Az (3) Osztályozás (Rating) során a fentiekkel ellentétben a megfigyelő az interakció 

egészét (vagy egy részét) értékeli, és nem egy esemény meglétét vagy hiányát figyeli, hanem 

az anyára, a gyermekre vagy a diádra vonatkozó benyomását értékeli, osztályozza kvantitatív 

vagy kvalitatív dimenziók mentén, leggyakrabban egy adott skála mentén. Ez a módszer 

költséghatékony, és emellett kifejezetten előnyös a használata, ha az interakciós felek 

viselkedését globális dimenziók mentén kívánjuk megragadni (mint például az anyai 

szenzitivitás). Ez a megközelítés azonban nem tesz lehetővé mikroszintű elemzéseket, nem 

alkalmas továbbá a csecsemő és az anyai viselkedés közötti kontingencia megragadására, és 

kevésbé megfelelő az anya-gyerek interakcióban történő időbeli változások megragadására. 

(Martin és Bateson (1993) felosztásában ez leginkább az intenzitás méréséhez áll közel. 

Pellegrini, Symons és Hoch, (2004) szintén az intenzitás mérésénél részletezi annak 

fontosságát, hogy ilyen mérés esetében a skála egyes fokozatainak precíz meghatározása 

kiemelten fontos az objektivitás elérése szempontjából.) 
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2. 6. ANYA-GYEREK INTERAKCIÓ KORASZÜLÖTTEKNÉL 

 

2. 6. 1. Az anya-gyerek interakció megfigyelésének relevanciája koraszülötteknél, az 

interakció sajátosságai 

 

A koraszülöttekkel kapcsolatos vizsgálatok egyik fontos eredménye, hogy a biológiai 

rizikó súlyossága (perinatális komplikációk, születési súly, gesztációs idő) hosszútávon nem 

jelzi előre a fejlődési kimenetelt. A biológiai rizikó mellett a környezet fontos módosító 

szerepének a feltérképezése segítheti a koraszülöttség pszichológiai implikációnak precízebb 

megértését. A tranzakcionális elmélet (Sameroff, 1993) szerint a csecsemők a családi 

kapcsolatokba ágyazottan fejlődnek, a gondozóval folyamatos tranzakcióban állva. A diádikus 

interakció minőségét, főleg a korai életkorokban, a családi működésmód egyik központi 

komponensének tekinthetjük. A csecsemő és gondozója közötti interakció minősége jelentős 

szerepet játszhat a gyermek fejlődési kimenetelének alakulásában (Rocissano és Yatchmink, 

1983). 

A koraszülött csecsemőkkel végzett anya-gyerek interakció megfigyelését tartalmazó 

vizsgálatok egyik kérdésfeltevése, hogy vajon más interakciós mintázatok figyelhetőek meg 

ezeknél a diádoknál, mint az időre született anya-gyerek pároknál. Ha a tranzakcionális 

modellből indulunk ki (Sameroff, 1993), akkor feltételezhetjük, hogy a koraszülött újszülött 

más válaszokat hív elő a szülőből, így más fajta tranzakciók indulnak be ebben az esetben. 

További válaszra váró kérdés, hogy ezek az eltérő tranzakciók mennyiben tekinthetőek 

adaptívnak, kompenzálónak, vagy esetleg inkább egyfajta nehezített interakcióról lehet 

beszélni, mely a fejlődést nem optimálisan befolyásolja?  

Az anya-gyermek interakció megfigyelését is tartalmazó vizsgálatok információt 

nyújthatnak arról is, hogy milyen életkorig figyelhetőek meg a feltehető eltérések a 

koraszülött és az időre született gyermek-anya diádok között. Mi történik az interakciós 

rendszerrel, amikor a koraszülött baba motoros készségeiben és válaszkészségében behozza 

lemaradását, és már nem különbözik időre született társaitól? Erre a kérdésre az egyik 

lehetséges válasz, hogy az interakcióban csökkenek, majd idővel eltűnnek a különbségek a 

koraszülött gyermek-anya diádok és az időre születettek között. Másrészt lehetséges, hogy az 

anyai magatartások rögzülnek, és nem változnak akkor, amikor a gyermek esetleg már más 

típusú interakcióban való részvételre is képes lenne (Barnard, Bee és Hammond, 1984). Miles 

és Holditch-Davis (1997) azt találta, hogy a koraszülöttekkel szembeni anyai attitűd még 

óvodáskorban is különbözik az időre születettek anyáinál megfigyelhető attitűdöktől: a 
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koraszülöttek anyái inkább látják gyermeküket gyengének és sebezhetőnek, és tartják 

önmagukat védelmezőnek, és engedékenynek, mint az időre születettek anyái. Az attitűdben 

fennmaradó különbségek feltehetően interakciós különbségeket is eredményeznek. Minde 

(1993) eredményei szintén arra utalnak, hogy miután a beteg koraszülött gyerekek fizikailag 

felépültek, anyáik még továbbra is fenntartották azt az interakciós stílust, amit korábban 

kialakítottak gyermekükkel, vagyis hiába mutatkozott csecsemőjük az idő múlásával 

hasonlóan egészségesnek, mint a kisebb komplikációval rendelkező babák, az anyák továbbra 

is kevésbé aktív és érzelemteli interakciót folytattak velük. Az anyai reakciók tehát merevnek 

bizonyultak, nem alkalmazkodtak a gyermek állapotának megváltozásához. Más szóval a 

gyermek betegsége nem pusztán a gyermek viselkedésén keresztül befolyásolja az anyai 

viselkedést, hanem feltehetően ettől függetlenül is, például úgy, hogy egy törékeny gyermek 

képet alakít ki a szülőben. Ezek az elképzelések, vagy aggodalmak a gyermek megfelelő 

fejlődése ellenére is fennmaradhatnak, ezáltal befolyásolva az anya interakciós viselkedését. 

Ennek tanulmányozása kifejezetten fontos lehet, hiszen ez esetben már nem egy fejlődést 

elősegítő viselkedésmódról beszélhetünk, vagyis ennek az interakciós sajátosságnak, és 

következményeinek a megismerése hozzájárulhat a koraszülött gyermekek fejlődésének 

mélyebb megértéséhez. 

Az anya-gyermek interakció megfigyelését tartalmazó vizsgálatok gyakorlati 

relevanciával is bírnak, hiszen az intervenció számára is fontos hozadékkal szolgálhatnak. A 

tranzakcionális modell értelmében a korai intervenciós programok hatása az anya-gyerek 

interakció közvetítésével valósul meg (Mahoney, Boyce és mtsai, 1998), a szülő-gyerek 

interakció előremozdításával a gyermek kognitív és szociális fejlődése is elősegíthető (Seifer, 

Clark és Sameroff, 1991). 

 A koraszülés ténye több szempontból is más reakciókat válthat ki a szülőkből, mint 

egy időre született gyermek érkezése a családba. A szülőség kezdete tehát másképp alakul 

koraszülés esetén, és ez a nehezített kezdet nagy befolyással lehet a szülő énhatékonyság-

érzésének alakulására, és így a gyermekkel való interakciókra is (Barnes és Adamson-

Macedo, 2007). Goldberg és Di Vitto (2002) három sajátosságát emeli ki a koraszülésnek: a 

szülés időpontját, a kórházi tapasztalatok természetét, valamint a koraszülött csecsemő 

viselkedésbeli és fejlődésbeli eltéréseit, melyek mind kihatnak a szülőségre. 

 A szülés időpontja a váratlanság, alacsonyabb fokú felkészültség, az intenzívebb 

aggodalmak miatt jelenthet nagyobb megterhelést a koraszülés esetén (Goldberg és DiVitto, 

2002). Máshogy alakulhatnak a szülői elvárások is, hiszen az anyák terhességük során 

várakozásokat alakítanak ki születendő gyermekükkel kapcsolatban, készülnek az 



 45

anyaszerepre, valamint a gyermek gondozására. Ezt a folyamatot félbeszakíthatja a koraszülés 

eseménye. Már akkor szülővé válnak, amikor még nem feltétlenül vannak erre felkészülve. A 

terhesség során fontos pozitív élmény, amikor az anya először érzi babája mozgását. A 

koraszülöttek egy része 3-4 héttel az első anya által észlelhető mozgások után világra jön, 

vagyis lerövidül az az idő, amikor az anya ilyen pozitív eseményeket élhet át a terhessége 

során (Minde, 1993). 

 Az idő előtt lezajló szülés továbbá az anya gyermekével kapcsolatos fantáziáit is 

érintheti. Minde (1993) vizsgálatai szerint a 4. és a 7. terhességi hónap között a 

legszínesebbek, legkidolgozottabbak az anyai fantáziák a születendő gyermekkel 

kapcsolatosan. A 7. hónap után a fantáziák már többnyire kevésbé határozottak, 

bizonytalanabbak. Nehézséget az jelenthet, hogy a koraszülés miatt az anyák még a 

részletesebben kidolgozott fantáziák idején hozzák világra gyermeküket, ami miatt egyes 

esetekben az is nehezítheti az anya-gyerek kapcsolatot, hogy az elképzelt, ideális gyermek és 

a megszületett gyermek között nagyobb különbséget érezhet a szülő. 

 A koraszülés ténye számos vizsgálat szerint megnövekedett stresszel, szülői 

aggodalmakkal jár együtt (Hess, Teti és Hussey-Gardner, 2004), a koraszülés utáni időszakot 

tipikusan krízisnek tekinthetjük (Barnes és Adamson-Macedo, 2007). Tipikus szülői érzelmek 

ebben az időszakban: a csalódottság, aggodalom a gyermek életbenmaradásával kapcsolatban, 

bűntudat, önhibáztatás. Gyakoribb a depresszió és a szorongás megjelenése is (Goldberg és 

DiVitto, 2002). Azzal is szembe kell nézniük a szülőknek, hogy egy ideig nem 

gondoskodhatnak maguk a gyermekükről, mely kompetencia érzésüket tovább gyengítheti. 

Trause és Kramer (1983) koraszülöttek szüleinek alkalmazkodását, szülés utáni 

pszichológiai állapotát, valamint házastársi kapcsolatát hasonlította össze időre született, 

egészséges újszülöttek anyáival. A koraszülést magasabb stressz kísérte, mint az időre szülést. 

Egy héttel a szülés után a koraszülöttek anyái többet sírtak, tehetetlenebbnek érezték magukat, 

nagyobb aggodalmat mutattak jövőbeli terhességükkel és megküzdési képességeikkel 

kapcsolatban, valamint nagyobb szükségét érezték, hogy a kórházi személyzettel több időt 

beszéljenek. Sokuk számolt be arról, hogy bűntudatot éreznek az újszülött állapota miatt. Egy 

hónappal a gyermek kórházból való hazaengedése után ezek a különbségek már nem álltak 

fenn a koraszülött és időre született csecsemők anyái között, sőt ekkor a koraszülöttek anyái 

számoltak be valamivel alacsonyabb szintű stresszről, ami talán a kórházi szakszerű ellátás 

következményeként magyarázható, mely során gondozói készségeket sajátíthattak el. 

 A kórházi tapasztalatok szintén jelentős befolyást gyakorolhatnak a szülőségre, a 

kompetencia érzésre, és ezeken keresztül a szülő-gyermek interakcióra (Goldberg és DiVitto, 
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2002). A kórházi tartózkodás és az inkubátor szükségessége jelentősen kevesebb fizikai 

kontaktust tesz lehetővé a szülő és az újszülött között, a szeparáció még kifejezettebb, ha a 

gyermeket az állapota miatt intenzív részlegre kell szállítani. Továbbá a szülőkből érthető 

módon szorongást vált ki a műszerek látványa, és mindezek mellett az élik meg, hogy nincs 

kontrolljuk a történések felett. Az egymásrahangolódás, a kapcsolat kialakulásának a kezdete 

így nehezített. 

 A kompetens szülővé válást koraszülés esetén nehezíthetik még a koraszülöttekkel 

kapcsolatos sztereotípiák (Goldberg és DiVitto, 2002), valamint aggodalmat okozhat a 

szülőben az is, hogy a gyermek viselkedését figyelve úgy érezheti, hogy lassabban fejlődik, 

mivel a valós születés időpontjához (és nem a várthoz, vagyis korrigált életkorhoz) méri a 

gyermek fejlődését. 

 A koraszülött csecsemő viselkedésbeli és fejlődésbeli eltérései szintén jelentősen 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kezdeti anya-gyermek interakció az anya számára nagyobb 

kihívást jelent. Miben tér el egy koraszülött csecsemő egy időre született csecsemőtől, és ezek 

az eltérések miért nehezítik a vele való interakciót? A koraszülött csecsemő kinézete eltér az 

időre születettekétől abban, hogy náluk kevésbé jelennek meg a babavonások, kívülállók 

kevésbé vonzónak ítélik őket. A viselkedés terén szintén megfigyelhetők különbségek. A 

koraszülöttek irritábilisabbak, nehezebb őket megnyugtatni, és gyakran írják le őket szüleik 

nehéz temperamentumúnak. Ezen túl kevésbé éberek és válaszkészek (Bakeman és Brown, 

1980), ezért nehezebb velük kapcsolatot teremteni. A koraszülöttek gondozóinak helyzetét 

tovább nehezíti a baba passzivitása, lassabb reagálása. A koraszülött csecsemők nehezebben 

habituálódnak. Jelzéseik kevésbé egyértelműek, nehezebben értelmezhetőek. 

 A koraszülöttek interakciós nehézségei a közös figyelmi tevékenység terén is 

megmutatkoznak (Landry, 1995), 12 hónapos korban például kevesebbszer próbálják az anya 

figyelmét egy tárgyra irányítani, mint az időre születettek. Más interakciós készségeik is 

problematikusabbak, Barnard, Bee és Hammond (1984) például 4 hónapos koraszülötteknél a 

gyermek alacsonyabb válaszkészségét és involváltságát figyelte meg az anya-gyerek 

interakcióban, ez azonban 8 hónapos korban már nem állt fenn. Más eredmények szerint 

(Wijnroks, 1998) a koraszülöttek kevesebbet mosolyognak, kevesebbet vokalizálnak, többször 

fordítják el tekintetüket és többször nyűgösek az anyával való interakció során (Wijnroks, 

1998). 

 A fenti vizsgálatok tükrében az mára tehát már egyértelmű, hogy a koraszülött 

csecsemők kevésbé optimális jellegzetességekkel képesek részt venni a környezettel való 

interakcióban. Fontos kérdéskör, hogy miként reagálnak az anyák a koraszülött csecsemők 
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ezen interakciós sajátosságaira? A kutatási eredmények igencsak ellentmondásosak ebben a 

kérdéskörben. Több megfigyeléses vizsgálat jutott arra az eredményre, hogy a koraszülöttek 

anyái magasabb aktivitást, és nagyobb mértékű stimulációt nyújtanak gyermekeiknek, mint az 

időre születettek anyái (Bakeman és Brown, 1980; Beckwith és Cohen, 1980; Barnard, Bee és 

Hamond, 1984; Greene, Fox és Lewis, 1983; Minde, Perotta és Marton, 1985). A 

koraszülöttek anyái gyakran a csecsemő passzivitására és alacsonyabb válaszkészségére 

reagálnak nagyobb aktivitással, stimulálási igyekezettel (Goldberg és DiVitto, 2002, Minde, 

1993), növelve erőfeszítésüket, hogy a passzívabb csecsemőből válaszokat váltsanak ki 

(Jarvis, Myers és Creasey, 1989). Azzal azonban már nem minden kutatás ért egyet, hogy ez a 

magasabb stimuláció mennyire összehangolt a gyermek jelzéseivel, illetve, hogy 

kompenzációként vagy túlingerlésként értelmezhető-e (Wijnroks, 1998). Barnard, Bee és 

Hammond (1984) például a koraszülöttek anyáinál megfigyelhető magasabb stimulációt a 

gyermek jelzéseivel nem jól összehangoltnak, kevésbé szeretettelinek és szenzitívnek találta. 

Crnic, Ragozin és munkatársai (1983) eredményei szerint a koraszülött csecsemők anyái 

aktívabbnak és kevésbé szeretettelinek mutatkoztak a gyermekkel való interakció során. 

Amikor a csecsemő 4 hónapos volt, a koraszülöttek anyái többet vokalizáltak a csecsemő felé, 

mint az időre születettek anyái, ez a különbség, mire a csecsemő 8 és 12 hónapos lett, 

csökkent. A koraszülöttek anyái mindhárom vizsgált időpontban aktívabbnak mutatkoztak. 

Több olyan epizód jellemezte a koraszülött csecsemő-anya diádokat, amikor az anya aktivitást 

mutatott, a csecsemő viszont passzív volt. 

 A megfigyeléses vizsgálatok eredményei azonban olyannyira ellentmondásosak, hogy 

több olyan kutatási eredmény is ismert, amely éppen a koraszülött csecsemők anyáinak 

alacsonyabb involváltságát, és kevésbé stimuláló viselkedéses jellemzőit mutatta ki (Barrera, 

Rosenbaum és Cunningham, 1987; DiVitto és Goldberg, 1979; Goldberg, Lojkasek és mtsai, 

1989; Malatesta, Grigoryev és mtsai, 1986; Zelkowitz és Papageorgiou, 1996). Mások 

eredményei szerint (pl. Fiese, Poehlmann és mtsai, 2001) kevésbé optimális a 

koraszülöttekkel való interakció, alacsonyabb a reciprocitás, inkább problematikus mintázatok 

figyelhetőek meg esetükben.  

 

2. 6. 2. Az interakciót befolyásoló tényezők 

 

 Néhányan amellett érvelnek, hogy a koraszülöttekkel kapcsolatos anya-gyerek 

interakció megfigyelésén is alapuló vizsgálatok esetében a perinatális rizikó mértéke is fontos 

módosító tényező lehet. Jarvis, Myers és Creasey (1989) például 4 és 8 hónapos csecsemőknél 



 48

mutatták ki, hogy a legsúlyosabb komplikációkkal született csecsemők csoportjában volt a 

legkevésbé optimális az anyai interakciós viselkedés, összevetve a kevésbé rizikós koraszülött 

alcsoportokkal. Mind a szenzitivitás, mind a válaszkészség és szociális-érzelmi fejlődés 

ösztönzése terén elmaradtak az alacsonyabb rizikójú csecsemőt nevelő anyák csoportjától.  

A 4. és 8. hónap között eltérő változásokat lehetett megfigyelni az egyes csoportokban: a 

súlyos biológiai rizikójú csecsemők anyái az idő előrehaladtával kevésbé stimuláló 

viselkedést mutattak, a közepes rizikószintű gyerekek anyái ezzel szemben a későbbi 

életkorban mutatkoztak ösztönzőbbnek, az egészséges koraszülöttek szüleinél, pedig a két 

életkor között nem volt változás. Összességében az eredmények arra mutatnak rá, hogy a 

közepesen súlyos biológiai rizikójú csecsemők anyái a legszenzitívebbek, és ők segítik 

leginkább a gyermek fejlődését tanítási helyzetben, míg a súlyos biológiai rizikójú gyerekek 

anyái a legkevésbé írhatóak le ezekkel a jellegzetességekkel. Ebben a vizsgálatban is 

megerősítést nyert az a korábban már sokak által leírt eredmény, hogy az anyai interakciós 

mintákban jóval több különbség áll fenn, mint a gyermek jellegzetességeiben a különböző 

biológiai rizikójú csoportok között. 

 Brachfeld, Goldberg és Sloman (1980) szintén különböző interakciós viselkedést 

találtak egészséges és beteg (respirációs distressz szindrómás) koraszülöttek között. 8 hónapos 

korban a beteg koraszülötteknél volt a leggyakoribb a nyugtalanság és a sírás, kevesebb volt a 

játéktevékenység és a mosoly. Anyáik több érintéssel, több játék demonstrálásával reagáltak 

ezen sajátosságokra, ám mindez kevesebb mosollyal társult, mint az egészséges koraszülöttek, 

vagy az időre születettek csoportjában. A fenti eltérések 12 hónapos korban azonban már nem 

voltak kimutathatók. 

 Fiese, Poehlmann és munkatársaik (2001) eredményei szerint a magasabb rizikójú 

csecsemőkkel problematikusabb anyai interakciós viselkedés jár együtt. 

A gyermek neme is egy olyan potenciális tényező, mely befolyással lehet az interakcióra, 

ezek az eltérések akár már az első életévben tetten érhetőek. Tronick és Cohn (1989) például 

3-9 hónapos csecsemők és anyáik interakcióit vizsgálva azt találták, hogy fiúgyermekek 

esetében jellemzőbb az anyai viselkedés és a csecsemő viselkedésének összehangoltsága. 

Lindah és Heiman (1997) ezzel szemben 9 hónaposoknál a lányok esetében mutatott ki 

nagyobb anyai szenzitivitást, több vizuális kontaktust, összevetve a fiúkkal. Már ebben az 

életkorban a lányokat engedelmesebbnek találták megfigyeléses vizsgálatukban. Jelentős 

nemi különbségek csecsemőkorban a nézéssel (pl. lányok inkább preferálják a szociális 

stimulust, Connellan, Baron-Cohen és mtsai 2000; lányoknál több a szemkontaktus, mint a 

fiúknál, Lutchmaya, Baron-Cohen és Raggatt, 2002b), és a későbbiekben a beszéddel 
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kapcsolatban mutathatóak ki (pl. már 18-24 hónapos kortól jobb nyelvi képességek és 

nagyobb szókincs lányoknál, Lutchmaya, Baron-Cohen és Raggatt, 2002a).  

 

2. 6. 3. Az anya-gyerek interakció alakulása koraszülötteknél a későbbi életkorokban 

 

 A kezdeti interakciós nehézségekre relatíve több kutatási eredmény utal, ám kérdéses, 

hogy az első életéven túl még megfigyelhetőek-e eltérések az anya-gyerek interakcióban a 

koraszülött és az időre születettek között. Egyes eredmények szerint az idő előrehaladtával az 

interakciós különbségek eltűnnek. Crawford (1982) például 6 és 14 hónapos kor között 

figyelte meg az anya-gyerek interakciót. Hat hónapos korban a koraszülöttek kevesebbet 

vokalizáltak, kevesebbet játszottak játéktárgyakkal, és többet nyűgösködtek, anyáik pedig 

gondoskodóbb és érzelemtelibb viselkedést mutatattak. Az életkor előrehaladtával azonban 

ezek az interakciós különbségek eltűntek, egyre hasonlóbb interakciós mintázatok voltak 

tetten érhetőek a koraszülött és az időre született csoportban.  

Más kutatások ezzel szemben későbbi életkorokban is kimutatnak különbségeket az anya-

gyerek interakcióban a koraszülöttek és az időre születettek között. Barnard, Bee és 

Hammond (1984) eredményei szerint például a koraszülöttek és anyáik közötti interakció más 

fejlődési utat jár be, mint időre született csecsemő-anya pároknál az élet első 2 évében. Három 

mérési pontjuk (4, 8 és 24 hónapos kor) közül az elsőnél a koraszülöttek alacsonyabb 

válaszkészségét, és az anyáik magasabb stimuláció nyújtását azonosították. 8 hónapos korra a 

koraszülöttek behozták időre született társaikat a válaszkészség és involváltság terén, 

miközben anyáik involváltsága és pozitív válaszkészsége csökkenést mutatott. 24 hónapos 

korban már a koraszülöttek anyái mutatkoztak kevésbé pozitívnak és involváltnak, összevetve 

az időre születtek anyáival. Ezekkel a változásokkal ellentétben az időre születettek anyáinál 

másfajta viselkedésbeli változások voltak azonosíthatóak: 4 hónapos gyermekükkel még 

alacsonyabb fokú, majd 8 hónapos korban magasabb involváltságot lehetett azonosítani náluk, 

24 hónapos gyermekükkel pedig a leginkább pozitív interakció mutatkozott. Barnard és 

munkatársai értelmezése szerint tehát még a gyermek 2 éves korában is vannak interakciós 

különbségek a koraszülött és az időre születettek csoportjai között, annak ellenére, hogy 

ebben az életkorban már nem a gyermek hátrányai (kevésbé optimális kommunikációs 

képességei) tehetőek felelőssé ezekért a különbségekért. 

 

 

 



 50

2. 7. A KORASZÜLÖTTSÉG FEJLŐDÉSI KIMENETELÉNEK MEGÉRTÉSE FELÉ 

 

2. 7. 1. A kimenetel variabilitásának háttere - Perinatális tényezők szerepe 

 

A születési súly és a gesztációs idő valamelyest meghatározó a későbbi problémák 

kialakulásában. A nagyobb fejlődési károsodások (pl. mentális retardáció, epilepszia) 

előfordulása a legkisebb születési súlyúaknál a legmagasabb: 20-25%-ra tehető az extrém kis 

súlyú (1000 gramm alatti) koraszülöttek esetén (Halsey, Collin és Anderson, 1993), míg a 

nagyon kis súlyúak (1000 - 1500 gramm közötti) csoportjában 14-17%, a kis súlyúaknál 

(1500-2500 gramm között) pedig 6-8% ezeknek az előfordulása (Aylward, 2002b). 

(Összehasonlításképpen az időre születetteknél 5%-ra tehető ezen károsodások aránya. 

Aylward, 2002b). Más megfogalmazásban úgy is összegezhetjük az eredményeket, hogy a kis 

súlyú csecsemőknél 2-5-ször nagyobb valószínűséggel jelennek meg nagyobb károsodások, 

mint az időre születetteknél (Bennett és Scott, 1997). Az enyhébb zavarok, problémák 

tekintetében, mint például a tanulási zavarok, az alacsonyabb IQ, vagy koordinációs zavar, 

még mindig lehet csoportszinten összefüggést találni az alacsonyabb születési súly és a 

problémák nagyobb előfordulási valószínűsége között (Taylor, Klein, Minich és mtsai, 2000; 

Bennett és Scott, 1997), azonban az egyéni fejlődési kimenetel prediktálása ezen problémák 

esetében jóval nehezítettebb. A születési súlyon kívül a komplikációk mértéke, súlyossága is 

összefüggést mutat a kedvezőtlenebb fejlődési kimenetellel (pl. Smith, Denson és mtsai, 

1999). 

Aylward, Pfeiffer és munkatársai (1989) metaanalízisükben több, mint 4000 kissúlyú 

és 1568 időre született gyermek IQ pontszámát összevetve 5-7 pontos átlagbeli különbséget 

találtak a koraszülöttek hátrányára. A 70 alatti IQ pontszámok tekintetében szintén a 

legalacsonyabb születési súlyúak rizikója a legmagasabb (9,5-szer magasabb valószínűséggel 

fordul elő a 750 gramm alatti súllyal, és 2,1-szer a 750-1499 gramm súllyal születetteknél, 

összevetve a kontrollal, Aylward, 2002b). Az iskolai problémák tekintetében is lehet a 

születési súlynak szerepe, míg például a nagyon kis súllyal születettek fele, addig az extrém 

kis súllyal születetteknek a 60-70% igényel speciális segítséget az iskolában (Aylward, 

2002b). Aylward (2002b) más problémák esetében is kijelenti, hogy minél alacsonyabb a 

születési súly, annál nagyobb a valószínűsége a problémák megjelenésének. Mindemellett 

még ez a biológiai tényezőket hangsúlyozó szemléleti keret is elismeri, hogy a biológiai rizikó 

mellett a környezet bizonyos mértékig befolyásolni képes a deficitek nagyságát, súlyosságát. 

Továbbá a koraszülött, de relatíve kisebb biológiai rizikójú gyermekek esetében ennek a 
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környezeti hatásnak nagyobb módosító szerepe lehet. Ezt támasztják alá az intervenciós 

programok hatásvizsgálatai is: a beavatkozások hatásfoka szignifikánsan nagyobb a magasabb 

születési súllyal született koraszülötteknél, összevetve az alacsonyabb születési súlyú 

koraszülöttek csoportjával (Bennett és Scott, 1997). A 2000 és 2500 gramm közötti születési 

súlyúak (vagyis az alacsonyabb biológiai rizikószinttel rendelkezők) tudtak a legtöbbet 

profitálni az intervenciós programból, míg az ennél alacsonyabb születési súlyúak esetében 

valamiféle biológiai korlát meglétét feltételezhetjük, hiszen náluk kisebb és csak rövidebb 

ideig kimutatható előnyökkel járt az intervenció a kognitív fejlettségüket nézve. Hasonló 

eredményekről számol be Ramey és Ramey (2005), miszerint az alacsonyabb biológiai 

rizikójú koraszülötteknél az intervencióban részesültek csoportjában átlagosan 13.2 ponttal 

magasabb IQ-t lehetett megfigyelni, mint a kontrollcsoportban. Ugyanez a különbség az 

intervencióban résztvevő és a kontrollcsoport között az alacsonyabb születési súlyú gyerekek 

esetében átlagosan 6,6 pontnyinak mutatkozott. 

 Mint látható, a perinatális rizikó mértéke összefügg a fejlődési kimenetellel, fontos 

azonban hangsúlyozni, hogy a születési státusz és a biológiai rizikó nem direkt hatással van a 

fejlődési kimenetelre (Liaw és Brooks-Gunn, 1993). Továbbá elmondható, hogy az orvosi 

értelemben vett veszélyeztetettség mértéke hosszú távon a kimenetelt csak elenyésző 

arányban magyarázza (Rose, Feldman és mtsai, 2008; Schneider, Wolke és mtsai, 2004; 

Ruske, Rifkin és mtsai, 2001). A perinatális rizikó mellett családi és más környezeti tényezők 

fontos módosító tényezőként vehetnek részt a gyermek fejlődésében (Poehlmann és Fiese, 

2001). 

 

2. 7. 2. A kimenetel variabilitásának háttere – A környezet szerepe 

 

 Régóta ismert, hogy a környezet enyhítheti, vagy súlyosbíthatja a korai fejlődési 

nehézségeket (Sameroff, 1993; Landry, Smith és mtsai, 2000; Schneider, Wolke és mtsai, 

2004). Már Werner (Werner, Bierman és French, 1971) klasszikus Hawaii longitudinális 

vizsgálata is arra az eredményre jutott, hogy a perinatális problémák és a család 

szocioökonómiai státusza egymással interakcióban állva hatnak a gyermek fejlődésére. A 

perinatális problémák jóval alacsonyabb fejlődési szinttel jártak együtt 2 éves korban az 

alacsony SES-ű, mint a magas SES-ű családokban. Liaw és Brooks-Gunn (1994) a kumulatív 

rizikó modell (Sameroff, 2005) tesztelését végezte el nagy elemszámú (N = 704) koraszülött 

mintán. 13 rizikótényező szerepét nézték a 3 éves kori IQ alakulásában. Eredményeik szerint 

ahogy nő a rizikótényezők száma, úgy csökken a gyermek intelligencia szintje. 
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 Drillien, Thomson és Burgoyne (1980) eredményei szerint a jó szocioökonómiai 

háttérrel rendelkező családok koraszülött gyermekei, függetlenül attól, hogy születéskor 

milyen rizikószinttel rendelkeztek, fokozatos felzárkózást mutattak. Ezzel szemben a 

hátrányos társadalmi helyzetű családok koraszülött gyermekeinél az életkor előrehaladtával 

egyre jelentősebb lemaradást lehetett megfigyelni, hátrányuk fokozódott. 

 Ismertek azonban olyan eredmények is, mely szerint a magas szocioökonómiai státusz 

önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy a koraszülöttség negatív következményeit 

kivédje. Beckwith és Cohen (1980) eredményei szerint az átlag feletti szocioökonómiai 

státuszú családok koraszülött gyermekei csak abban az esetben értek el magasabb 

teljesítményt, mint az alacsony SES-ű családok koraszülöttjei, ha elegendő mennyiségű 

személyre irányuló figyelemben részesültek. 

 A SES-en túlmenően fellelhetők kutatások, melyek a környezet árnyaltabb 

megragadásával, precízebb összefüggések kimutatásával járultak hozzá a koraszülött 

gyermekek fejlődési kimenetelének magyarázatához. Hazai vonatkozásban Kalmár (2007) 

eredményeit érdemes kiemelni, melyből kirajzolódik, hogy kimutatható összefüggés van a 

koraszülötteknél a 10 éves kori intelligencia és a HOME-leltár több mutatója között. A 

HOME-leltár összpontszáma és a 10 éves kori IQ között például 0.47-es korreláció 

mutatkozott, az alskálák tekintetében az Aktív tevékenység ösztönzése, Az otthon emocionális 

légköre, A fejlődést segítő tárgyak és élmények, valamint a Családtagok részvétele a fejlődést 

serkentő élményekben mutatkozott meghatározónak. A kutatás azon meglepő eredményét, 

miszerint 5 éves korban a koraszülöttek teljesítménye szignifikánsan jobb volt, mint az időre 

születetteké, szintén a környezetben megfigyelhető különbségekkel lehetett magyarázni. A 

koraszülött csoportban ugyanis kedvezőbb otthoni mutatókat lehetett azonosítani (családi 

légkör és intellektuális serkentés), ennek a hatásnak a kiszűrése esetén (kovariánsként 

szerepeltetve ezen változókat az elemzésekben), azonban a koraszülöttek 5 éves kori előnye 

eltűnt. További lényeges eredménye a kutatásnak, hogy az IQ varianciájának a környezeti 

változók által magyarázott aránya a koraszülötteknél nagyobb. Más szóval a perinatális rizikó 

jelenlétében a környezeti hatások jelentősége fokozottabbnak mutatkozott. Kalmár (2007, 67. 

oldal) így összegzi ezeket az eredményeket: „… a koraszülöttek szüleinek lényegesen többet 

kellett tenniük azért, hogy gyerekeik az időre született társaikhoz hasonló teljesítményre 

legyenek képesek.”  

Annak felismerése, hogy a biológiai rizikó mértéke nem ad elegendő magyarázatot a 

fejlődési kimenetelre, arra vezette a kutatókat, hogy az anya-gyerek interakciók minőségét, 

eltéréseit vizsgálják koraszülött csecsemőknél (Barnard, Bee és Hammond, 1984). Ettől azt 



 53

remélték, hogy ha sikerül azonosítani a gondozás kompenzációs elemeit, melyek a nem 

optimális biológiai állapottól a problémamentes viselkedés felé mozdítják el a gyermeket, 

eljuthatunk a biológiai adottságok és a viselkedésbeli megnyilvánulások közötti 

diszkontinuitás megértéséhez. Például Poehlmann és Fiese (2001) eredményei szerint a 6 

hónapos korban megfigyelt anya-csecsemő interakció minősége koraszülötteknél mediálta a 

perinatális rizikó és a 12 hónapos kori kognitív fejlettség közötti kapcsolatot. Az interakció 

reciprocitása és a pozitív érzelmek nagyobb mértéke magasabb kognitív teljesítményt jelzett 

előre. A koraszülötteknél 13 hónapos korban megfigyelhető közös figyelmi tevékenység 

kezdeményezése prediktív lehet a későbbi, 8 éves kori intelligenciára (Smith és Ulvund, 

2003). 

Wijnroks (1998) eredményei szerint a koraszülött gyermekek későbbi kognitív 

kompetenciájának előrejelzésében az anyai involváltságnak és a gyermek válaszkészségének 

van kiemelten fontos szerepe. A 6 hónapos korban megfigyelt anyai involváltság, ami aktív 

bátorítást és magas verbális stimulációt foglalt magában, jó előrejelzője volt a gyermek 2 éves 

kori kognitív kompetenciájának. A 6 hónapos korban válaszkésznek mutatkozó csecsemők 

jobb mentális fejlődési pontszámot értek el 12 hónapos korukban. Beckwith, Rodning és 

Cohen (1992) csecsemőkortól 12 éves korig követett koraszülött gyerekeket. Azoknak a 

gyerekeknek, akiknek gondozója csecsemőkorban és a korai serdülőkorban is válaszkésznek 

mutatkozott az interakciók során, magasabb volt az IQ-ja, és jobban teljesítettek az iskolában 

is. 

Mint ahogy a Környezeti hatások és kognitív fejlődés alfejezetben is láthattuk, számos 

empirikus bizonyíték szól amellett, hogy a környezeti hatások, és az anya-gyerek interakció 

sajátosságai hozzájárulnak a gyermek egyidejű és későbbi kognitív fejlettségéhez. A 

koraszülöttek kognitív fejlődésében megmutatkozó nagyfokú variabilitáshoz tehát jelentős 

mértékben a környezetben megmutatkozó variabilitás is hozzájárul (Landry, Smith és mtsai, 

1998; 2001; Beckwith és Cohen, 1980; Beckwith, Rodnig és Cohen, 1992; Bakeman és 

Brown, 1980; Rocissano és Yatchmink, 1983). Kiemelendő fontosságú az anya-gyerek 

interakcióban az anyai válaszkészség, mely kimutatható összefüggésben áll koraszülött 

gyermekek optimálisabb kognitív fejlődésbeli kimenetelével (Cohen és Parmelee, 1983; 

Landry, Smith és mtsai, 2001; Beckwith, Rodnig és Cohen, 1992), valamint a stimuláció, 

mely szintén kitüntetett fontosságú a koraszülött gyermekek fejlődése szempontjából (Dale, 

Greenberg és Crnick, 1987; Landry, Garner és mtsai, 1996). A szülői „állványozás” mértéke 

szintén erőteljes összefüggést mutat a kedvezőbb kognitív fejlődéssel koraszülött 

gyermekeknél (Smith, Landry és Swank, 2000). 
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2. 7. 3. Nemi különbségek a fejlődési kimenetelben 

 

A koraszülöttek csoportján belül a fiúk életbenmaradási esélye újszülöttként 

alacsonyabb, mint a lányoké. Verloove-Vanhorick, Veen és munkatársai (1994) valamivel 

több, mint ezer 32 hétnél korábban világrajött gyermek 5 éves korig történő követése során 

azt találták, hogy a különböző fogyatékosságok előfordulása a koraszülött fiúknál 3-szor 

gyakoribb, mint a koraszülött lányoknál. Mindehhez persze az is hozzátartozik, a fiúk 

hátrányát különböző fogyatékosságok, neurológiai diszfunkciók és viselkedéses problémák 

terén általános populáción is kimutatták már, bár igaz, hogy a koraszülött populáción belül az 

akadályozottság előfordulása jelentősebb nemi különbségeket mutat. 

Érdekes további kérdéskör a gyermek nemének a kognitív fejlődésben betöltött 

esetleges szerepe is. Bár számos kutatás nem számol be jelentős nemi különbségekről a 

koraszülöttek csoportján belül a kognitív fejlettséget tekintve, azokban, melyek találtak ilyet, 

mind a fiúk hátránya bontakozott ki a különböző életkorokban és eltérő teljesítménytesztek 

használatával (Greenberg és Crnic, 1988; Hindmarsch, O’Callaghan, és mtsai, 2000; Magill-

Evans, Harrison és Burke, 1999; Samsom, Groot és mtsai, 2002).  

A koraszülött fiúknál nem csupán alacsonyabb fejlődési és intelligencia kvóciensekről, 

hanem nagyobb arányú tanulási és viselkedéses problémákról számolnak be, összevetve a 

koraszülött lányoknál fellelhető nehézségekkel (Aylward, 2002b). A figyelmi képességek 

terén, különösen a kitartott figyelemben szintén a fiúk hátránya emelkedik ki a koraszülött 

csoporton belül (Van de Weijer-Bergsma, Wijnrocks és Jongmans, 2008), továbbá a közös 

figyelmi tevékenység és a szociális kommunikáció tekintetében is a lányok előnyét találták 

koraszülötteknél (Olafsen, Ronning és mtsai, 2006). 

 

2. 7. 4. A temperamentum szerepe a fejlődési kimenetelben 

 

A perinatális tényezőkön, a környezet módosító potenciálján, valamint a gyermek 

nemének figyelembevételén túl a koraszülöttekkel kapcsolatos kutatások némelyike a 

temperamentumot is vizsgálat tárgyává teszi. Ennek egyik oka, hogy a csecsemőkori 

temperamentum a későbbi viselkedéses és alkalmazkodási problémák előrejelzője lehet 

(Chapieski és Evankovich, 1997). Másrészt a temperamentum összefüggésben áll a 

kognícióval is, beszélhetünk egyidejű, valamint prediktív kapcsolatról is. Előbbi lényege, 

hogy a szociális viselkedés, valamint a személyiség egyes aspektusai kihatnak a kognitív 

működésre, befolyással lehetnek a fejlődési és intelligenciateszten elért eredményekre 
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(Bayley, 1993). A prediktív kapcsolat pedig arra utal, hogy a csecsemőkori temperamentum 

előre jelezheti a későbbi kognitív szintet (Goldsmith, Buss és mtsai, 1987).  

A gyermeki temperamentum természetesen nem önmagában határozza meg a gyermek 

fejlődését, a tranzakcionális modell (Sameroff, 2005) is hangsúlyozza, hogy a fejlődési 

kimenetel megértésében a gyermek és környezete közötti dinamikus interakcióval kell 

számolnunk. Ennek értelmében tehát a temperamentum és a gondozók viselkedésének 

együttes hatásával érthető meg legjobban a fejlődési kimenetel.  Chess és Thomas (1999) 

nevéhez köthető az „illeszkedés jósága” fogalom, mely szerint az optimális kimenetel a 

gyermek és a szülő illeszkedésétől nagyban függ. Miceli, Whitman és munkatársai (1998) 

például a gyermeki temperamentum és az anyai viselkedés együttes szerepét mutatták ki a 

figyelmi teljesítmény alakulásában, eredményeik szerint a magas válaszkészséggel 

jellemezhető csecsemők akkor mutattak magasabb figyelmi teljesítményt, ha anyjuk a 

játékhelyzetben megfigyelt interakció során kevesebb bevonódást mutatott. 

Számos kutatás szerint a koraszülöttek több olyan viselkedéses jegyet mutatnak, mely 

nagyobb kihívás elé állítja szüleiket, és magasabb esetükben a nehéz temperamentumú 

csecsemők aránya (Chapieski és Evankovich, 1997). Továbbá több vizsgálat szerint a 

temperamentum és a kognitív fejlődés közötti kapcsolat koraszülötteknél erőteljesebb, mint 

időre születetteknél (Roth, Eisenberg és Sell, 1984; Greenberg és Crnick, 1988; Ferenczi és 

Kalmár, 2009). 

 

2. 7. 5. A rizikótényezők és a fejlődési kimenetel összefüggésének feltérképezése  

 

A rizikótényezők és a fejlődési kimenetel közötti összefüggések vizsgálatakor azt is 

szem előtt kell tartani, hogy bizonyos rizikótényezők nagyobb szerepet játszhatnak egy adott 

kimeneti terület prediktálásában, míg más kimeneti terület esetében lehet, hogy jóval kisebb, 

vagy egyáltalán nem megragadható a hatásuk. A biológiai rizikó például nagyobb hatással 

lehet a motoros fejlődésre az első években, hiszen a motoros fejlettség a korai időszakban az 

idegrendszer épségét tükrözheti. Ezzel szemben a környezeti rizikótényezők hatása 

feltehetően nagyobb szerepet kaphat más kimeneti változók tekintetében, mint például a 

mentális fejlődés, a kommunikációs vagy a verbális fejlődés esetében (Aylward, 2002a). A 

társadalmi osztály például erőteljesebb összefüggést mutat a verbális intelligenciaszinttel, 

mint a performációssal (Ramey, Ramey és Lanzy, 2001). Ehhez hasonló eredményt mutat 

Candelaria, O’Connell és Teti (2006) vizsgálata, melyben a pszichoszociális rizikó mértéke 

prediktívnek mutatkozott a koraszülött csecsemők mentális fejlődésére nézve, de a motoros 
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fejlődésre nézve nem. Az orvosi rizikó mértéke azonban a korai életkorban (4 hónapos kor) 

még mind a mentális, mind a motoros kimenetelre nézve bejósló erővel rendelkezett. A SES 

Hackman és Farah összefoglaló tanulmánya (2009) szerint a legerőteljesebben a nyelvvel és 

az exekutív funkciókkal áll összefüggésben. Kalmár (2007) eredményei szerint is a HOME 

által mért környezeti folyamatok szerepe a verbális teljesítményben (VQ) érhető jobban 

tetten. 

 A koraszülöttekkel kapcsolatos kutatásokban újabban találkozni olyan 

próbálkozásokkal, melyek a fejlődési kimenetelben potenciálisan szerepet játszó tényezők 

közötti komplex kapcsolatok megragadására törekednek. Erre egy példa Taylor és 

kutatócsoportja (Taylor, Klein és mtsai, 2000; Taylor, Burant és mtsai, 2002) munkássága, 

akik elsőként a fejlődési kimeneteléhez hozzájáruló tényezőket elméleti megfontolások 

alapján hipotetikus összefüggésrendszerben elemzik, a komponensek közötti viszonyokat 

hipotetikus modellbe foglalják. Ezek után útelemzés segítségével vizsgálják, hogy az 

empirikus eredmények mennyiben támasztják alá a felállított modellt. Az 1. ábra a Taylor, 

Burant és munkatársai (2002) által felvázolt modellt mutatja be. A modellben a rizikófaktorok 

két csoportja szerepel: biológiai és szociális rizikók (egymással feltételezett kapcsolatban). A 

kimeneteleket pedig szintén két szinten ragadja meg a modell: egy köztes szinten, mely 

kognitív, vagy finomabb neuropszichológiai funkciókat tartalmaz, és egy távolibb kimeneti 

szinten: a funkcionálás, teljesítmény szintjén. A köztes szint nonverbális és verbális domainre 

bontható. A feltételezett összefüggések szerint a környezeti rizikó direktebb kapcsolatban áll a 

verbális domainnal, és kevésbé erős összefüggést mutat a nemverbális funkciókkal, míg a 

biológiai rizikó ezzel épp ellentétesen, feltételezhetően a verbális feladatokkal van gyengébb, 

és a nemverbálisakkal erősebb összefüggésben. A hipotetikus modell szerint továbbá a 

szociális rizikó a távolabbi, teljesítményt takaró kimenettel több tekintetben is direktebb 

összefüggést mutat, míg a biológiai rizikó leginkább a köztes szinten keresztül fejti ki hatását 

a teljesítményre.  
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1. ábra: Taylor, Burant és munkatársai (2002) hipotetikus modellje a biológiai és a 

szociális rizikó fejlődési kimenetelre gyakorolt hatásáról 

 

Taylor és munkatársai (2002) empirikus adatai alapján a fenti hipotetikus modell 

részben megerősítést nyert (lásd 2. ábra). A biológiai rizikó mértékét a születési súllyal, a 

szociális rizikót pedig a szocioökonómiai státusszal fejezi ki (ez igencsak leegyszerűsített 

megragadása a rizikófaktoroknak). A környezeti komponenseket összegző SES a verbális 

funkciókkal áll erősebb kapcsolatban (leginkább a SES és a verbális munkamemória közötti 

összefüggés erős), míg a biológiai rizikó inkább a nemverbális domainnel függ erősebben 

össze (a legerősebb kapcsolat a születési súly és a perceptuális tervezés között mutatkozik). 

Emellett azonban megfigyelhető kapcsolat a születési súly és a verbális feladatok, továbbá a 

SES és a nemverbális terület között is. A környezeti hatások valóban direktebb kapcsolatban 

állnak az iskolai teljesítménnyel, míg a biológiai rizikó inkább indirekt kapcsolatban áll 

ezekkel. 

       
2. ábra: Taylor, Burant és munkatársai (2002) empirikus adatokhoz illeszkedő modellje. 
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2. 8. STABILITÁS, KONTINUITÁS VERSUS VÁLTOZÁS ÉS DISZKONTINUITÁS A 

FEJLŐDÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENCIÁRA 

 

2. 8. 1. A longitudinális kutatások szerepe a fejlődéslélektanban 

 

A longitudinális kutatásoknak több típusa is létezik, ezek közül jelen munkában csak a 

prospektív longitudinális design-nal foglalkozunk, melynek lényege, hogy az időben 

előrehaladva több mérési pontban gyűjtenek adatokat egy vagy több csoportról (Hartmann és 

Pelzel, 2005). A longitudinális kutatások olyan kérdések megválaszolását teszik lehetővé, 

melyeket keresztmetszeti kutatásokkal nem lehetne tesztelni (Menard, 2002). A rizikó és 

protektív tényezők fejlődésben betöltött szerepének tanulmányozásakor kifejezetten szükséges 

lehet a longitudinális design alkalmazása, hiszen mind a környezeti tényezők, mind az egyes 

területeken megmutatkozó fejlődési kimenetelek dinamikusan változnak az idővel. A „mozgó 

rizikó” (Gordon és Jens, 1988), a reziliencia mint nem fix attribútum, a korai rizikós 

tapasztalatokat követő környezeti változások jelentős hatásai, mind olyan tényezők, melyek 

arra hívják fel a figyelmet, ha csak egy időpillanatot ragadunk ki, és ebben az időben 

vizsgáljuk a gyermekeket, akkor könnyen téves következtetésekre juthatunk. Az olyan 

kérdéskörök, mint például az oksági összefüggések keresése (legalábbis mint előzmények és 

következmények azonosítása), vagy a fejlődés kontinuitásának vagy diszkontinuitásának a 

tanulmányozása szintén longitudinális kutatásokat tesz szükségessé. Egy jelenség időbeni 

fennállásának, tartósságának kérdésköre, fejlődési trendek azonosítása, vagy éppen az alvó 

hatások természete is a longitudinális kutatások által válhat megválaszolhatóvá (Ruspini, 

2002). Míg a keresztmetszeti kutatások az egyének vagy csoportok közötti különbségek 

megragadására alkalmasak, a longitudinális kutatások nem csak az egyének közötti, hanem az 

egyénen belüli változások feltérképezésére is lehetőséget adnak (Rutter, 1988). 

 A prospektív longitudinális kutatások egyik előnye, hogy precízebb mérést tesznek 

lehetővé, hiszen az adott időpillanatban adnak lehetőséget például egy állapot, vagy 

körülmény megragadására, szemben azzal, ha egy későbbi időpontból tekintenénk vissza az 

előzményekre (Ruspini, 2002). A retrospektív előhívás ugyanis számos torzítást foglal 

magában, nem beszélve arról, hogy sok olyan változó létezik, amelyet nem lehet 

visszamenően felidézni (Rutter, 1988). A retrospektív visszatekintés során további problémát 

okoz, hogy sokszor a mintavétel miatt (például pszichológiai kezelés alatt állók csoportja) 

nem kerül a kutató látóterébe az az alcsoport, aki az adott rizikótényező jelenléte ellenére 

optimális kimenetelt mutat. Mindezeken túl, ha egy adott kedvezőtlen kimenetelt vizsgál egy 
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kutatás, például a depressziót, és visszatekintve próbálja megragadni, milyen rizikótényezők 

találhatóak mögötte, veszélyes lehet azt hinni, hogy a talált rizikótényező specifikusan csak 

ehhez a kimenetelhez vezet. Más szavakkal, a longitudinális kutatások képesek csak a 

fejlődési kimenetelben mutatkozó heterogenitás megragadására (Rutter, 1988). 

 További előnye a longitudinális kutatásoknak, hogy a több időpontból szerzett adatok 

miatt megbízhatóbbak a szerzett információk, és ezen túl a hiányzó adatok pótlása, vagy 

leginkább értelmezése megfelelőbb következtetések levonását teszi lehetővé (Rutter, 1994). 

Egy keresztmetszeti kutatásnál nincs információnk arról, aki nem vesz részt a kutatásban, 

pedig előfordulhat, hogy azzal, hogy valaki esetleg az adatfelvétel idején éppen hiányzik az 

iskolából, vagy más miatt nem vesz részt az adott kutatásban, éppen a legveszélyeztetettebb 

gyerekek kerülhetnek ki a látóterünkből. A longitudinális kutatások esetében a későbbi mérési 

pontoknál már van információnk arról, hogy a kezdeti állapothoz képest ki hiányzik, továbbá 

a korábbi eredményei alapján, vagy a csoport mintázata alapján akár a hiányzó adataira is 

következtethetünk (Rutter, 1994). 

 Az oksági kérdések megválaszolása mindazonáltal még longitudinális kutatások 

alkalmazásával sem egyszerű. Attól még, hogy két változó (X és Y) kapcsolatban áll 

egymással, és X időben megelőzi Y-t, még nem biztos, hogy X okozta az Y változóban 

megjelenő változásokat. Fontos kérdéskör ugyanis egy harmadik potenciálisan jelentős 

változó hatásának a kiszűrése (Rutter, 1988). A nehézséget az jelenti, hogy igen nehéz abban 

biztosnak lenni, hogy egy kutatás során minden releváns változót bevettünk-e a vizsgálatba. 

Természetesen ezen nehézségen segít, ha elmélet vezérelten indulunk neki egy kutatás 

lebonyolításának. Figyelembe kell venni azt is, hogy sokszor egy változó valójában egy látens 

változót reprezentálhat, és ennek a mögöttes változónak lehet valójában kapcsolata a 

kimenettel. 

 Természetesen nem csupán előnyökkel, hanem hátrányokkal is rendelkeznek a 

longitudinális kutatások. Kétség kívül drágábbak és időigényesebbek, mint a keresztmetszeti 

kutatások, így mindig fontos mérlegelni, hogy ha az adott kérdésfeltevés keresztmetszeti 

design alkalmazásával is megválaszolható, akkor nem szerencsés a több erőforrást igénylő 

longitudinális elrendezést választani (Menard, 2002). Rutter (1994) szintén kiemeli, hogy 

ideális esetben a keresztmetszeti kutatások meg kell, hogy előzzék a longitudinális 

vizsgálatokat. 
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2. 8. 2. A longitudinális kutatások speciális nehézségei 

 

 A longitudinális kutatások időigényessége és költségessége nehézséget jelenthet a 

kutatócsoportnak, ugyanakkor a vizsgálati személyektől, vagy családoktól is nagyobb 

elköteleződést kíván meg. A kedvezőbb szociális háttérrel rendelkező családok esetében 

magasabb a részvételi kedv (Taylor, Klein és Hack, 2000), továbbá főként egy longitudinális 

kutatás esetén nagyobb a motiváltság, kitartás és együttműködési készség a kutatócsoporttal, 

ez a mintavételi sajátosság azonban az eredmények általánosíthatóságát megkérdőjelezi. 

 Minden longitudinális kutatás szembesül a lemorzsolódás problémájával is. A 

személyek vagy családok különböző okok miatt (például költözés, érdeklődés elvesztése, 

betegség) eshetnek ki a mintából. Aylward (2002a) szerint nagyjából évente 10%-os 

lemorzsolódással lehet számolni. A lemorzsolódott gyerekek nagyobb valószínűséggel a 

kedvezőtlenebb, alacsonyabb szocioökonómiai státuszú családokból kerülnek ki (Tideman, 

2000), kiesésük következtében ezért a csoportösszetétel is megváltozhat. Mivel ez szintén 

befolyásolja az eredmények interpretálhatóságát, ezért fontos ellenőrizni, hogy mutatkozik-e 

lényeges eltérés a kiesett és a mintában maradt gyermekek között (például a szülők 

iskolázottsága, életkora tekintetében). Generációk közötti különbségek is korlátot jelenthetnek 

egy longitudinális kutatásnál (Shaffer, 2008), ugyanis lehet, hogy a kutatásból levont 

következtetések a vizsgált generációra érvényesek, de egy újabb generációra már nem azok. 

Egy több évtizedet átívelő longitudinális kutatás alatt történhetnek olyan jelentős társadalmi 

változások (pl. nők tömeges munkába állása, kevesebb testvérszám, változó médiahatások), 

melyek az eredmények új generációra történő általánosíthatóságát megkérdőjelezik. A nagy 

tömegekre kiterjedő hatások tehát nem kontrollálhatóak. 

A longitudinális vizsgálatok speciális nehézsége, hogy az életkorral változó 

mérőeszközök használata válik szükségessé (Taylor, Klein és Hack, 2000). Ez megnehezíti a 

kontinuitás-diszkontinuitás kérdéskörének vizsgálatát. Nem pusztán azzal kell számolnia egy 

longitudinális kutatásnak, hogy a mérőeszköz-váltás befolyásolhatja az eredmények alakulását 

és interpretálhatóságát, hanem McCall, Appelbaum és Hogarty (1973) arra is felhívják a 

figyelmet, hogy egyazon teszt esetén is életkoronként más-más feladattal szembesülhet a 

gyermek, így előfordulhat, hogy némileg mást mér ugyanaz a teszt az eltérő életkorokban. 

Erre hozható fel példaként a Binét intelligenciateszt, melyben az életkorral emelkedik a 

verbális feladatok aránya, ami ahhoz vezethet, hogy egy jó verbalitású gyermek egy követéses 

vizsgálatban IQ emelkedést, míg egy gyenge nyelvi készségekkel rendelkező gyermek éppen 

IQ csökkenést fog mutatni. 
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2. 8. 3. Kontinuitás és diszkontinuitás a fejődésben 

 

Mc Call, Eichorn és Hogarty (1977) megállapítása szerint érdemes különbséget tenni 

egy viselkedés, vagy képesség tekintetében a „mély struktúra” és a felszín között. Lehetséges, 

hogy a felszíni megnyilvánulás változást mutat az idővel, de a mély struktúrában meglévő 

egyéni különbségek stabilak, a mélyebb struktúra fejlődése lehet folyamatos. Az alapvető 

folyamatok tehát kontinuitást mutathatnak, annak ellenére, hogy a felszínen megfigyelhető, 

vagy mérhető sajátosságok változást tükröznek. Siegel (1989) példájánál maradva a felszínen 

igen más viselkedés egy tárgy megragadása és egy ábra lemásolása, mégis korrelációban áll a 

két képesség (csecsemőkori és óvodáskori) egymással, vagyis a mögöttes mélyebb struktúra 

fejlődése (finommotoros koordináció, idegrendszer épsége) kontinuitást mutat. A mögöttes 

pszichológiai mechanizmusok és a nyílt viselkedés tehát mindig egyaránt mérlegelést igényel. 

 Hinde (1988) szintén amellett érvel, hogy túlzottan leegyszerűsített a kontinuitás és 

diszkontinuitás közötti szimpla dichotómiában gondolkodni. Érvelése szerint az alábbi 

bizonyíték lehetnek alkalmasak a kérdéskör megválaszolására 

(1) diszkontinuitásként értelmezhetjük, ha jelentős változás mutatkozik egy viselkedésben 

az idő előrehaladtával 

(2) egy egyénen belül vizsgálhatjuk különböző típusú viselkedések meglétét, ezen 

viselkedés konzisztenciáját 

(3) egyének összehasonlításával nézhetjük a relatív rangsort az individuumok között, és 

azt, hogy ez a rangsor mennyiben változik az életkorral. 

A nehézséget az okozza, hogy egyrészt ezek a bizonyítékok nem mindig egyeznek, például 

lehetséges, hogy két életkorban vizsgált etetési viselkedés között magas a korreláció, ami 

kontinuitásra utal, ám ugyanezen két életkor között jelentős változás mutatkozik a 

csoportátlagban, ami viszont a diszkontinuitás jele (Hinde, 1988). Problémás lehet továbbá, 

hogy a csoportszinten megjelenő kontinuitás elfedheti az alcsoportokban megjelenő 

diszkontinuitást. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az egyén viselkedésében, vagy 

teljesítményében keresett kontinuitás nyilvánvalóan összefügg a környezetében lévő 

kontinuitással is. Vagyis a fejlődésben megragadott kontinuitás a környezet 

konzisztenciájának is köszönhető, illetve a diszkontinuitás mögött állhat a környezetben 

történt változás is. Az összefüggéseket tovább bonyolítja, hogy a környezeti konzisztenciához 

az egyén maga is hozzájárul. 
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2. 8. 4. Az intelligencia előrejelezhetősége - Predikció a korai fejlődési mutatókból 

 

A későbbi fejlődési szint, illetve az intelligencia előre jelezhetőségének problémaköre 

régóta foglalkoztatja a fejlődéspszichológusokat. Mennyire alkalmasak a csecsemőkorban 

felvett fejlődési tesztek a predikcióra? Máshonnan nézve ez a kérdéskör a stabilitás 

problémaköre is: mennyire tekinthetőek egyes képességeink időben stabilnak? Pontosabban 

az egyének egymáshoz képesti sorrendje, rangsora egy adott képességterületen vajon más 

életkorban is hasonló sorrendet mutat-e? 

Az egyik leggyakrabban használt fejlődési teszt az első három életévben a Bayley 

Fejlődési Skála (Bayley Scales of Infant Development, BSID, részletesen lásd módszer 

fejezetben). Bár a BSID-II kézikönyv (Bayley, 1993) kifejezetten hangsúlyozza, hogy a teszt 

semmiképp nem IQ-teszt, hanem fejlődési skála, ennek ellenére kimutathatók közepes, vagy 

akár magas korrelációk az MDI és különböző intelligencia-tesztek eredményei között 

(Bayley, 1993): a McCarthy Skálával 0,79, a WPPSI-R (Wechsler óvodáskorú változata) 

teszttel 0.73, a DAS teszttel 0.49. A PDI ezzel szemben jóval alacsonyabb összefüggéseket 

mutat (0,45-0,35 közötti korrelációk). Ezeket az összefüggéseket 30-42 hónapos gyerekek 

vizsgálatával mutatták ki. A 2 éves kor alatti BSID-II mutatók azonban nem alkalmasak a 

predikcióra, elsősorban azért, mert inkább perceptuális és motoros készségeket mérő itemek 

vannak túlsúlyban a korai időszak feladatsoraiban, és nem mentális, kognitív kapacitást 

ragadnak meg (Strauss, Sherman és Spreen, 2006). 

Bornstein, Slater és munkatársai (1997) a predikció kutatásának 3 hullámát írják le. Az 

„első hullám” következtetése, hogy a 2 éves kor előtti fejlődési mutatókból nem lehetséges az 

intelligencia bejóslása. Siegel (1989) úgy összegzi a korai kutatásokat, hogy az első életévben 

használatos hagyományos fejlődési tesztek és a gyermekkori intelligenciatesztek közötti 

korreláció alacsonynak mondható. Az 1970-es évekre, közel 50 év kutatásai után úgy vélték, 

hogy a korai fejlődési tesztek mérései nem alkalmasak a későbbi IQ prediktálására (Muir és 

Slater, 2000; Slater, Carrick és mtsai, 2000). Ezt a fejlődés diszkontinuitásaként értelmezték. 

Az 1970-es években már nem a fejlődés diszkontinuitásaként kezdték értelmezni az 

eredményeket, hanem a mérőeszközök feladatstruktúráját vették górcső alá, és mivel a 

fejlődési tesztek több motoros tételt tartalmaznak, ezért úgy érveltek, hogy nem is várható el 

összefüggés a későbbi, egészen mást megragadó intelligencia tesztekkel. Így a kutatási terület 

„második hulláma” az információ-feldolgozási és egyéb korai kognitív képességek előrejelző 

erejének tesztelésére irányult. Ha jobban megnézzük a fejlődéstesztek természetét, akkor 

kiderül, hogy ezek inkább a kognitív fejlődés elméleti keretében, semmint az intelligencia 
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elméleti kereteiben születtek meg, így ezek életkoronként igen eltérő itemeket tartalmaznak. 

A „mentális skálák” elsősorban perceptuális és motoros fejlődést mérnek, így nincs is igazán 

okunk arra, hogy azt várjuk, ezek bejósló legyenek a későbbi IQ-ra nézve (Slater és mtsai, 

2000) Másrészt a fejlődési tesztek célja leginkább az, hogy az aktuális kognitív fejlődési 

szintről nyújtsanak információt, az alacsony előrejelző értékük nem feltétlenül tekinthető 

hiányosságnak (Gardner és Klark, 1992). A fejlődési tesztek és az intelligenciatesztek 

feladatainak különbözősége tehát hozzájárul a nehezebb előrejelezhetőséghez. Csak akkor 

várhatunk összefüggést, ha a csecsemőkori próba és a későbbi életkorban adott IQ próba 

ugyanazt a mögöttes képességet méri. Fagan és McGrath (1981) eredményei szerint valóban 

magasabbnak bizonyulnak a korrelációk azon korai feladatok és a későbbi IQ között, melyek 

emlékezetet, figyelmet, információfeldolgozást ragadnak meg, vagyis, ahol a mögöttes 

képességek azonosak. 

A kutatási terület „harmadik hulláma” a különböző információ feldolgozási 

komponenseket már nem elszigetelten, hanem együttesen vizsgálja, kontrollálva a környezeti 

hatásokat, vagy éppen a gyermek temperamentumát. Sigman, Cohen és Beckwith (1997) 

például a korai figyelmi képességek és az anyai viselkedés együttes előrejelző értékét nézték. 

Koraszülött csecsemőket teszteltek a születés várt időpontjában, valamint 1 hónapos korban 

vizsgálták az anya-gyerek interakció minőségét. 18 éves korban figyelmi feladatokat és 

intelligenciatesztet vettek fel a serdülőkkel. Negatív összefüggést azonosítottak a 

csecsemőkori fixációs hossz és a 18 éves kori IQ között, de ezt a kapcsolatot az anyai 

viselkedés módosította. Azok, akik csecsemőként „rövid ideig nézők” voltak és anyáik sokat 

vokalizáltak, átlagosan 20 ponttal magasabb IQ-val rendelkeztek 18 évesen, mint azok, akik 

„hosszan nézők” voltak és keveset vokalizáló anya mellett nevelkedtek. A környezetbeli 

változások hatása csak a kedvezőbbnek mondható „rövidebben néző” csecsemők csoportjában 

volt tetten érhető, náluk az anyai vokalizáció magas szintje magasabb későbbi IQ-val járt 

együtt.  

Az előrejelzés szempontjából módszertani kérdések is megfontolásra érdemesek. Nem 

mindegy például, hogy milyen mintán vizsgáljuk a prediktív erejét egy mérőeszköznek. 

Normál populációt vizsgálva a fejlődési tesztek alacsonyabb prediktív erejűnek mutatkoznak, 

hiszen nincs nagy szórása a pontszámoknak. Ha azonban megkésett fejlődésű gyerekek is 

szerepelnek a mintában, akkor a mérőeszköz jobb előrejelző értékűnek tűnhet, mivel egy átlag 

alatti pontszám valószínűbben marad átlag alatti (Bayley, 1993). A későbbi intelligencia 

bejóslására például a Bayley Skála az atipikus fejlődésűek csoportjában inkább alkalmas, mint 

a normál fejlődésű gyermekek csoportjában.  
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Egy fejlődési teszt prediktív erejét csökkentheti továbbá, hogy a korai időszakban 

történő tesztelés nagyobb mértékben függ a gyerek aktuális állapotától, motiváltságától, 

temperamentumától, ez abban is megnyilvánul, hogy általában ezen tesztek teszt-reteszt 

reliabilitása alacsonyabb (Bayley, 1993). 

Az előrejelzés problémaköre további módszertani nehézségekkel is átszőtt. A 

korrelációs együtthatók alkalmazása a prediktálásra Slater és Muir (2000) szerint igencsak 

megkérdőjelezhető, legalábbis az egyéni teljesítmény előrejelzése még 0,6-os korrelációnál is 

igen veszélyes. Szerintük csak 0,8-as erősségű korreláció esetén tehetünk értelmes 

előrejelzést. A prediktív korrelációknak tehát sokkal inkább teoretikus és nem gyakorlati 

implikációi vannak (Slater és Muir (2000). 

Természetesen a korai fejlődési mutatók relatíve korlátozott előrejelzési képessége 

nem csupán módszertani problémáknak és a mérőeszközzel kapcsolatos tényezőknek 

köszönhető. Születésünkkor az agy még nem teljesen fejlett, igen nagymértékben alakítható, 

így a környezeti hatások döntő szerepet játszanak abban, hogy milyen irányban fejlődik, netán 

ugrik meg egy gyermek teljesítménye. Farran és Harber (1989) eredményei például arra 

mutatnak rá, hogy deprivált környezetben felnövő gyermekek 6 hónapos kori Mentális 

Fejlődési Indexe (MDI) prediktívnek bizonyult a 2 és 4 éves kori Binet teszt eredményeire 

nézve, de csak abban a csoportban, ahol a gyermekek nem vettek részt intervencióban. Abban 

az alcsoportban ugyanis, ahol fejlesztő intervencióban részesültek a gyerekek, a 6 hónapos 

MDI prediktív ereje jelentősen lecsökkent. Ezen alcsoport gyermekei IQ pontszámaikat 

tekintve sokkal inkább hasonlítottak az optimálisabb környezetben felnövő gyerekekre. 

 Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy egyéni szinten és önmagában a korai 

fejlődési kvóciensek nem alkalmasak a későbbi intelligencia kvóciens pontos bejóslására, bár 

láthatjuk, hogy különböző mértékű, akár jelentős kapcsolatok kimutathatóak a korai fejlődési 

mutatók, és a gyermek későbbi intelligenciaszintje között. Siegel (1989) kifejezetten 

hangsúlyozza, hogy nem is reális (és nem is indokolt) olyan predikciókra kísérletet tenni, 

melyek a pontos intelligencia pontszámokra vonatkoznak. Ehelyett lényegesebb a relatív 

rangsor, a fejletségi szintek övezetként tekintett bejóslása, és azon belül is azoknak a 

kimeneteknek a prediktálása, melyek a normálistól elmaradnak, intervencióra, fejlesztésre 

adnak indokot. Úgy tűnik, hogy ehhez a fenti mutatók alkalmazása, különösen akkor, ha a 

fejlődési kvóciensek mellett más mutatókat (környezeti hatásokat) is figyelembe veszünk. 

 Siegel (1989) a klasszikus, Scott nevéhez köthető (1978) klasszifikációs rendszer 

használatát javasolja (lásd 3. ábra). 
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3. ábra: A Scott-féle (1978) klasszifikációs rendszer a fejlődési teszten elért pontszám és a 

későbbi fejlődés összefüggéseiről. 

 

 A 3. ábra alapján Valódi negatív esetek azok, akiknek a teljesítménye a normál 

övezetbe esett csecsemőkorban és a későbbi életkorban egyaránt. Hamis negatívról akkor 

beszélhetünk, ha a későbbi életkorban alacsony a teljesítményük, de csecsemőkorban átlagos 

teljesítményt mutattak. Valódi pozitív esetek azok, akik mind a későbbi életkorban, mind a 

csecsemőkorban alacsony pontszámokat értek el, és végül Hamis pozitívok azok, akik 

csecsemőkorban alacsony pontszámot értek el, de a későbbiek során átlagos eredményekkel 

rendelkeztek. Ez a kategorizáció az egyéni előrejelzésben használatos. Siegel (1989) például 

beszámol arról, hogy ilyen kategoriális egyéni előrejelzési technikát használva a Bayley teszt 

79-84%-ban képes volt helyesen prediktálni a 8 éves kori olvasási problémák meglétét, illetve 

hiányát. (Érdekes további eredménye Siegel-nek (1989), hogy a Hamis negatív kategóriába 

eső gyermekek kevésbé stimuláló környezetben, míg a Hamis pozitívak stimulálóbb 

környezetben nevelkedtek, mint a Valódi pozitív gyerekek.) 

 

2. 8. 5. Az IQ fejlődési változásai 

 

 Az IQ definíciójából fakadóan azt várhatnánk, hogy nem mutat jelentős változást az 

életkor előrehaladtával, ezt azonban a longitudinális kutatások megcáfolták (Kalmár, 2007), 

az IQ értékek jelentős fluktuálódását mutatták ki, az IQ számítási módjától függetlenül. 

Flynn-effektusnak nevezik azt a jelenséget, hogy az IQ pontokban növekedés tapasztalható az 

egymást követő generációk tekintetében, vagyis a később születettek IQ-ja csoportszinten 

magasabb, mint a korában születetteké (Flynn, 1987, 1999; lásd. továbbá pl. Beujean és 
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Osterlind, 2008). Ám egy adott csoport követése esetén is általánosságban az IQ 

növekedésével találkozhatunk (McCall, Appelbaum és Hogarty, 1973). 

Kétségtelenül igaz, hogy minél idősebb kori IQ-t vetünk össze a későbbi életkorban 

mért, vagy felnőttkori IQ-val, annál erősebb korrelációt kapunk. Például 4 és 13 éves kori IQ 

közötti korreláció: 0,72 (Sameroff, Seifer és mtsai, 1993), 6 év feletti IQ és 18 éves kori IQ 

között korreláció: 0,8 körüli, 15 éves kori IQ és 18 éves kori közötti: 0,96-os korrelációs 

együttható mutatható ki (McCall, Apelbaum és Hogarty, 1973). Kalmár (1996) hazai 

vizsgálata 0,66 és 0,89-es korrelációs együtthatókat kapott a 4 és 10 éves kori IQ pontszámok 

között, szintén megerősítve azt a sokak által feltárt összefüggést, hogy minél közelebb van 

egymáshoz időben a két IQ mérés, valamint minél későbbi életkorok között nézzük az együtt 

járást, annál magasabb korrelációt kapunk.  

Ezeket az eredményeket azonban nem helyes úgy interpretálni, hogy 6 éves kor felett 

az IQ változatlannak tekinthető.  McCall és kutatócsoportja (1973) összegzése szerint szinte 

mindegyik longitudinális vizsgálat csoportszinten általános emelkedést tapasztal az 

intelligencia kvóciensekben, és az egyéni szinten is nagy fluktuáció lehetséges. Az IQ 

változása nem tulajdonítható az ismételt tesztelés következményének, ezt kiküszöbölő 

kutatások is hasonló eredményekre jutottak. McCall eredményei szerint továbbá a magasabb 

átlagos intelligenciaszinttel rendelkező egyének csoportjában jelentősebb változások 

figyelhetőek meg az IQ-ban, mint az alacsonyabb teljesítményűek csoportjában. A Fels 

Longitudinális kutatás (McCall és mtsai, 1973) eredményei szerint a normál, felső-

középosztálybeli gyerekek IQ-ja 3 és 12 éves koruk között átlag 24 ponttal emelkedett. A 

gyerekek 5 különböző klaszterbe voltak sorolhatóak aszerint, hogy IQ-juk változása, 

ingadozása az idő előrehaladtával milyen mintázatot mutatott. 

A Berkeley Longitudinális Kutatás (Honzik, Macfarlane és Allen, 1948; idézi 

Sternberg, Grigorenko és Bundy, 2001) eredményei szerint 6 és 18 éves kor között 15 pontnyi 

változás mutatkozott az IQ tekintetében a vizsgált minta közel 60%-ában. Örökbefogadásos 

vizsgálatok is bizonyítják, hogy drasztikus környezeti változások drasztikus emelkedést 

képesek eredményezni az IQ-ban. Rutter (1996) Romániából az Egyesült Királyságba 

örökbefogadásra került gyerekeknél mutatott ki jelentős emelkedést az IQ-ban, azoknál a 

gyerekeknél, akiket 6 hónaposnál fiatalabb korban fogadtak örökbe: az átlagos 60-ról 109-re 

emelkedett IQ pontszámuk. 

Időre született és koraszülött gyermekek követéses vizsgálata is szolgáltat adatot arra 

vonatkozóan, hogy milyen mértékű növekedés figyelhető meg az életkor előrehaladtával az 

intelligencia kvóciensekben. Kalmár (1996) eredményei szerint 4 és 8 éves kor között az időre 
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született gyerekeknél átlagosan 21,4 IQ pontnyi növekedés volt megfigyelhető, a 

koraszülötteknél ez a növekedés szignifikánsan kisebb mértékű, 15,6 pontnyi volt. Az időre 

született gyerekek döntő többségére (96%-ára) jelentős fordulatoktól mentes, egyenletes 

előrehaladás volt jellemző, bár ebben a csoportban is elkülöníthetőnek mutatkozott egy 

lassabban és egy gyorsabban fejlődő alcsoport. A koraszülötteknél ezzel szemben nagyobb 

változatosság volt tetten érhető, több alcsoportot lehetett azonosítani az IQ életkori változása 

tekintetében. Megfigyelhető volt valamennyi átfedés is az időre születettekkel (a 

klaszterelemzés során az egyes klaszterekbe koraszülött és időre született gyerekek is 

kerültek). Mindenesetre az eredmények arra mutattak rá, hogy a koraszülöttek többségének 

(67%) IQ-ja nem mindig emelkedik az életkorral, hanem időnként csökken. Az IQ 5-7 éves 

kor közötti jelentős csökkenése a koraszülött gyermekek 48%-ára jellemző. 

 Sternberg , Grigorenko és Bundy (2001) szerint az intelligencia-kvóciens ingadozására 

a longitudinális kutatások mellett az intervenciós kutatások is bizonyítékul szolgálnak. Több 

eredmény is ismert, mely intervenciós programok hatásvizsgálata során emelkedést mutatott 

ki az IQ pontokban, bár ezen teljesítményjavulások sok esetben hosszútávon nem mutatkoztak 

jelentősnek, vagy tartósnak. Az IQ-ban megfigyelhető változékonyság és ingadozás mellett 

felsorakoztatott bizonyítékon túl, azonban Sternberg és munkatársai (2001) hangsúlyosnak 

tartják, hogy az egyes életkorokban mért IQ magas korrelációban áll a későbbi IQ 

pontszámokkal, ami azt jelenti, hogy az ingadozás ellenére nagyfokú stabilitás is jellemzi az 

IQ fejlődését.  

 

2. 8. 6. Kontinuitás a környezetben 

 

 Néhány vizsgálat megkísérelte a környezeti hatásokban jelentkező stabilitás, illetve 

változás megragadását is. A Sameroff, Seifer és munkatársai által (1993) vezetett Rochester 

Longitudinális kutatásban a 4 és 13 éves kori környezeti rizikó között igen szoros (0,77-es) 

korreláció mutatkozott. (Ez hasonló mértékű, mint az ugyanezen a mintán a 4 és 13 éves IQ-

pontszámok közötti korreláció (0,72)). A környezeti rizikó pontszám 10 faktor összegzésével 

jött létre, ha az egyes rizikófaktorokat egyenként vizsgálták, akkor 59-től 100%-ig terjedő 

egyezést találtak a 4 és a 13 éves kori mérés között. Az „apa hiánya” rizikófaktor esetében 

lényeges emelkedést (24%-ról 41%-ra), az „alacsony anyai iskolai végzettség”-ben viszont 

szignifikáns csökkenést tapasztaltak a 9 év alatt. Az anyai mentális egészség, és a család 

támogatottsága is változást mutatott, igaz enyhébb mértékben. 
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 A szülő-gyerek interakció időbeli stabilitása a rizikóindex relatív magas stabilitásához 

képest kétségkívül alacsonyabb. Mint ahogy azt korábban láttuk, nem csak az életkor 

változása, hanem egy adott életkoron belül is a hely, a kontextus, a partnerek száma jelentős 

különbségeket idéz elő a viselkedésben. Az interakciós viselkedés időbeli stabilitásának 

kérdésköre azért is komplexebb, mert a stabilitás csak a makroszintű elemzés esetén lenne 

egyáltalán elvárható. A gyermek viselkedéses repertoárjának bővülése, szociális és kognitív 

kompetenciájának növekedése ugyanis folyamatosan új viselkedést hív elő a szülőből. Nem is 

tekintenénk optimálisnak azt, ha nem változna az anyai viselkedés (mikroszinten) a gyermek 

fejlődésével párhuzamosan. A makroszinten történő elemzés ezzel szemben már mondhat 

valamit arról, mennyire stabil az interakció az idő előrehaladtával. 

 A környezet kontinuitásának kérdéskörében érdemes kitérni Lerner (2002) 

megfontolásaira. Lerner a viselkedés kontinuitását kétféleképpen tárgyalja: leíró 

kontinuitásról beszél abban az esetben, ha a viselkedés közel ugyanolyan módon nyilvánul 

meg az egyén életútjának két időpontjában, illetve leíró diszkontinuitásnak nevezi azt az 

esetet, amikor a két vizsgált időpontban más viselkedésmód jelenik meg (lásd 4. ábra). 

Magyarázó kontinuitásról beszél ezzel szemben abban az esetben, ha a viselkedés mögött 

meghúzódó „törvényszerűség” azonos a két vizsgált időpontban (lásd 5. ábra). A két típus 

ötvözetével így négy eshetőség állhat fenn: (1) mind a viselkedéses megnyilvánulásban, mind 

a mögöttes tényezőkben kontinuitás mutatkozik, (2) mindkét szinten diszkontinuitás van 

jelen, (3) a viselkedés szintjén változás figyelhető meg az idővel, de a mögöttes tényezők 

stabilak; illetve fennállhat az is, hogy (4) a mögöttes „törvényszerűségek” változnak, a 

felszíni viselkedésben azonban kontinuitás marad. Mindezen dimenziókhoz egy további 

szempont is illeszthető: mennyiségi vagy minőségi változásról is lehet beszélni. 
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4. ábra: A leíró kontinuitás és diszkontinuitás szemléltetése (Lerner, 2000; 107. o.) 

 

 

 

 
 

5. ábra: A magyarázó kontinuitás és diszkontinuitás szemléltetése (Lerner, 2000; 108. o.) 

 

Ha Lerner (2002) megfontolásait az anya-gyermek interakcióban megfigyelhető 

viselkedésre vonatkoztatjuk, akkor a következő példákat hozhatjuk a fenti 4 esetre. (1) Az 

anya pozitív attitűddel rendelkezik gyermeke felé, és ez a viselkedéses szinten a gyermek 

különböző életkoraiban hasonló anyai megnyilvánulásokban érhető tetten. (2) Változik az 

idővel az anya attitűdje gyermeke felé, és a viselkedéses megnyilvánulásai is eltérőek. (3) Az 

anya attitűdje változatlan, de a gyermek fejlődésének különböző állomásain ez más-más 

viselkedésekben önt formát. (4) Változik az anyai attitűd, de adott viselkedéseket ennek 

ellenére fenntart az anya a gyermekével szemben. 

 Weinfield, Ogawa és Egeland (2002) ugyanezzel a problémakörrel kapcsolatosan 

hasonló gondolatokat fogalmaz meg. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az anya-gyerek 

interakció időbeli stabilitásának vizsgálatakor szem előtt kell tartanunk, hogy a gyermek 
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fejlődésével egy adott szülői viselkedés bizonyos életkorban kívánatos, más életkorban 

viszont a fejlődés szempontjából már inadekvát lehet. Például, ha az anya tapssal jutalmazza a 

gyermek ügyes viselkedését, ez a korai időszakban megfelelő lehet, de a későbbiekben 

ideálisabb, ha a szülő verbális, vagy indirektebb formáját választja a dicséretnek. Ha a 

megfigyelésünkben olyan kategóriákat használunk, melyek a mögöttes tartalmakra 

vonatkoznak, akkor nagyobb stabilitásra számíthatunk, míg ha pusztán a konkrét viselkedést 

ragadjuk meg, akkor valószínűbb, hogy a gyermek fejlődésével eltérő anyai 

viselkedésmódokat lehet azonosítani. 

 Landry, Smith és kutatócsopotja (2001) csecsemőkorban és a gyermek 4 éves korában 

megfigyelhető anyai válaszkészséget vizsgálta, míg Beckwith, Rodning és Cohen (1992) 

szintén az anyai válaszkészség alakulását kutatta csecsemőkortól 12 éves korig. Mindkét 

vizsgálat talált olyan diádokat, akik a korai időszakban kedvezőbb, a későbbi életkorban 

viszont kevésbé optimális sajátosságokkal voltak jellemezhetőek, és fordítva, olyanokat is, 

akik a későbbi életkorra váltak optimálisabb interakciós partnerré. Ezen diádok aránya 

Beckwith és munkatársai (1992) mintájában körülbelül megegyezett, a minta negyede 

mutatkozott konzisztensen alacsony, másik negyede konzisztensen magas válaszkészségűnek, 

míg további negyede a mintának korai alacsony – késői magas, végül utolsó negyede korai 

magas-késői alacsony válaszkészként volt kategorizálható. A válaszkészség tehát nem 

mondható stabilnak ezen eredmények szerint, ám fontos mérlegelni, hogy milyen tényezővel 

ragadták meg a konstruktumot a két életkorban. Összefüggés mutatkozott ugyanis a 

csecsemőkorban és a későbbiekben mért egyes anyai sajátosságok között. Azok az anyák, aki 

a 2 éves kori mérés idején kritikusabbak, és kontrollálóbbak voltak, azok a gyermek 12 éves 

korában a legkevésbé válaszkész anyáknak bizonyultak. Vagyis a gyermek 12 éves korában 

mért anyai válaszkészség előzménye nem az volt, hogy a gyermek csecsemőkorában 

mennyire volt az anya válaszkész, hanem sokkal inkább az, hogy a gyermek 2 éves korában 

milyen mértékű kontrollt gyakorolt gyermeke felett. A gyermek 2 éves korában megfigyelt 

anyai tolerancia és az autonómia bátorítása összefüggött a későbbi válaszkészséggel. 

 Weinfield, Ogawa és Egeland (2002) későbbi életkorokban vizsgálta az anya-gyerek 

interakció stabilitását, 4 és 8 éves kor között vetette össze az interakció minőségét. Mérsékelt 

összefüggéseket találtak a két életkorban történt megfigyelés között. Az anyai viselkedésre és 

az interakció minőségére vonatkozó diádikus szempontok esetében mindazonáltal magasabb 

prediktív ereje volt a korai megfigyelésnek, mint a gyermek viselkedésére vonatkozó 

szempontok esetében. 
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3. CÉLOK, KÉRDÉSFELTEVÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

 

3. 1. Általános célkitűzések 

 

Kutatásunk célja a koraszülöttség fejlődési kimenetelének, és az ebben megmutatkozó 

variabilitás hátterének kérdéskörében ismereteket szerezni, az összefüggések megértéséhez 

adalékokkal szolgálni. Az elméleti összefoglaló alapján elmondható, hogy még mindig igen 

sok ellentmondás található a szakirodalomban arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű a 

koraszülöttek hátránya, az időre születettekhez képest, kiket és milyen területeken érintenek 

leginkább a lemaradások, és meddig állnak fenn ezek a különbségek. További célunk annak 

feltérképezése, hogy a környezet, és annak egyes aspektusai milyen mértékben járulnak hozzá 

a fejlődési kimenetelhez, és vajon a környezet mennyiben játszik hasonló szerepet a 

rizikómentesen és a biológiai rizikóval született gyermekek esetében. Szintén célunk annak 

vizsgálata, hogy a korai fejlődés mutatói mennyiben prediktívek a későbbi intelligenciára 

nézve.  

Mérsékelten rizikós koraszülött gyermekek fejlődését követtük születésüktől az 

iskolakezdésig. Mérsékelt rizikószint alatt a súlyos születési komplikációk hiányát, a kevésbé 

extrém alacsony születési súlyt, és a relatíve hosszabb gesztációs időt értjük. A koraszülöttek 

fejlődésével kapcsolatos publikációkban egyre inkább megfigyelhető egy olyan eltolódás, 

hogy egyre több kutatás fókuszál a magasabb biológiai rizikójú, alacsonyabb gesztációs időre 

és születési súllyal világra jött gyerekek fejlődési kimenetelére (azokra, akiknek születési 

súlya 1500, illetve 1000 gramm alatti). A mérsékelt rizikószintű koraszülöttek vizsgálatát 

ezzel szemben úgy véljük, hogy több tényező is indokolja: (1) A koraszülött gyermekek 

csoportján belül a Nagyon alacsony és az Extrém alacsony születési súlyú csecsemők csak 

igen kis százalékot tesznek ki (Breslau, Paneth és Lucia, 2004), a magas biológiai rizikóval 

született gyermekekkel kapcsolatos kutatások eredményei azonban nem feltétlenül 

általánosíthatóak a mérsékeltebb rizikójú csoportra. A 31 hétnél magasabb gesztációs korúak 

teszik ki a koraszülöttek legnagyobb hányadát, az életképes koraszülöttek kb. 90 %-a a 32-36 

hetes terhesség után jön a világra (Ohrt, Söhne és mtsai, 1992), ennek a csoportnak a zöme 

1500 grammnál nagyobb súlyú. (2) Továbbá a mérsékeltebb rizikójú koraszülöttek kognitív 

lemaradásának háttere kevésbé egyértelmű, mint a súlyosabb biológiai rizikójú gyerekek 

fejlődési kimenetele. (3) A mérsékeltebb biológiai rizikóval világra jött gyermekek fejlődési 

kimenetelének vizsgálatát az is indokolja, hogy esetükben a fejlődési kimenetelben 

megmutatkozó nagyobb variabilitás, valamint a környezeti hatások relatíve jobban 
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megragadható hatása a fejlődéslélektan elméleti kérdésköreinek megválaszolását is bővítheti. 

Ilyen kérdéskör a biológiai és a környezeti rizikótényezők összjátékának vizsgálata. 

Kutatásunk a koraszülött és az időre született gyerekek fejlődésének összehasonlításán 

túl lehetőséget ad a fejlődés egyidejű és longitudinális mintázatainak feltérképezésére, a 

biológiai és a környezeti rizikótényezők együttes szerepének elemzésére. Eredményeink 

remélhetőleg hozzájárulnak a szakirodalomban fellelhető ellentmondások megértéséhez, a 

koraszülöttek fejlődési kimenetelével kapcsolatos kép finomításához. Mindezekhez az alábbi 

kérdésfeltevések megválaszolását céloztuk meg. 

 

3. 2. Kérdésfeltevések és hipotézisek 

 

 3. 2. 1. Koraszülöttség fejlődésre tett hatása 

 

Tetten érhető-e a koraszülöttség fejlődésre3 tett hatása? Milyen mértékű a perinatális 

rizikójú csoport hátránya? A fejlődésbeli lemaradás mennyiben változik az idővel? 

Felzárkózásról, fokozatos lemaradásról, vagy éppen a „mozgó rizikó” (Gordon és Jens, 1988) 

értelmében egyes életkorban felzárkózásról, más életkorban ismét megmutatkozó hátrányról 

beszélhetünk-e? 

 

I. A. Hipotézis: Koraszülött gyermekek hátránya 

Feltételezzük, hogy a koraszülött gyermekek a fejlődési tesztekben és az 

intelligenciatesztekben normál övezetbe eső, de az időre született gyermekekhez képest 

alacsonyabb átlagos teljesítményt fognak nyújtani (Aylward, 2002b; Halsey, Collin és 

Anderson, 2003; Kalmár, 2007; Landry, Smith és mtsai, 2000, Rose, Feldman és mtsai, 

2005; Taylor, Klein és Hack, 2000). A vizuomotoros koordináció terén szintén a 

koraszülöttek hátrányát feltételezzük (Saigal, Hoult és mtsai, 2000; Bennett és Scott, 

1997, Litt, Taylor és mtsai, 2005). 

 

 

 

 
                                                 
3 A fejlődésnek igen sok aspektusából jelen tanulmány elsősorban csak a kognitív aspektusaira koncentrál 
(pontosabban a pszichomotoros és mentális fejlődésre, valamint a koragyermekkori intelligencia alakulására). 
Longitudinális kutatásunkban a fejlődés egyéb területeinek alakulásáról is szereztünk információkat (pl. kötődés, 
vagy éppen a viselkedéses problémák), ám ezeket jelen munka nem tárgyalja. 
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I. B. Hipotézis: Mozgó rizikó 

Feltételezzük, hogy a „mozgó rizikó” (Gordon és Jens, 1988) értelmében a koraszülött 

csoport fejlődésbeli lemaradása bizonyos életkorokban (mint például az iskolakezdés 

ideje) markánsabban kimutatható, más életkorokban kevésbé jelentős lesz. 

 

3. 2. 2. Anya-gyerek interakció a két csoportban 

 

Mennyiben alakul másképp az anya-gyerek interakció a koraszülött és az időre született 

anya-gyermek diádoknál? Az esetleges interakciós különbségek az anyai, vagy inkább a 

gyermeki viselkedésben érhetőek tetten? Milyen háttértényezők játszanak szerepet az 

interakció alakulásában? Milyen életkori és szituációk közötti változás figyelhető meg az 

anya-gyerek interakcióban? 

 

II. A Hipotézis: Eltérő interakciós sajátosságok a koraszülött és az időre született 

csoportban 

Az anya-gyermek interakció más mintázatot mutat a koraszülött és az időre született anya-

gyermek diádoknál. Bizonyos gyermeki és anyai viselkedések feltételezésünk szerint 

eltérőek lesznek a két csoportban. A koraszülött gyermekek esetében kevésbé optimális 

interakciós készségeket feltételezünk (Bakeman és Brown, 1980; Barnard, Bee és 

Hammond, 1984; Goldberg és DiVitto, 2002, Landry, 1995), míg az anyai viselkedés 

eltérésének milyenségére nincsen előzetes elvárásunk, hiszen a szakirodalomban is 

találhatóak ellentmondások arról, vajon inkább több erőfeszítést tesznek-e a koraszülöttek 

anyái, vagy éppen kevésbé optimális interakciót tudnak kialakítani gyermekükkel (Minde, 

1993, Fiese, Poehlmann, és mtsai 2001, Wijnroks, 1998). Az életkor előrehaladtával 

feltételezésünk szerint a koraszülött gyermek-anya diádok már jóval inkább hasonlóak, 

semmint különbözőek lesznek interakciós viselkedésük terén az időre született gyermek-

anya diádokhoz (Crawford, 1982). 

 

II. B. Hipotézis: Az interakció minősége összefügg a gyermek és a környezet 

sajátosságaival 

Az alábbi tényezőkről feltételezzük, hogy összefüggésben lesznek az interakciós 

sajátosságokkal: a gyermekkel kapcsolatos tényezők közül a gyermek neme, a születéskori 

rizikó súlyossága (gesztációs idő, születési súly, rizikó index); a szülői sajátosságok közül 

pedig: az iskolai végzettség, és az életkor (Kelly és Barnard, 2000; Fiese, Poehlmannn és 
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mtsai, 2001; Tronick és Cohn, 1989). A magasabb rizikószintű gyermekeknél 

feltételezünk problematikusabb, kevésbé harmonikus interakciót (Brachfeld, Goldberg és 

Sloman, 1980; Fiese, Poehlmannn és mtsai, 2001), az idősebb és magasabb iskolai 

végzettségű anyáknál pedig stimulálóbb interakciós viselkedésre, nagyobb fokú 

involváltságra és szenzitivitásra számítunk (Wertsch, Minick és Arns, 1984; Feeley, 

Gottlieb és Zelkovitz, 2000). A rizikószint és az interakció közötti kapcsolatot az egy éves 

kori interakció során várjuk erősebbnek, az anyai iskolázottság, és életkor befolyását 

viszont úgy véljük, hogy inkább a 4 éves kori tanítási helyzetben lehet jobban tetten érni. 

 

II. C. Hipotézis: Az egy éves és a négy éves kori anya-gyermek interakció között csak 

mérsékelt a kapcsolat 

Feltételezésünk szerint csak gyenge kapcsolat lesz kimutatható a különböző életkorokban 

végzett megfigyeléses vizsgálatok között, mind az anyai, mind a gyermeki, mind az 

interakció minősége tekintetében. Ebben nem pusztán a gyermek fejlődése, hanem a 

kontextusok közötti eltérések is szerepet játszhatnak (Leyendecker, Lamb és Schölmerich, 

1997; Yamokoski, Jaquay és mtsai, 2000; Van Egeren, Barratt és Roach, 2001). 

 

3. 2. 3. Az otthoni környezet minősége 

 

Különböznek-e a koraszülötteket és az időre születetteket nevelő családok az otthoni 

környezet minőségében? Az otthoni környezet minősége, melyet a HOME-leltárral mértünk 

fel, milyen erősségű összefüggést mutat az anya-gyermek interakcióval? 

 

III. A. Hipotézis: A koraszülött és az időre született csoportok között nincs eltérés az 

otthoni környezet minőségében 

Úgy véljük, hogy (részben a cél és a kontrollcsoport egymáshoz való illesztése miatt) nem 

lesz különbség a két csoport között a HOME-leltáron elért pontszámokban. Feltételezzük 

azonban, hogy az anya iskolai végzettségével összefügg az otthoni környezet minősége, 

hiszen többen (pl. Elardo és Bradley, 1981; György, 1984) kimutatták már ezt a 

kapcsolatot. 
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III. B. Hipotézis:  

Mérsékelt kapcsolat a HOME-leltár és az anya-gyerek interakció között 

Feltételezzük, hogy azok a diádok, akik magasabb értékeket értek el a HOME-leltáron, 

vagyis optimálisabb esetükben az otthoni környezet minősége, az anya-gyermek 

interakció megfigyelése során is harmonikusabb interakciós mintázatot fognak mutatni. 

Az alábbi tényezők miatt azonban feltételezzük, hogy nem lesz szoros a kapcsolat a 

HOME-leltár és az interakció minősége között: a HOME-leltárban a környezet 

megragadása történik, míg az interakcióban a gyermeki viselkedés és sajátosságok is 

hangsúlyosak; a HOME-leltár nem pusztán az anyai viselkedésre fókuszál, hanem a 

fizikai környezetre, többi családtag szerepére (stb.), amik az interakció megfigyelésében 

nyilván nincsenek benne. Végül más az adatszerzési mód is, ami miatt feltehetően túl erős 

kapcsolatot nem fogunk tudni kimutatni a két fenti változó között. 

 

 

3. 2. 4. A környezet szerepe a gyermek fejlődésében 

 

Milyen tényezők befolyásolják a fejlődési és intelligencia kvóciensek alakulását? Az 

általunk vizsgált interakciós megfigyelések mely aspektusai járulnak hozzá a kognitív 

fejlődési kimenetel bejóslásához? A koraszülöttség kognitív fejlődésre tett hatását mennyiben 

módosítja a környezet? 

 

IV.A. Hipotézis: Az interakció minősége összefügg a kognitív fejlődési kimenetellel 

Feltételezzük, hogy a fejlődési- és az intelligencia kvóciensek alakulását a születési 

státuszon túl az interakció minősége is befolyásolja, a kedvezőbb, harmonikusabb, 

stimulálóbb interakció kedvezőbb fejlődési kimenetelekkel kapcsolható össze (Barnard, 

Bee és Hammond, 1984; Beckwith, Rodning és Cohen, 1992; Landry, Garner és mtsai, 

1996; Landry, Smith és mtsai, 1998; Poehlmann és Fiese, 2001; Rocissano és Yatchmink, 

1983; Schneider, Wolke és mtsai, 2004; Smith, Landry és Swank, 2000; Wijnroks, 1998). 

Az anya-gyerek interakció feltételezésünk szerint mind az egyidejű, mind a későbbi 

fejlődési- és intelligencia kvóciensekkel összefüggésben áll (Farran és Harber, 1989; 

Sameroff, 2005). 
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IV.B. Hipotézis: Az otthoni környezet minősége összefügg a kognitív fejlődési 

kimenetellel 

A kedvezőbb otthoni környezet szintén hozzájárul a gyermek kognitív fejlődéséhez 

(Bradley, Caldwell és mtsai, 1987; Greenberg és Crnick, 1988; Kalmár és Boronkai, 2001; 

Kalmár, 2007). 

 

IV.C. Hipotézis: A környezet mediálja a koraszülöttség kognitív fejlődésre gyakorolt 

hatását és/vagy a koraszülöttség moderálja a környezet és a kognitív fejlődés közötti 

kapcsolatot 

Ezen hipotézisünk a mediáló és moderáló hatások kérdéskörére vonatkozik, s minthogy 

mindkettőre lehet példát találni a szakirodalomban, ezért mindkét hatás alátámasztását 

elképzelhetőnek tartjuk. Mivel a koraszülöttség fejlődési kimenetelében a biológiai és 

környezeti rizikótényezők összjátékát feltételezzük, úgy véljük, hogy a környezeti hatások 

mediálják a koraszülöttség kognitív fejlődésre gyakorolt hatását (lásd pl. Poehlmann és 

Fiese, 2001). Emellett a kedvezőbb környezeti tapasztalatoknak a koraszülött csoportban 

nagyobb szerepét várjuk, mint az időre születetteknél (moderáló hatás). Feltételezzük, 

hogy a koraszülöttek többet tudnak profitálni az optimális anya-gyerek interakcióból, 

nagyobb szükségük van az optimális fejlődés érdekében a kedvező környezeti hatásokra 

(Barratt, Roach és Leawitt, 1996; Sameroff és Seifer, 1983; Smith, Landry és Swank, 

2000). 

 

3. 2. 5. Kontinuitás vs. diszkontinuitás a fejlődésben, a korai fejlődési mutatók prediktív 

ereje 

 

Mennyire figyelhető meg stabilitás, illetve kontinuitás a fejlődésben az élet első 6 évében, 

a fejlődési indexek és az intelligencia kvóciensek alakulásában? Milyen longitudinális 

mintázatokat lehet megfigyelni? Mennyire alkalmasak a korai fejlődési kvóciensek (Mentális 

Fejlődési Index, Pszichomotoros Fejlődési Index) a későbbi IQ előrejelzésére? Milyen 

mértékben lehetséges a csecsemőkori mutatók alapján bejósolni a 6 éves kori IQ-t? Milyen 

más komponensek segítik a későbbi IQ előrejelzését? 
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V. A. Hipotézis: Longitudinális változások, a korai fejlődési mutatók mérsékelt előrejelző 

értéke 

 Feltételezzük, hogy az élet első 6 évében ingadozásokat fogunk látni a fejlődési teszteken, 

és intelligenciateszteken elért teljesítményben. Gyenge-mérsékelt korrelációkat 

feltételezünk az egyes mérési pontokban mutatkozó teljesítmények között. A 

csecsemőkori fejlődési kvóciensek mérsékelt összefüggést mutatnak a későbbi IQ 

pontszámokkal, önmagában nem alkalmasak a későbbi intelligencia bejóslására (Strauss, 

Sherman és Spreen, 2006). Feltételezésünk szerint a koraszülött csoportban azonban 

erőteljesebb összefüggéseket fogunk találni a korai mutatók és az IQ között, mint az időre 

születetteknél (Bayley, 1993).  

 

V. B. Hipotézis: Egyéni ingadozások a teljesítményben 6 hónapostól 6 éves korig, 

összességében azonban lineáris emelkedés (főként az időre születetteknél) 

Úgy véljük, hogy nagy egyéni különbségeket fogunk találni a fejlődési indexek és az IQ 

longitudinális mintázataiban (McCall, Applebaum és Hogarty, 1973; Kalmár, 1996). 

Feltételezzük McCall és munkatársai (1973) és későbbi kutatások (Sternberg, Grigorenko 

és Bundy, 2001) alapján azt is, hogy bizonyos mértékű emelkedést is tetten fogunk érni a 

teljesítményekben az idő előrehaladtával, ez a növekedés azonban a magasabb 

indexeket/kvócienseket mutató alcsoport(ok)ban, így feltehetően az időre születetteknél 

lesz várhatóan jelentősebb. 

 

V. C. Hipotézis: Elkülöníthető alcsoportok a teljesítmény időbeli változása szerint 

Feltételezzük, hogy a fejlődési indexek, illetve intelligencia kvóciensek időbeli változása 

alapján egyenletesebben fejlődő, nagyobb ingadozásokat mutató, vagy éppen kisebb vagy 

nagyobb ütemben fejlődő alcsoportokat fogunk tudni azonosítani (McCall és mtsai, 1973; 

Kalmár, 1996). Úgy véljük, hogy ezen alcsoportok egyes környezeti háttértényezők 

mentén elkülöníthetőek lesznek egymástól (Kalmár, 1996), mégpedig úgy, hogy azok a 

gyermekek, akiknek anyái stimulálóbb, ösztönzőbb, aktívabb viselkedést mutattak az 

anya-gyermek interakciók megfigyelése során, nagyobb valószínűséggel fognak azon 

alcsoporthoz tartozni, melyben egyenletesebb, vagy összességében az idővel emelkedő 

teljesítmény jellemző. (Ezzel IV. A. hipotézisünket is támogatni kívánjuk). 
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3. 2. 6. A fejlődési kimenetelt befolyásoló tényezők összefüggésrendszere – útmodellek 

 

Utolsó kérdéskörünk arra vonatkozik, hogy vizsgált változóink között milyen komplex 

összefüggésrendszer tárható fel. Az egy éves kori adataink esetében kíváncsiak voltunk, hogy 

a születési státusz (mint biológiai rizikó), az anya-gyermek interakció (mint környezeti 

komponens), illetve a gyermeki temperamentum (mint gyermeki sajátosság) milyen 

kapcsolatban állnak egymással, és együttesen hogyan járulnak hozzá az egyidejű fejlődés 

magyarázatához. Feltételeztük, hogy az elméleti koncepciónk alapján megrajzolt modell jól 

illeszkedik adatainkra. Ezen túl megkíséreltük a longitudinális mintázatokat legjobban leíró 

útmodell megtalálását is. 

 



 79

4. MÓDSZER 

 

4. 1. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK 

 

A vizsgálati személyek az ELTE Kognitív Fejlődéspszichológiai Intézeti Központban 

folyó, Kalmár Magda által vezetett, a kora gyermekkori fejlődés egyidejű és longitudinális 

mintázataira, ezen belül a koraszülöttség szerepére irányuló kutatás résztvevői. A kutatásban 

koraszülött és időre született csecsemők és édesanyáik vettek részt. A koraszülött csecsemő-

anya diádokat Medgyesi Patrícia (2001) vonta be a kutatásba, a kapcsolatfelvétel az anyákkal 

a Schöpf-Mérei Ágost Anyavédelmi Központon, a Péterfy Sándor utcai és a Szent Rókus 

Kórházon keresztül történt. A kontrollcsoport tagjai a Gervai Judit (2005) által vezetett 

Budapesti Családvizsgálat résztvevői közül kerültek ki. A kontrollcsoportot egészséges, időre 

született csecsemők és édesanyáik alkották. 

 Mivel kutatásunk longitudinális kutatás, a koraszülött és az időre született csoportot 

több életkorban vizsgáltuk. Az egyes életkorokban a minta összetétele némileg változott a 

hiányzó adatok, és a lemorzsolódás miatt, ám ez a minta összetételét jelentősen nem 

változtatta meg (ezt t-próbával, illetve χ2 próbával ellenőriztük). A 4. táblázat a koraszülött 

csoport csecsemőinek és anyáinak jellemzőit mutatja be az 1 éves kori vizsgálat idején. A 

koraszülött minta összetételének változását lásd a 3. mellékletben. 

 

Születési súly (grammban) 1435,2 (SD = 265,8) min: 800, max: 1980 
Gesztációs idő (hetekben) 30,8 (SD = 1,6) min: 28, max: 33 
Rizikópontszám (Littman 
és Parmelee, 1978) 

10,72 (SD = 2,9) min: 6, max: 17 

Anya életkora szüléskor 28,9 (SD = 4,9) min: 21, max: 42 
Anyai iskolázottság 6 (20,7%) általános iskola 

5 (17,2%) szakmunkás 
10 (34,5%) érettségi 
8 (27,6%) diploma 

Nemek 13 fiú (44,8%) 
16 lány (55,2%) 

 

4. táblázat: A koraszülött csoport jellemzői az 1 éves kori vizsgálat idején. 

 

A koraszülött csecsemők egyike sem született szélsőségesen éretlenül, a Parmelee 

Peri- és Posztnatális Kumulatív Rizikó Skálán (Littman és Parmelee, 1978), amelyen az 

elérhető maximális érték 47, pontszámuk 6 – 17 közé esett. A csoport mérsékelt 
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rizikószintűnek tekinthető; egyik újszülöttnél sem merült fel az idegrendszer maradandó 

károsodásának gyanúja. Speciális fejlesztésben egyik vizsgálati személy sem részesült. 

A kontrollcsoport sajátosságait az 5. táblázat mutatja be. Az adatok szintén az 1 éves 

kori vizsgálatban részt vett gyerekekre vonatkoznak, ám erre a csoportra is igaz, hogy a 

későbbi életkorokban a minta összetétele nem mutatott jelentős változást. 

 

Születési súly 
(grammban) 

> 2500 gramm (M = 3450,9; SD = 356,3; min.: 2750, 
max.: 4350) 

Gesztációs idő 
(hetekben) 

> 37 hét 

Anya életkora 
szüléskor 

26,9 (SD = 3,4) min: 21, max: 34 

Anyai 
iskolázottság 

1 (3,8 %) szakmunkás 
11 (42,3 %) érettségi 
14 (53,8 %) diploma 

Nemek 21 fiú (52,5%) 
19 lány (47,5 %) 

 

5. táblázat: Az időre született csoport jellemzői az 1 éves kori vizsgálat idején.4 

 

4. 1. 1. A minta nagysága az egyes vizsgálatok idején 

 

Sajnos vizsgálatunkban mi is beleütköztünk a résztvevők lemorzsolódásának 

problémájába. Emiatt, valamint a hiányzó adatok miatt az egyes elemzéseknél némiképp 

eltérő mintánk nagysága. Az 1 és a 4 éves kori anya-gyerek interakció megfigyelésén alapuló 

vizsgálatok esetében az összes rendelkezésre álló adatot felhasználtuk, a longitudinális 

elemzéshez viszont csak azokat a gyermekeket, akiknek maximum 1 mérés idején voltak 

hiányzó adatai. A 6. táblázat mutatja be a két keresztmetszeti elemzés (1 és 4 éves kor) és a 

longitudinális elemzés során rendelkezésünkre álló minta nagyságát. 

 

 Koraszülött Időre született Összesen 
1 éves kori 
keresztmetszeti elemzés 

29 40 69 

4 éves kori 
keresztmetszeti elemzés 

18 22 40 

Longitudinális elemzések 21 26 47 
 

6. táblázat: A minta nagysága az egyes elemzések esetében. 
                                                 
4 A további elemzések során a mintaösszetétel nem mutat jelentős változást. A nemi összetétel 4 éves korban: 
54,4% fiú, 45,5% lány, a longitudinális elemzésekhez használt mintát tekintve pedig: 57,7 % fiú, 42,3 % lány. 
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A lemorzsolódott gyerekek nagyobb valószínűséggel a kedvezőtlenebb, alacsonyabb 

szocioökonómiai családokból kerülnek ki (Tideman, 2000), kiesésük következtében ezért a 

csoportösszetétel is megváltozhat. Mivel ez az eredmények interpretálhatóságát is 

befolyásolja, ezért fontos ellenőrizni, hogy van-e lényeges eltérés a kiesett és a mintában 

maradt gyermekek között. A lemorzsolódott személyeket összehasonlítva a 6 évesen is 

résztvevőkkel a mi mintákban elmondható, hogy sem az anyai iskolázottság, sem a gyermek 

rizikószintje tekintetében nincs szignifikáns különbség a kiesettek és bentmaradtak között 

(anyai iskolázottságnál: t (33) = 0,29, p > 0,1; gesztációs időnél: t (33)=0, 08, p > 0,1; 

rizikószintnél: t (33)= 1,69, p = 0,1). Az egyetlen különbség az anya életkorában található: a 

lemorzsolódott csoport anyái szignifikánsan fiatalabbak, mint a 6 éves korban is résztvevők 

anyái (t (33) = -2,19, p < 0,05). 

 

4. 1. 2. Életkorok az egyes vizsgálatok idején 

 

Kutatásunk során 6 alkalommal végeztünk vizsgálatokat a gyermekekkel. A mérési 

pontjaink a következő életkorokat jelentették: 6, 12, 24, 36 hó, valamint 4 és 6 éves kor. 

Lévén követéses vizsgálatról szó, a gyerekek életkora az adott mérési pontokban némi 

szóródást mutat. Az első 3 életévben a vizsgálat pontos időpontja a gyermek születésnapjához 

(illetve a 6, 12 és 24 hónapos kori vizsgálatok esetében a koraszülött csoportban a gyermek 

várt születési időpontjához – ez a korrigált életkor) képest viszonyítva minimális eltéréseket 

mutat. Az első 2 életévben 1-2 hetes, 36 hónapos korban 1 hónap körüli eltérések voltak csak. 

A 4 és 6 éves kori vizsgálat esetében azonban már némileg nagyobbak az életkori eltérések 

egy adott mérés idején, vagyis a vizsgálat idején nem minden gyermek volt pontosan 4 illetve 

6 éves. Mivel az intelligencia teszteknél a teljesítmény az adott életkorhoz (év, hónap) 

viszonyítva kerül kiszámításra, ezért ezt a nem túl jelentős szóródást a későbbiekben nem 

vettük figyelembe. A koraszülött csoportban 2 éves korig számoltunk a korrigált életkorral. 

 

4. 1. 3. A célcsoport és a kontrollcsoport összehasonlítása a háttérváltozók mentén 

 

A kontrollcsoportot a gyermek neme és a család szocioökonómiai státusza alapján 

páronként próbáltuk illeszteni egymáshoz. A kontrollcsoport azonban két potenciálisan 

jelentős változó mentén nem illeszkedik jól a célcsoporthoz. Az anyák iskolai végzettsége a 

Khi-négyzet próba alapján a kontrollcsoportban magasabb (χ2(3) = 15,1; p < 0,05). Másrészt 
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tendencia szintű a különbség a két csoport között az anya életkora tekintetében (t (69) = 1,96; 

p = 0,054). A koraszülöttek anyái valamivel idősebbek. 

Az anyai iskolázottság hatását ezért statisztikai úton kontrolláltuk, az elemzésekben 

ezt a változót kovariánsként szerepeltettük. Az anyai életkor hatását is ellenőriztük az 

elemzések során, ahol jelentősnek mutatkozott a szerepe, ott szintén kovariánsként vettük be 

az elemzésekbe. 

 

4. 2. VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK 

 

A 7. táblázat foglalja össze, hogy az egyes mérési pontokban milyen mérőeszközt 

használtunk a fejlődés tesztelésére, az otthoni környezet minőségének megragadására, illetve 

az anya-gyerek interakció megfigyelésének kódolására. 

 

A fejlődés tesztelése Mérési pont 
(életkor) 

Bayley Scales of Infant Development II. (Bayley, 1993) 6, 12, 24, 36 hó 
OWI – Óvodás Wechsler Intelligenciateszt (Nagy, 1988) 4 év 
MAWGYI –R, Magyar Wechsler gyermek-intelligenciateszt (Lányiné, 
Nagy és mtsai, 1996) 

6 év 

Bender-B ábramásolási sorozat (Santucci és Galifret-Granjon, 1960) 6 év 
Az otthoni környezet minősége  
HOME - Home Observation for the Measurement of the Environment 
(Caldwell és Bradley, 1979) 

12 hó 
4 év 

Az anya-gyerek interakció megfigyelése  
Szempontrendszer a szabad játék megfigyeléséhez (Ney, Szöllősi és 
mtsai, 2005) 
Szempontrendszer a szabad játék és strukturált játékhelyzet 
megfigyeléséhez (Ribiczey, lásd 1. melléklet) 

12 hó 

Szempontrendszer a tanítási helyzet megfigyeléséhez (Ribiczey, lásd 2. 
melléklet) 

4 év 

 

7. táblázat: Az egyes életkorokban alkalmazott mérőeszközök. 

 

4. 2. 1. Bayley-II Fejlődési Skála (Bayley Scales of Infant Development-II, Bayley, 1993) 

 

Az élet első 3 évében a fejlődési szint mérésére a Bayley Scales of Infant 

Development-II. (BSID-II) (Bayley, 1993) fejlődési tesztet alkalmaztuk. A BSID-II 

nemzetközileg a legelterjedtebb, pszichometriailag megbízható vizsgálóeljárás a 

csecsemőkori és kisgyermekkori fejlődési tesztek közül (Strauss, Sherman és Spreen, 2006), 1 
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hónapos kortól 42 hónapos korig alkalmazható. A felvétel ideje a gyermek életkorától 

függően 20-60 perc. A BSID-II a csecsemők és kisgyermekek kognitív, fizikai, nyelvi és 

pszichoszociális fejlődését hivatott mérni. A teszt elsődleges célja azon csecsemők és 

kisgyermekek szűrése, felmérése és fejlődésének követése, akik atipikus, vagy megkésett 

fejlődést mutatnak. Mindemellett kutatási felhasználása, különösen a koraszülött gyermekek 

esetében széleskörűen elterjedt. A BSID-II nem intelligencia teszt (Bayley, 1993), célja a 

fejlődés során megjelenő új képességek felmérése, a fejlődési mérföldkövek elérésének 

feltárása. A teszt olyan standard helyzeteket és feladatokat biztosít, melyek lehetővé teszik 

egy adott viselkedéses válasz kiváltását. 

A BSID-II három részből áll, melyek különböző információkat hordoznak. Az 

Mentális Skála az általános kognitív fejlődést méri, olyan itemeket tartalmaz, mint a memória, 

habituáció, problémamegoldás, korai számfogalom, kategorizáció, vokalizáció, nyelvi és 

szociális készségek. Ennek a skálának az indexe a Mentális Fejlődési Index (Mental 

Development Index, MDI). A Pszichomotoros Skála az általános motoros fejlődést méri, 

olyan itemekkel, mint a nagymozgás fejlettsége, például forgás, mászás, önálló járás, ugrás, és 

a finommotoros fejlettség mértéke, például kézmozgások utánzása, rajzeszközök fogása, 

manipulációs készségek. A Pszichomotoros Skála által nyert index a Pszichomotoros 

Fejlődési Index (Psychomotor Development Index, PDI). A harmadik a Viselkedéses Skála 

(Behavior Rating Scale, BRS) a viselkedés kvalitatív felmérését célozza meg, a 

vizsgálatvezető ítéli meg egy 5 fokú skálán többek között a gyermek figyelmét, érdeklődését, 

nyitottságát, szociális készségeit 30 tétel mentén, részben a gondozó kikérdezésére 

támaszkodva. A BRS skála 3 fő klaszterre tagolódik: Orientáció-Bevonódás, 

Érzelemszabályozás, Motoros Minőség. A Mentális és a Pszichomotoros Skála mérsékelten 

korrelál egymással (átlagosan 0,44-es korrelációban állnak, Bayley, 1993). 

A kezdő feladatsor kiválasztása a gyermek életkora szerint történik, ez azonban a 

gyermek teljesítménye függvényében módosulhat (pl. atipikus fejlődés esetén alacsonyabb 

korcsoport feladatát kapja).  Tesztfelvétel során az „Alap” és a „Plafon” kritériumok szerint 

kell eljárni, a Mentális Skála esetében az „Alap” azt a feladatsort jelenti, melyben a gyermek 

legalább öt feladatot képes teljesíteni, a „Plafon” pedig a három, vagy annál több feladatban 

való sikertelenül teljesítés. A Pszichomotoros Skálán ezek az értékek: 4 és 2. Ha például a 

vizsgált gyermek a mentális skálán a kornak megfelelő feladatok közül ötnél kevesebbet 

teljesített, a vizsgálatokat az egy hónappal fiatalabb korcsoport feladataival kell folytatni. 

Hasonlóképpen, ha a gyermek csak 1 vagy 2 feladatot nem teljesít egy feladatsorból, akkor 

még a következő hónap feladatsorának próbáit is fel kell venni vele. A pontozás során minden 
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teljesített feladatért egy pont jár, a kiinduló feladatsort megelőző feladatokat megoldottnak 

kell tekinteni. A nyerspontszámok fejlődési kor számítás mellőzésével Mentális és 

Pszichomotoros Indexszé konvertálódnak át (MDI és PDI) a gyermek életkorának 

megfelelően (M=100, SD=15). Bayley (1993) négy kategóriába sorolja értékük szerint a 

Fejlődési Indexeket (lásd 8. táblázat). A viselkedéses skála besorolása 3 szint szerint ajánlott: 

átlagos (26 percentilis vagy feletti), kérdéses/problematikus (11-25 percentilis), nem optimális 

(10 percentilis vagy alatti). 

 

Ponthatárok A fejlődés 
klasszifikálása 

Teoretikus 
normális 
eloszlás (%) 

Mentális Skála 
Bayley (1993) 
aktuális 
mintáján (%) 

Pszichomotoros 
Skála 
Bayley (1993) 
aktuális 
mintáján (%) 

115 és feletti Átlagnál gyorsabb 16.0 14.8 16.5 
85-114 Átlagos, normál 

övezeten belüli 
68.0 72.6 68.7 

70-84 Enyhén megkésett 13.5 11.1 12.5 
69 és alatti Súlyosan 

megkésett 
2.5 1.5 2.3 

 

8. táblázat: A BSID-II. Fejlődési Indexek értékei, besorolásai és gyakoriságuk Bayley (1993) 

alapján 

 

A skála életkorok szerint különböző típusú itemekből áll. Az itemek tartalma a 

kézikönyv szerint „teoretikusan eklektikus” (Bayley, 1993), a fejlődéskutatások széles 

spektruma alapján kerültek összegyűjtésre, az új itemek a frissebb kutatási eredmények 

alapján egészítették ki a tesztet. 

A legtöbb eredmény szerint (Strauss, Sherman és Spreen, 2006) nem (vagy csak 

csekély mértékben) mutatkoznak nemi különbségek a BSID-II teszten. Ez alól kivételt képez, 

ha a gyermek valamilyen fejlődési rizikóval rendelkezik, ez esetben több kutatás is a fiúk 

hátrányát találta (Moe és Slinning, 2001; Sajaniemia, Hakamies-Blomqvist és mtsai, 2001). 

A BSID-II sztenderdizálása amerikai reprezentatív mintán (1700 gyermeken) történt. 

A teszt pszichometriai mutatói jónak mondhatóak, bár a teszt-reteszt reliabilitás (főként a 

Pszichomotoros Skála esetében) a korai életkorokban alacsonyabb, 2 és 3 éves kor között már 

viszont meggyőző (Strauss, Sherman és Spreen, 2006). A mérőeszköz sajátosságaiból 

fakadóan a hosszú távú stabilitása azonban alacsony, főként 1 hónapos és 6 hónapos kor 

közötti tesztelés esetén (Pomerleau, Scuccimarri és Malcuit, 2003). Bayley (1993) éppen ezért 
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hangsúlyozza, hogy a teszt kifejlesztésekor nem volt cél a hosszú távú fejlődési szint 

prediktálása. A gyakorlásnak igen alacsony hatása van a teljesítményre, a standardizációs 

mintán (Bayley, 1993) átlagosan 4 nap elteltével a két tesztfelvétel között 2 pontos növekedés 

tapasztalható. 

Bár magyar sztenderddel nem rendelkezünk, a teszt adaptálása és kipróbálása 

hazánkban 100 gyermek bevonásával megtörtént (Vekerdy és Nagy, 1998; Ittzésné Nagy, 

Vekerdy és mtsai, 1999). A vizsgált mintában koraszülött és időre született gyermekek is 

szerepeltek, ám mindegyik gyermek fejlődési problémával rendelkezett. A teszt 

alkalmazhatóságát a kutatócsoport megfelelőnek találta hazánkban, változtatásra nem 

javasoltak semmilyen tételt sem. A Bayley-II fejlődési teszt eredményei erős együtt járást 

mutattak a Brunet-Lézine teszt eredményeivel, főleg az MDI tekintetében. A motoros 

fejlődésben zavart mutató gyermekek esetében azonban a Bayley-II teszt bizonyult 

informatívabbnak, szemben a Brunet-Lézine teszttel. A kapott teljesítményértékek 

összevetése az amerikai sztenderddel nem informatív, mivel ebben a magyar mintában csak 

fejlődésben elmaradott gyermekeket vontak be, így teljesítményük nyilvánvalóan a megkésett 

kategóriákba esett. (Érdekes lehet azonban, hogy a PDI átlaga alacsonyabb, mint az MDI 

átlaga (PDI: 73,75; MDI: 78,35; a szerzők a szórást nem közlik). 

A koraszülöttek esetében a BSID-II alkalmazása felveti a kérdést, hogy vajon 

mennyiben befolyásolja az eredményeket, ha a (többnyire a korai időszakban bevett) korrigált 

életkor alapján történik a tesztfelvétel. A tesztfelvételnél a kezdő feladatsor ugyanis ebben az 

esetben a korrigált életkornak megfelelő feladatsor lesz. Így azonban a pontszámok 

alacsonyabbak lehetnek, mert a gyermek nem kapja meg automatikusan a korábbi 

feladatsorokért járó pontokat (Aylward, 2002a). Probléma lehet továbbá, hogy a csecsemő 

sikeresen teljesíthet magasabb feladatsorokból is egyes itemeket, annak ellenére, hogy az 

alacsonyabb fokú feladatsorban már elérte a „Plafon” kritériumot (Strauss, Sherman és 

Spreen, 2006). 

  

4. 2. 2. Wechsler-féle Gyermekintelligencia-vizsgáló teszt 

 

 A Wechsler-féle Gyermekintelligencia-vizsgáló teszt két változatát használtuk, a 

gyermek életkorának megfelelően: 4 éves korban az Óvodás Wechsler Intelligenciatesztet 

(továbbiakban OWI) (Nagy, 1988), 6 éves korban pedig a Magyar Wechsler gyermek-

intelligenciateszt revideált változatát (továbbiakban MAWGYI-R) (Lányiné, Nagy és mtsai, 

1996). A Wechsler intelligencia-teszteknek igen sok változata alakult az évek során, ám ami 



 86

mégis közös a különböző verziókban, az az intelligenciáról alkotott koncepció, a hasonló 

struktúra és feladatanyag, és az adatszerzés módja. Koncepcionálisan a Wechsler tesztek a két 

faktor elméletet tükrözik (verbális és performációs), továbbá azonos skálákat használnak az 

egyes életkorokban. Így a különböző életkorokban a gyerekek hasonló feladatokkal 

szembesülnek, a képességek mennyiségi bővülését ragadja meg a teszt. Más szóval a 

tesztskálák lineáris felépítésűek, egyre nehezedő fokozatokkal, a feladatok nincsenek 

életkorhoz rendelve. (Ebben jelentősen különbözik a szintén igencsak ismert Binet-Simon féle 

intelligenciateszttől, amely fejlődéslélektani szempontok mentén készült, és minden 

korosztályban az adott életkorra speciálisan jellemző- vagy éppen kialakuló, átalakuló- 

funkciókat méri.) Eltérő életkorok mellett különböző kritériumok vannak az első feladatra, a 

bemutatásra és a folytatásra nézve is. 

 Az IQ a részpróbák feladataira kapott nyerspontok értékpontokká történő 

átszámításával állapítható meg. A három összegzett értékpont (verbális, performációs és teljes 

teszt értékpont) alapján határozhatóak meg a következő kvóciensek: Verbális kvóciens (VQ), 

Performációs kvóciens (PQ) és az Intelligencia-kvóciens (IQ). Az egyes részpróbák 

eredményei egymással 0,32-től 0,78-as korrelációban állnak, míg a verbális és a performációs 

próbák eredményei közti korreláció 0,74 (Horváth, 1991). 

A Wechsler tesztben nem számítódik intelligenciakor, hanem az IQ számítás a 

populáció teljesítmény-eloszlásán alapul. A deviációs IQ a mentális képességek normális 

eloszlásából indul ki, azt adja meg, hogy egy adott személy IQ-teszten elért eredménye 

mennyiben különbözik a saját korcsoportjának az átlagától. Az átlaghoz 100-as IQ-t rendel, az 

egységnyi szóráshoz pedig 15-öt. Az életkori szempont ebben a számítási módban úgy jelenik 

meg, hogy életkori részmintákra bontva veszi figyelembe a mintát, az adott életkori osztályra 

vonatkoztatva számítja ki az átlagokat, az egyéni teljesítményt pedig ehhez viszonyítja 

(Horváth, 1991). 

 

4. 2. 2. 1. OWI – Óvodás Wechsler Intelligenciateszt (Nagy, 1988) 

 

A gyermek- és a felnőtt Wechsler intelligenciatesztek kialakítása után 1967-ben látott 

napvilágot a teszt óvodáskori változata, mely Wechsler Preschool and Primary Scale (WPPSI) 

néven vált ismertté (Lányiné, Nagy és mtsai, 1996). A magyar változat, vagyis az Óvodás 

Wechsler Intelligenciateszt (OWI) azonban a német verzió alapján került bevezetésre (ennek 

elnevezése: HAWIWA, Hannover Wechsler Intelligenztest für das Vorschulalter – Hannoveri 
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Intelligenciateszt Óvodáskorúaknak). A magyarra lefordított teszt sztenderdizálása nem 

valósult meg, de klinikai kipróbálása (Nagy, 1988) megtörtént. 

Az OWI 4-6 éves gyermekek intelligenciamérésére szolgál. A teszt 8 szubtesztből, 

vagy próbából áll (lásd 9. táblázat), az egyes itemek fokozatosan nehezedve követik egymást. 

 

Verbális próbák 
Általános 
ismeretek 

„Miből készítenek cipőt?” „Hány napból áll a hét?” 

Szókincs „Mi az a…, mit tudsz róla?” pl.: esernyő, szamár, benzin, udvarias 
Élethelyzetek „Miért van szükségünk órákra?” „Miért kell a beteg gyermeknek otthon 

maradnia?” 
Cselekvéses (performációs) próbák 

Labirintus Labirintus ábrán vonalvezetés, kitalálni a labirintusból. Zsákutcákba 
való befutás hibázásnak minősül. Időkorlátos feladat. 

Formamásolás Ábrák lemásolásának feladata, pl. négyzet, egymást érintő kör és 
háromszög. 

Mozaik Mozaik-minta alapján kirakni a megmutatott ábrát. Időkorlátos feladat. 
Kiegészítő próbák 

Számolási 
gondolkodás 

Feladatlapok – pl. Melyik tálkában van több cseresznye? 
Szóbeli feladatok – pl.”Marinak 5 babája volt, elveszített kettőt, 
mennyi maradt?” 

Állatok háza 
(figyelem) 

Négy különböző állatot négy különböző szín jelöl. A feladat egy 
állatokkal teli táblán a figurának megfelelő színű rúd behelyezése az 
állat alá. 120 másodperc alatt hány összeillesztés sikerül. Analóg a 
MAWGYI jel-számpróbájával. 

 

9. táblázat: Az OWI részpróbái, az egyes részpróbák rövid leírása, példák a feladatokra. 

 

 Nagy (1988) elővizsgálatot végzett hazánkban az OWI használhatóságáról, 120 

óvodáskorú gyermek bevonásával. Ezen a hazai mintán a kvóciensek a következőképpen 

alakultak: IQ = 109,56 (SD = 14,57); VQ = 106,83 (SD = 15,34); PQ = 110,55 (SD = 13,9). 

Mindhárom kvóciens átlaga szignifikánsan eltér a tesztben megadott átlagoktól, a szórásokban 

azonban nincsen különbség. A kvóciensek normalitásvizsgálatát a szerző elvégezte, és 

normális eloszlásúnak találta a mutatókat, vagyis valószínűleg nem az áll a jobb teljesítmény 

mögött, hogy a vizsgált minta nem reprezentálja jól az óvodáskorú gyermekek populációját. 

Így Nagy (1988) arra a következtetésre jut, hogy a 120 fős magyar óvodás mintán 

megmutatkozó értékek jobbratolódása mögött az áll, hogy a feladatok „túl könnyűnek” 

mutatkoztak a gyermekek számára. További eredménye a vizsgálatnak, hogy a PQ átlaga 

lényegesen eltér a VQ-tól (a PQ mutat magasabb átlagot), a nagyobb szórással rendelkező VQ 

jobban mutatja az egyéni különbségeket. Nagy szerint a feladatok nem megfelelő módon 
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nehezednek, egyes próbák esetében ugyanis az életkor és a teljesítmény között fordított 

összefüggést lehetett kimutatni, az idősebb gyerekek kevésbé jó megoldásokat mutattak. 

Nemi különbségek nem mutatkoztak a teljesítményben (kivéve egy részpróbát, a Labirintus-t, 

ahol a fiúk teljesítettek jobban a lányoknál). A VQ erősebb korrelációban áll az IQ-val (0,91), 

mint a PQ (0,87), a PQ és a VQ közötti korreláció 0,61. A részpróbákat tekintve a 

legmagasabb teljesítmény (és így a legalacsonyabb szóródás) a számolás és az élethelyzetek 

próbánál mutatkozott. A performációs próbák közül a Mozaikpróbában teljesítettek legjobban, 

és az Állatok háza próbában a leggyengébben a gyerekek. 

 Összességében tehát a hazai tapasztalatok alapján (Nagy, 1988) az OWI 

alkalmazhatósága nem problémamentes, a mérőeszköz úgy tűnik, hogy némileg felülmér 

(avagy túl könnyű a gyermekek számára), bár más mérőeszközzel történő összevetésére nem 

került sor Magyarországon. Problémát jelenthet továbbá, hogy a feladatok úgy tűnik, hogy 

nem minden esetben megfelelő nehézségi sorrendben követik egymást. Mindezek ellenére 

Nagy (1988, 45. o.) úgy véli, hogy „a teszt feladatai egységesen jól közelítik az általános 

értelmességet”, valamint a verbális és performációs kvóciensek jól elkülöníthetőek egymástól.  

 

4. 2. 2. 2. MAWGYI –R, Magyar Wechsler gyermek-intelligenciateszt (Lányiné, Nagy és 

mtsai, 1996) 

 

 A MAWGYI-R hazai bevezetése és sztenderdizálása 1039 fős mintán Lányiné dr. 

Engelmayer Ágnes és munkatársai (1996) által valósult meg. Bár jelenleg a Wechsler 

legújabb változatának a hazai bevezetése is megtörtént (WISC-IV, Bass, Kő és mtsai, 2008), 

kutatásunk idején még a MAWGY-R teszt volt hozzáférhető, és ezt tekinthettük a 

legelterjedtebb, és legtöbb információval szolgáló gyermek-intelligenciatesztnek. A 

MAWGYI-R 6-16 éves kor között alkalmazható. A teszt részpróbáit a 10. táblázat mutatja be.  

 

Verbális próbák Cselekvéses (performációs) próbák 
Általános ismeretek (Jel)-Számszimbólum 
Általános megértés Képkiegészítés 
Számolási gondolkodás Képrendezés 
Közös jelentés Mozaik 
Szókincs Összeillesztés 
Számismétlés (kiegészítő)  
 

10. táblázat: A MAWGYI-R részpróbái. 
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A performációs és a verbális részpróbák váltakozva követik egymást. Minden 

részpróba feladatokból áll, amelyek megoldását a megadott kritériumok szerint értékeljük, 

majd felvezetjük a vizsgálati űrlapra. A tesztfelvétel ideje 1,5-2 órás is lehet. 

 A teszt magyar mintán bemért mutatóit részletesebben lásd Lányiné és munkatársai 

1996-os tanulmányában. 

 

4. 2. 3. Bender-B ábramásolási sorozat 

 

A Bender-B teszt 6-12 év közötti gyermekek vizuo-motoros fejlettségi szintjének 

mérésére szolgál (Herpai és Nagy, 1997). A teszt anyaga 9 kis tábla, melyen fehér alapon 

fekete tussal rajzolt geometriai ábrák szerepelnek, a gyermek feladata ezen ábrák minél 

pontosabb lemásolása, a megoldás tehát grafikus reprodukció útján történik. Bender ezt az 

ábramásolási sorozatot ”vizuomotoros Gestalt próbának” nevezi (Kósáné, Kalmár és mtsai, 

1970). A Magyarországon elterjedt pontozórendszer azonban Santucci és Galifret-Granjon 

(1960) munkásságán alapszik, akik az észlelési-mozgásos téri strukturálás és a grafikus 

reprodukció vizsgálataként értelmezik a feladatsort. A Bender-próba a forma-, irány-, és a 

térbeli pozíció érzékelésén kívül a motoros koordináció épségének és fejlettségének 

megállapítására alkalmas. Megállapításuk szerint az észlelési-mozgásos téri strukturálódás az 

életkorral fejlődik, de bizonyos esetekben előfordul, hogy ez a funkció elmaradást mutat a 

globális értelmi fejlődés szintjéhez képest. 

A forma és irány vizuális érzékelése, továbbá a vizuo-motoros koordináció az 

agyműködés zavarára érzékenyen reagáló funkciók közé tartoznak (Kósáné, Kalmár, és mtsai, 

1970), ezért a Bender-teszt diagnosztikai célokat is szolgálhat. Ez a papír-ceruza teszteljárás 

továbbá az olvasás-írás tanulás folyamatának várható nehézségeit tudja kiszűrni (Torda, 

1997), gyakran alkalmazzák iskolaérettségi vizsgálatok alkalmával is. 

A teszt értékelése 3 alapvető szempont mentén történik: a szögek kivitelezése, az ábra 

vagy elemeinek iránya (orientáció), az ábrának vagy elemeinek viszonylagos pozíciója. A 

szögek megoldása elsősorban a mozgásos tényező érettségét, illetve épségét tükrözi, míg az 

orientáció és a pozíció inkább a téri-vizuális integrációról tudósít. Szempontonként 0-3 pont 

ítélhető meg minden egyes ábránál. Emellett minősítő pontok is adhatóak a gyermeknek. A 

pontozási kritériumok a kézikönyvben precízen definiáltak. Az instrukciós füzetben egy 

„életkori értékek táblázat” nyújt támpontot ahhoz, hogy egy adott életkorú gyermek 

teljesítménye „igen gyenge”, „gyenge”, „közepes”, „jó”, vagy „igen jó” kategóriába 
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sorolható-e. A táblázat azonban mindössze 112 gyermek vizsgálatán alapul, ezért csak 

tájékoztató jellegűnek érdemes tekinteni. 

 

4. 2. 4. HOME - Home Observation for the Measurement of the Environment (Caldwell 

és Bradley, 1979) 

 

A HOME-leltár az otthoni stimuláló, tanulást elősegítő tárgyak, események, 

tranzakciók széles körét célozza felmérni, itemei nagyobb része (2/3) megfigyelésen, kisebb 

része a szülő kikérdezésén alapul (Elardo és Bradley, 1981). A mérőeszköz célja a fejlődésben 

potenciálisan fontos szerepet játszó tárgyak és események felmérése, a megfigyelés és az 

interjú technikájának ötvözésével. A HOME-leltár felvétele egy kb. 1 órás otthoni 

megfigyelést igényel. Az itemekre igen/nem válaszok adandóak. 

Vizsgálatunkban a HOME-leltár két verzióját vettük fel a gyermek életkorának 

megfelelően. 1 éves korban a 0-3 éves korosztályra kidolgozott, 4 éves korban pedig a 3-6 

éves korra kialakított verziót használtuk. A 0-3 éves korosztály HOME-leltárja 45 itemet 

tartalmaz, alskáláit a 11. táblázat mutatja. A 3-6 éves korra használható verzió ennél több, 55 

tételt foglal magában, és 8 alskálára bontható. Ezeket a 12. táblázat mutatja be. 

 

Alskála neve Példa egy itemre Itemek 
száma 

Az anya emocionális és verbális 
válaszkészsége 

Az anya a látogatás során legalább egyszer 
megsimogatja a gyermeket. 

11 

Korlátozás és a büntetés 
elkerülése 

Az anya nem szidja meg a gyermeket a látogatás alatt. 8 

A fizikai és időbeli környezet 
megszervezése 

A gyermeket legalább hetente négyszer kiviszik a 
lakásból. 

6 

Megfelelő játékok és 
játékszerek biztosítása 

A gyermeknek vannak korához illő, tanulást segítő 
eszközei. 

9 

Az anya törődése a gyermekkel Az anya tudatosan bátorítja a gyermek fejlődését 
elősegítő foglalatosságokat. 

6 

Napi stimuláció 
változatosságának lehetőségei 

Az anya minden nap foglalkozik valamennyit a 
gyermekkel. 

5 

 

11. táblázat: A 0-3 éves korra kidolgozott HOME-leltár alskálái (Caldwell és Bradley, 1979). 
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Alskála neve Példa egy itemre Itemek 
száma 

Ösztönzés játékszerek, 
játékok és olvasást segítő 
eszközök révén 

A számok megtanulását segítő játékszerek. 11 

Nyelvi ösztönzés A szülő tapasztalatai elmondására bátorítja a 
gyermeket, vagy időt biztosít arra, hogy a gyermek 
beszámolhasson tapasztalatairól. 

7 

Fizikai környezet A lakás belseje nem sötét, és nem egyhangú. 7 

Büszkeség, érzelem és 
melegség 

A látogatás ideje alatt az anya kétszer spontán 
módon dicséri a gyermek tulajdonságait vagy 
magatartását. 

7 

Az elvont viselkedés 
ösztönzése 

A gyermeket bátorítják „kötött” szövegek 
megtanulására (gyermekvers, mondóka, ének…) 

5 

A társadalmi érettség 
modellezése és bátorítása 

Az anya bemutatja az interjúkészítőt a gyereknek. 5 

Az ösztönzés változatossága A család valamelyik tagja legalább kéthetente 
elviszi a gyermeket hosszabb sétára. 

9 

Fizikai büntetés Az elmúlt hét során egy alkalomnál többször nem 
alkalmazott fizikai büntetést a gyermekkel 
szemben. 

4 

 

12. táblázat: A 3-6 éves korra kidolgozott HOME-leltár alskálái (Caldwell és Bradley, 1979). 

  

A HOME-leltár pszichometriai jellemzői Elardo és Bradley (1981) munkái alapján 

jónak mondhatóak, a megítélők közötti reliabilitás mértéke átlagosan 89%, a mérőeszköz 

belső konzisztenciája 0,89. Közepes korrelációban áll a szocioökonómiai státusszal (0,2-0,6 

közötti korreláció). Időbeli stabilitása kevésbé meggyőző, közepesnek mondható 6 és 24 

hónapos kor között (0,62-es korreláció), de ez a mérőeszköz jellegéből is fakad, lévén nem 

egy statikus, hanem sokkal inkább egy dinamikusan változó aspektusát ragadja meg a 

környezetnek.  

A HOME-leltár magyar mintán való kipróbálása (György, 1984) a fentiekhez hasonló 

eredményekkel szolgált. A SES és a HOME pontszámok pozitív korrelációban álltak 

egymással, főként az anya iskolai végzettsége mutat erős együtt járást az otthoni környezet 

minőségének mutatóival.  
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4. 2. 5. Megfigyeléses vizsgálatok 

 

 A 13. táblázat ad áttekintést arról, mely életkorban milyen szituációban végeztük az 

anya-gyerek interakció megfigyelését, illetve, hogy milyen kódrendszerrel ki végezte el a 

vizsgálatok kiértékelését. 

 

 Életkor Szituáció Kódrendszer Kódoló 
I. 
vizsgálat/ 
„A” 
kódolás 

Szabad játék Kódrendszer a szabadjáték 
szituáció elemzéséhez 
(Ney, Szöllősi, és mtsai, 
2005) 

Zsuppányi 
Marianna 

I. 
vizsgálat/ 
„B” 
kódolás 

12 hónapos Szabad játék és 
strukturált 
játékhelyzet 

Szempontrendszer a 
szabad és strukturált 
játékhelyzet 
megfigyeléséhez 
(Ribiczey, lásd 1. 
melléklet) 

Ribiczey Nóra 

II. 
vizsgálat 

4 éves 

Tanítási helyzet Szempontrendszer a 
tanítási helyzet 
megfigyeléséhez 
(Ribiczey, lásd 2. 
melléklet) 

Ribiczey Nóra 

 

13. táblázat: A megfigyeléses vizsgálatok menetének áttekintése. 

 

4. 2. 5. 1.: I. vizsgálat – Eljárás 

 

 Az anya-csecsemő interakció megfigyelése a gyermekek 12 hónapos korában, a 

családok otthonában történt. A megfigyeléses felvételek szabad játék helyzetben és strukturált 

játékhelyzetben készültek, az interakciókat videofelvételre rögzítettük. Az anyákat a 

megfigyelés során arra bátorítottuk, hogy természetesen viselkedjenek, mindent úgy 

csináljanak, ahogyan szoktak – ez jelentette a szabad játék interakciót. Ezután egy új 

játéktárgyat adtunk az anyukáknak, és arra kértük őket, mutassák meg gyermeküknek, hogyan 

kell játszani az új játéktárggyal – ezt nevezzük strukturált játékhelyzetnek. A vizsgálat tehát 

lehetőséget ad a teljes megfigyelés egységes interakcióként való kódolására, és két külön 

részre tagolására is. Kezdetben elkülönülten végeztük el a szabad játék interakció kódolását 

(I. vizsgálat/ „A” kódolás), mely során a felvételek első öt perce került kódolásra. Ezen 

kódolás tapasztalatai után indokoltnak láttuk az egész interakció felvétel kódolását is (I. 

vizsgálat/ „B” kódolás). 
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Az „B” kódolás számos ponton lényegesen eltér a korábbi „A” kódolástól: (1) ebben a 

kódolásban a szabad játék helyzetet egy strukturált játékhelyzet követte, (2) az interakció 

egész hosszát kódoltuk, (3) új kódrendszert alkalmaztunk, melyet alkalmasabbnak véltünk a 

csecsemő megnövekedett szerepének és az új játékeszközzel való ismerkedés sajátosságainak 

megragadására. 

A strukturált játékhelyzet során minden anya egy új, a gyermek számára ismeretlen, 

oktató jellegű játékot kapott a vizsgálatvezetőtől (Ney, Szöllősi és mtsai, 2005). A játék 

jellege miatt (Montessori-torony vagy formabedobós) a feladatot az 1 éves gyermekek 

többsége felnőtt segítséggel tudja csak megoldani. Az anyák feladata az instrukció alapján az 

volt, hogy megmutassák gyermeküknek, hogyan kell játszani az adott játékkal. A diádok 

összjáték ideje átlagosan 13,18 perc hosszúságú volt (SD = 2,67 perc, 9,5-19 perc). Ahol az 

elemzési szempont előfordulási gyakoriságra vonatkozott, a számítás a felvétel hosszának 

függvényében történt, vagyis a kapott értéket a megfigyelés időtartamával átlagoltuk le. 

Az újrakódolást elsősorban az  I. vizsgálat „A” kódolásának tanulságai közül két 

tényező indokolta: úgy véltük, hogy ha a szabad játék interakció kevésbé, a tanítási 

lehetőséget is adó strukturált játékhelyzet esetleg nagyobb érzékenységet mutat a csoportok 

közötti esetleges eltérések és a kognitív fejlődéssel való összefüggések feltérképezésére. Így 

újabb szempontok kialakítását céloztuk meg, melyek az anyai figyelemfelkeltő és tanítási 

technikákra vonatkoztak. A másik ok a felvételek teljes hosszának új szempontrendszer 

szerinti kódolására, hogy a Gervai Judit (2005) által kifejlesztett szempontrendszer eredetileg 

6 hónapos csecsemők és anyáik közötti interakciók kódolására készült, és így csupán 4 

gyermekre vonatkozó szempontot tartalmaz. Mivel az egyéves gyermeknek már jóval 

nagyobb szerepe van az interakcióban, aktívabb, kezdeményezőbb, mint egy 6 hónapos 

csecsemő, így az újonnan kialakított szempontrendszer több gyermeki viselkedésre vonatkozó 

megfigyelési szempontot tartalmaz.  

Feltételeztük továbbá azt is, hogy a szabad játék és strukturált játékhelyzet egységes 

interakcióként való kódolása több információval szolgálhat kérdésfeltevéseink szempontjából, 

mivel egy játékos és egy cél-orientált epizódot is magában foglal, mely helyzetekben más 

vizsgálatok (pl. Leyendecker, Lamb és Schömerich, 1997) jelentős különbségeket találtak az 

anyai viselkedésben és az interakció összehangoltságában. Leyendecker és munkatársai 

(1997) javasolják, hogy a megfigyeléses vizsgálatok lehetőség szerint tartalmazzanak játékos 

és cél-orientált epizódot is, ez a megfigyelést reliábilisabbá teszi, a következtetések levonása 

pedig nagyobb általánosításra is lehetőséget adhat, szemben a csak játékos vagy csak cél 

vezérelt kontextus megfigyeléseivel. Az új játék továbbá a gyermek figyelmi kapacitását 
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jobban megterheli, a figyelem váltásának (anyáról tárgyra, és vissza) képességét is igényli, 

továbbá a szülő oldaláról tanítási lehetőséget rejt magában (Landry, Smith és mtsai, 1998) 

ezért is tartottuk érdekesnek ennek vizsgálatát is. 

 

4. 2. 5. 2.: I. vizsgálat / „A” kódolás: Szabad játék interakció megfigyelése - Kódolás 

 

 A videóra rögzített felvételek kódolásához a Gervai Judit és munkatársai által a BCsV 

(Budapesti Családvizsgálat, Gervai, 2005; Ney, Szöllősi és mtsai, 2005) keretében 

kifejlesztett „Kódrendszer a játék szituáció elemzéséhez” kódrendszert használtuk. A kódolást 

Zsuppányi Marianna (2001) végezte. Ez a szempontrendszer az anyai viselkedésre, a 

csecsemő viselkedésére, valamit az interakció minőségére vonatkozó szempontokat tartalmaz. 

A kódrendszer az interaktív viselkedés különböző dimenzióit ötfokú globális skálákon ragadja 

meg. Ezek közül az alábbi viselkedési skálákat használtuk fel: Az anyai viselkedést leíró 

skálák közül: Az anya beszédének minősége: mennyire kritikus, bíráló, vagy meleg, bátorító 

megjegyzéseket használ az anya a játék során. Anyai beszéd mennyisége: mennyire csöndes, 

vagy inkább beszédes az anya a játékhelyzetben. Az anya érzelmeinek kifejeződése: milyen 

mértékben fejez ki az anya arca, mozdulatai és hangszíne szeretetet és melegséget. 

Válaszkészség a gyerek jelzéseire: mennyire veszi észre az anya a csecsemő jelzéseit, és 

milyen mértékben reagál ezekre. Szenzitivitás: mennyire reagál megfelelően az anya a 

gyermek jelzéseire, milyen mértékben hangolódik rá és kielégíti-e megfelelően a gyermek 

igényeit. Korlátozó viselkedés: milyen mértékben korlátozza fizikailag a gyermek aktivitását 

vagy engedi a gyermekét úgy játszani, ahogy az neki tetszik. Aktivitás: mennyire igyekszik 

részt venni az interakcióban verbális és fizikai aktivitással, mennyire lelkes és aktív az 

interakció során. Hangulat: az idő túlnyomó részében milyen hangulata van az anyának, 

inkább szomorú vagy bosszús, vagy semleges, vagy inkább vidám és kifejezi az örömét. A 

felvételi helyzetre irányuló figyelem: kommentálja-e a felvételi helyzetet, beszél-e a 

megfigyelőhöz, vagy inkább a gyermekre koncentrál, nem a helyzetre. Az anyai beszéd 

intruzivitása: mennyire jellemző az anyára, hogy félbeszakítja a gyermek vokalizációját, sok 

beszéddel magára akarja vonni a csecsemő figyelmét, esetleg nem hagy teret a gyermek 

megszólalásának. Követelő: jellemző-e az anyára, hogy azt várja gyermekétől, úgy 

viselkedjen, ahogyan ő azt elvárja, milyen mértékben kéri gyermekétől, hogy „produkálja” 

magát.  Elfogadó: milyen mértékben jellemző az anyára a negatív érzelmek kommunikálása a 

gyermek felé, bírálja-e vagy visszautasítja-e a gyermek viselkedését vagy érzelmi állapotát, 

pl. kineveti a gyermek megnyilvánulásait. Intruzív viselkedés: milyen mértékben jellemző az 
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anyára, hogy félbeszakítja a gyermeket, beavatkozik a gyermek játékába oly módon, hogy az 

a gyermeknél nyűgösséget, ellenállást válthat ki. Anyai elvárások: mennyire produkáltatja a 

gyermeket az anya, vagy éppen jól azonosul-e állapotával, nem akarja változásra bírni. 

Anya figyelmének fókusza: milyen mértékben követi az anya a gyermek figyelmét, mennyire 

jellemzi az interakciót a közös figyelem.  

A szempontok pontozásánál a magasabb értékek minden esetben a kedvezőbbnek 

tekintett szülői viselkedést jelölték, például Az anyai beszéd intruzivitása szempontnál a 

magasabb értékkel jellemezhető anyákra az intuzivitás alacsony foka volt jellemző, 

gyermekeikkel inkább párbeszédet folytattak a játék során. 

 A gyermek viselkedését leíró skálák: Anyát nézi a játék alatt: kerüli-e a csecsemő az 

anya tekintetét, rápillant-e az arcára, milyen gyakran keres szemkontaktust. Hangulat: nyűgös 

vagy levert, vagy inkább semleges a hangulata a játék során, vagy sok a pozitív érzelem, 

mosoly. Aktivitás: mozgása, figyelme és vokalizációja szempontjából milyen mértékű 

aktivitást mutat a gyermek az interakció során. A gyerek pozitív válaszkészsége: negatívan, 

elkerülően, vagy döntően pozitívan reagál-e a csecsemő az anya kapcsolatteremtő 

viselkedésére, pozitív kezdeményezéseire, érzelemkifejezésére. 

 Az interakció minőségét leíró megfigyelési szempontok: Zökkenőmentes interakció: 

mennyire nehéz a kapcsolat kialakítása, mennyire szükséges valamelyik félnek sok 

erőfeszítést tennie, hogy kapcsolatban legyenek egymással, mennyire nyugodt vagy 

konfliktusos az interakció. Vidám interakció: élvezik-e a partnerek az interakciót, megjelenik-

e együttes mosoly, nevetés, vagy inkább komoly a játék hangulata. A kapcsolat intenzitása: 

milyen mértékű a közös figyelemmegosztás, az összehangoltság, a kölcsönös részvétel egy 

aktivitásban, jellemző-e az érzelmi állapotok összehangoltsága. Elhelyezkedés egymáshoz 

képest: a megfigyelési időszak során milyen arányban helyezkednek el egymással szemben a 

partnerek. Fizikai kontaktus: milyen mértékben jellemző a nem-funkcionális testi kontaktus 

(pl. simogatás, anya ölében való játék) az interakció során. 

 

4. 2. 5. 3.: I. vizsgálat / „A” kódolás: - Megbízhatósági vizsgálatok 

 

A megbízhatósági vizsgálatokat lásd Zsuppányi (2001). 

 

 

 

 



 96

4. 2. 5. 4.: I. vizsgálat / „B” kódolás: Szabad játék és strukturált játékhelyzet 

megfigyelése - A kódrendszer kialakítása 

 

A kódrendszer kialakítása során figyelembe vettük az Interakció megfigyelésének 

módszertana alfejezetben összegzett megfontolásokat (Pellegrini, Symons és Hoch, 2004; 

Bakeman és Gottman, 1997; Martin és Bateson, 1993; Bornstein és Tamis-LeMonda, 2006) és 

a kérdésfeltevéseinknek megfelelően választottunk jól elkülöníthető, diszkrét kategóriákat az 

anya-csecsemő interakció megfigyelésére. A kódrendszer kialakítása során arra törekedtünk, 

hogy az ugyanezen a mintán használt megfigyelési szempontokon túlmutató kategóriákat 

alkossunk meg, melyek alkalmasak a gyermek nagyobb szerepének megragadására, továbbá 

az anyai viselkedésben, tanításban való különbségek detektálására, melyet a tanítási helyzetet 

nyújtó új játék teremtett. Mindemellett a korábbi eredményekkel való összevethetőség is 

fontos szempont volt a kódrendszer kialakítása során.  

A szempontok megalkotásához korábbi interakciós kutatások módszertanának, a 

megfigyeléses vizsgálatokban alkalmazott szempontrendszerek áttekintésének is figyelmet 

szenteltünk. Játékhelyzetben végzett megfigyeléseknél gyakori releváns szempont az anya 

involváltsága (pl. Caldera, Huston és O’Brien, 1989), a tanítási formák (pl. Barnard, Bee és 

Hammond, 1984), a koraszülöttek esetében pedig kifejezetten lényeges szerepe lehet az anya 

figyelemirányító stratégiáinak (Landry, Smith és mtsai, 1998; 2000). A gyermek interakciós 

viselkedését leíró megfigyelési szempontokkal kapcsolatban is részben 12 hónaposoknál 

alkalmazott játékszituációban relevánsnak talált szempontok vizsgálatát (a csecsemő 

kezdeményezése, engedelmesség az anyának, pl. Lindah és Heiman, 1997; játéktípusok 

előfordulása és váltogatása, pl. Stevenson, Leawitt és mtsai, 1988) tekintettük át 

szempontrendszerünk kialakításához. Részben pedig a koraszülött csecsemők fejlődését 

vizsgáló szakirodalmakból merítettünk: például vokalizáció mértéke (Crawford, 1982; Crnic, 

Ragozn és mtsai, 1983), a gyermek frusztrációja (Brachfeld, Goldberg és Sloman, 1980), a 

gyermek involváltsága (Barnard, Bee és Hammond, 1984). 

 Az elemzés szintjének a makroszintet választottuk, annak érdekében, hogy a 

viselkedés módjáról, minőségéről szerezzünk információkat, és, hogy lehetőség szerint az 

interakciós mintázatokat sikeresen meg tudjuk ragadni. Így a szempontrendszer kategóriái a 

viselkedések funkciójára, következményeire (és nem szerkezetére, vagy fizikai leírására) 

vonatkoznak. Az adatok rögzítésénél a folyamatos rögzítés szerint jártunk el. Szempontjaink 

többsége az Osztályozás (Rating) kódolási stratégia szerinti, vagyis az interakció egészére 

vonatkozó, globális szempont, néhány szempont pedig a széles körű kódolás (comprehensive 
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coding) megközelítése szerint került kialakításra, ezeknél az előfordulási gyakoriság 

rögzítésére került sor. 

 

4. 2. 5. 5..: I. vizsgálat / „B” kódolás – Szempontrendszer a kódoláshoz 

 

A megfigyelési szempontrendszer (lásd 1. melléklet) a következő szempontokat 

tartalmazza: Az anyai viselkedés szempontjai. Verbális technikák a gyermek figyelmének 

felkeltésére és fenntartására: milyen mértékben használ verbális technikákat az anya 

gyermeke figyelmének egy tárgyra irányításakor, illetve a gyermek figyelmének 

fenntartásakor. Nonverbális technikák a gyermek figyelmének felkeltésére és fenntartására: 

milyen mértékben alkalmaz nemverbális technikákat a figyelem irányítására, illetve 

fenntartására, milyen mértékben tesz nemverbális úton (gesztusokkal, mutatással) lépéseket 

annak érdekében, hogy gyermeke az általa felkínált tárgyra vagy tevékenységre fókuszáljon. 

Tanítás: az anya az interakció során milyen mértékben igyekszik tanítani gyermekét, egy 

játék vagy egy játékkal történő új viselkedésforma bemutatásakor milyen mértékben próbálja 

elérni gyermekénél, hogy ő is véghez tudja vinni az adott tevékenységet. Az anya 

involváltsága: az anya mennyire aktív résztvevője a gyermekével folytatott játéknak, 

mennyire bevonódott, figyelme milyen mértékben irányul a gyermek játékára, illetve 

mennyire aktív a játék folyamatában. Az anyai viselkedés szempontjainak értékelése 5 fokú 

globális skálán történt. Az egyes fokozatok precízen definiáltak. 

A csecsemő viselkedésének megfigyelési szempontjai: Interakció kezdeményezése az 

anyával: A gyermek interakciós üresjárat után szemkontaktust keres az anyával, játéktárgyat 

mutat vagy ad neki, vagy valamilyen gesztust használ a kapcsolatteremtésre. Játéktárgyak 

váltogatása: a gyermek milyen sűrűn vált játéktárgyat, illetve típust az interakció során, 

milyen gyakran tér át egy újabb tevékenységre. Szociális természetű frusztrációra adott 

reakciók: hogyan reagál a gyermek olyan frusztráló tényezőkre, amik társas természetűek, az 

anyai korlátozásból vagy az anya nem megfelelő irányításából, válaszaiból fakadnak. 

Játéktárgyak használatából eredő frusztrációra adott reakciók: hogyan reagál a gyermek 

olyan frusztráló helyzetekre, melyek a tárgyakkal állnak kapcsolatban, a játéktevékenységben 

jelentkeznek, de nem az anyai viselkedéssel kapcsolatosak. Vokalizáció: milyen mértékű 

vokalizációt mutat a gyermek az interakció során. Anyai kezdeményezés elfogadása: hogyan 

fogadja a gyermek az anya játékkal kapcsolatos kezdeményezéseit, mennyire fogadja el a 

játékötleteit, ha az valamire fel akarja hívni a gyermek figyelmét, vagy valamibe be szeretné 

vonni őt. Az anyának való engedelmesség: mennyire tesz eleget a gyermek anyja 
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követeléseinek, tiltásainak, illetve direktív irányítási felszólalásainak, mennyire 

engedelmeskedik az anya elvárásainak. Involváltság: a gyermek mennyire vonódott be a 

játékba, mennyire aktív résztvevő, mennyire köti le figyelmét a tevékenység. Az első két 

megfigyelési szempont esetében az adott viselkedés előfordulási gyakoriságát számoltuk. 

Ezeknél a szempontoknál a végső értéket a megfigyelés hosszának függvényében számoltuk 

(Pellegrini, Symons és Hoch, 2004), vagyis a kapott értéket a megfigyelés időtartamával 

átlagoltuk le. A további szempontok értékelése 5 fokú globális skálán történt. Minden változó 

és az egyes fokozatok is precízen definiáltak. Ezeket a szempontokat a felvétel teljes 

időtartama alatt észleltek szerint pontoztuk a látottaknak legjobban megfelelő 5 fokozat 

egyikével. 

 

4. 2. 5. 6.: I. vizsgálat / „B” kódolás:- Megbízhatósági vizsgálatok 

  

 A megfigyeléses vizsgálatoknál alapvető fontosságú a megfigyelők közötti 

megbízhatóság vizsgálata, vagyis annak ellenőrzése, hogy a meglévő szempontrendszer 

mentén két, vagy több független kódoló között megfelelő fokú egyetértés mutatkozik-e. A 

kódolók közötti megbízhatóság megállapítása több módon történhet (például Cohen’s Kappa, 

Kendall féle konkordancia index, lásd Martin és Bateson, 1993). Az általunk választott 

metódust, az osztályon belüli korrelációt (intraclass correlation, ICC) már régóta alkalmazzák 

a megbízhatóság megállapítására (lásd pl. Shrout és Fleiss, 1979). Azért esett erre a 

választásunk, mert változóink között több a nem kategorikus változó, s míg kategorikus 

változók esetén bevett mérés a Cohen’s Kappa számítása a kódolók közötti megbízhatóság 

mérésére (Bakeman, Deckner és Quera, 2005), addig a mi változóink esetében, főként ahol 

előfordulási gyakoriság számolása történt, ajánlatosabbnak láttuk az ICC számítását. Az ICC 

a Pearson és a Spearman féle korreláció továbbfejlesztése, a kódolók közötti korreláción túl 

számításba veszi a kódoltak közötti különbségeket az egyes szegmensekben. Tekinthetjük 

úgy, mint a csoportok közötti variancia és a teljes variancia arányát. 

Az interakció felvételek közül tizet két független kódoló5 pontozott. A kódolók nem 

ismerték a csecsemők születési státuszát. A kódolók közötti megbízhatóság mutatójaként 

számított osztályon belüli korrelációs együtthatók értéke 0,77-től 0,99-ig terjedt, átlaguk: 

0,89. Az egyes szempontok esetében a 14. táblázat mutatja az osztályon belüli korrelációs 

értékeket. 

                                                 
5 Bence Orsolya, ELTE PPK pszichológia szakos hallgató, és a szerző 
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Szempont Intraclass 
correlation 

p < 

Interakció kezdeményezése az anyával 0,98 0,001 
Szociális természetű frusztrációra adott reakciók 0,89 0,001 
Játéktárgyak használatából eredő frusztrációra adott reakciók 0,87 0,001 
Játéktípusok váltogatása 0,99 0,001 
Vokalizáció 0,96 0,001 
Anyai kezdeményezés elfogadása 0,89 0,001 
Az anyának való engedelmesség 0,87 0,001 
Involváltság 0,81 0,001 
Verbális technikák a gyermek figyelmének felkeltésére és 
fenntartására 

0,77 0,002 

Nonverbális technikák a gyermek figyelmének felkeltésére és 
fenntartására 

0,90 0,001 

A tanítás formái 0,78 0,002 
Az anya involváltsága 0,80 0,001 
 

14. táblázat: Az I. vizsgálat / „B” kódolás megbízhatósági vizsgálatának eredményei. 

 

4. 2. 5. 7.: II. vizsgálat – Tanítási helyzet megfigyelése – Eljárás 

  

 A gyermekek 4 éves korában egy tanítási helyzetben figyeltük meg az anya-gyerek 

interakciót. A megfigyelést a családok otthonában végeztük. A tanítási helyzetet egy új 

játéktárgy nyújtásával hoztuk létre. Egy olyan játékot választottunk, mely egy 4 éves gyermek 

számára egyedül nem, de kis segítséggel megoldható. Ez a játéktárgy egy 3 dimenziós 

elefántfigura volt, mely 11 részből állt. Kirakását segítendő egy ábrát is nyújtottunk a 

diádoknak, melyen az összeillesztendő részek helyzete látszott. Az anyákat arra kértük, hogy 

tanítsák meg gyermeküknek kirakni az elefántot. A feladatmegoldásnak időkorlátja nem volt. 

Ezt az interakciós helyzetet azért tartottuk informatívnak, mert úgy véltük lehetőséget nyújt 

olyan egyéni sajátosságok (mint például az anyai tanítás, az „állványozás”, a bátorítás, és 

további ösztönző viselkedések) megragadására, melyeknek potenciális szerepe lehet a 

kognitív fejlődésre nézve. A kódolás során az interakció egészét kódoltuk. Átlagosan közel 5 

percet vett igénybe a feladat (átlag = 4,93; szórás=1,51), volt olyan diád, amely 2 percig, és 

volt, amely 8 percig foglalatoskodott az elefánt kirakásával. A koraszülött csoportban az 

interakció hosszának átlaga 4,71 perc volt (szórás = 1,61), az időre születetteknél pedig 5,07 

(szórás = 1,43). 
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4. 2. 5. 8.: II. vizsgálat – A kódrendszer kialakítása – Specifikus megfontolások 

 

 Ezen kódrendszer kialakítását is elsősorban a fentiekben már kifejtett megfontolások 

vezérelték. Mivel hazánkban hozzáférhető, a saját kérdésfeltevéseinkhez jól illeszkedő, 

magyar nyelvre adaptált megfigyeléses szempontrendszert erre az életkorra és szituációra nem 

találtunk, ezért szükség volt saját kódrendszer kialakítására. Célunk volt olyan 

szempontrendszer kialakítása, mely képes az anyai tanítás, segítségnyújtás terén mutatkozó 

egyéni különbségek megragadására, mely potenciális szereppel bír a gyermek kognitív 

fejlődésére nézve. A kategóriák többsége ezért a segítségnyújtás különböző aspektusainak 

megragadására vonatkozik, míg a gyermekre vonatkozó szempontok a gyermek részvételét, 

involváltságának és ügyességének megragadását célozzák.  

 A kódrendszer kialakítása részben előzetes megfigyelések, részben pedig a nemzetközi 

szakirodalomban fellelhető megfigyeléses szempontok tanulmányozásával történt, mindvégig 

szem előtt tartva, hogy kérdésfeltevésünkhöz, a vizsgált életkorhoz és szituációhoz jól 

illeszkedő, releváns szempontokat találjunk, illetve alkossunk meg. Az áttekintett 

tanulmányok tanítási helyzetben végzett, óvodáskorú gyerekekre kiterjedő kutatások voltak. 

Kiindulási pontnak tekintettük Laosa (1978) „Maternal Teaching Observation Technique” 

(MTOT, Anyai Tanítás Megfigyelésének Technikája) szempontrendszerét, melyet számos 

korábbi, és későbbi kutatás is használt (pl. Martinez, 1988; Vargas és Busch-Rossnagel, 

2003). Ennek szempontjai: kérdések, utasítások, dicséret, negatív feedback, modellálás, 

vizuális segítség, érzelemkifejezés, pozitív és negatív fizikai kontroll, mely szempontoknál az 

előfordulási gyakoriságot rögzítik a megfigyelők. Az anyai instrukciók mennyisége és/vagy 

minősége más kutatók szempontrendszerében kiemelt hangsúlyt kap tanítási helyzet 

megfigyelése esetén (pl. Conner és Cross, 2003; Weinfield, Ogawa és Egeland, 2002; Dennis, 

Cole és mtsai, 2002). Olyan megfigyeléses szituációkban, ahol egy modell kirakását egy rajz, 

terv segítette, releváns szempont lehet, hogy a szülő mennyire irányítja erre gyermeke 

figyelmét, ezt De la Ossa és Gauvain (2001) szempontrendszerükben tervreferenciának 

nevezik. Más kutatásokban tanítási helyzetben az anya türelmetlenségét (Rodrigo, Janssens és 

Ceballos, 2001), figyelemirányítását (Junefelt és Tulviste, 1997) is megfigyelték. A tanítási 

helyzetben való megfigyeléses vizsgálatok kevesebb figyelmet szentelnek a gyermek 

viselkedésének megragadására, feltehetően azért, mert ebben a helyzetben döntően a szülő a 

dominánsabb, és a szülők viselkedése mutathat nagyobb variabilitást is. Mindemellett a 

gyermek feladatmegoldásban való sikerességét, a kitartását és a gyermek érzelemkifejezését 
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több szempontrendszer is tartalmazza (pl. Denham, Renwick és Holt, 1991; Weinfield, Ogawa 

és Egeland, 2002). 

 A megfigyeléses szempontrendszer kialakítása során az elemzés makroszintjét 

céloztuk meg, globális elemzésre törekedtünk, vagyis a kategóriák nem a viselkedés 

szerkezeti leírását tartalmazzák, hanem annak funkcióját, következményét ragadják meg. Ezt 

az elemzési szintet elsősorban azért választottuk, mert a viselkedés hogyan-jára voltunk 

elsősorban kíváncsiak, és nem arra, hogy pontosan mit tesznek az interakció résztvevői. Az 

adatok rögzítésénél a folyamatos rögzítés szerint jártunk el. Hasonlóan az előző kódrendszer 

kialakításához, ez esetben is használtunk előfordulási gyakoriságra vonatkozó szempontokat 

(ahol rövid ideig tartó esemény megragadása volt a célunk), és globális, osztályozási 

szempontokat is (egész interakcióra vonatkozó, a résztvevő vagy az interakció globális 

sajátosságát megragadni kívánó szempontok). 

 

4. 2. 5. 9.: II. vizsgálat Kódolás 

 

A szempontrendszer végül 13 anyai és 6 gyermeki viselkedésre vonatkozó, továbbá 1 

interakció egészére irányuló szempontot tartalmaz. Az anyai szempontok közül 9 esetében 

előfordulási gyakoriságot számoltam, a szempontrendszer (lásd 2. melléklet) precízen 

definiálja mi számít adott szempontnál egy viselkedéses egységnek. A 9 előfordulási 

gyakoriságot számláló szempont a következő: Kérdezés: a gyermeknek feltett kérdések 

száma. Útmutatás, irányadás: minden olyan információnyújtás, mely a modell kirakását 

segíti. A gyermek figyelmének irányítása: olyan figyelemirányítást szolgáló 

megnyilvánulások, mint például „Nézd!”, „Figyelj…!” (stb.), melyekkel az anya magára, 

vagy a feladatmegoldás szempontjából releváns elemre, tevékenységre próbálja irányítani a 

gyermek figyelmét. Plusz magyarázat, információ: azok a megnyilvánulások tartoznak ide, 

amikor az anya olyan extra információval szolgál, mely nem kötődik szorosan a 

feladatmegoldáshoz, de ismeretek bővítését, valamilyen formában tanítást tartalmaz. Például 

plusz információnak számít, ha az elefántról (a kirakott modell) extra információkat mond el 

gyermekének (például az elefántok fajtáiról, vagy az agyar funkciójáról). Terv referencia: 

azok az anyai figyelemirányítások tartoznak ide, amikor az anya felhívja a gyermek figyelmét 

a modell kirakását segítő rajzra, annak megfigyelésére. Kezdeményezés, hogy a gyermek 

folytassa a feladatmegoldást: az olyan anyai megnyilvánulások tartoznak ide, melyekben a 

szülő egyértelműen be szeretné vonni gyermekét a feladatba, arra ösztönzi, hogy a gyermek 

folytassa a megoldást (pl. „Most te próbáld meg!”). Pozitív feedback: minden olyan 
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visszajelzés, mely helyeslést, elismerést fejez ki. Negatív feedback: azok a visszajelzések, 

melyek azt fejezik ki, hogy a gyermek valamit nem jól végzett el. Testi gyengédség: testi 

kontaktus létesítése, simogatás, ölelés a gyermek felé. 

 Négy olyan anyai viselkedést megragadó szempontot használtam, amelynél egy 5 fokú 

globális skálán kellett megítélni az interakció egészére vonatkozóan, mennyire jellemző az 

adott viselkedésmód az anyára. Az egyes fokozatok precízen definiáltak, a magasabb értékek 

az optimálisabbnak tartott viselkedés esetén adhatóak. Ezen szempontok a következők: 

Információs segítségnyújtás: milyen mértékben segíti az anya információkkal, verbális 

közlésekkel a gyermek feladatmegoldását, mennyire irányítja, kommentálja, és segíti 

útmutatásokkal, verbális visszajelzésekkel a gyermek munkáját. Technikai segítségnyújtás: 

milyen mértékben nyújt technikai segítséget az anya, a modell tartásában, fizikai 

elhelyezésében, a részek összeillesztésében. Elvárások, és törekvések: milyen mértékben várja 

el az anya, hogy gyermeke képességeihez mérten aktívan részt vegyen a feladatmegoldásban, 

igyekszik-e bevonni a gyermekét a modell kirakásába. Elfogadás, Attitűdök a gyermek 

feladatmegoldásával kapcsolatban: mennyire türelmes, támogató az anyai hozzáállás, vagy 

netán erőszakos, elégedetlen gyermeke teljesítményével. 

 A gyermek viselkedésére 6 szempont vonatkozik. Ezek közül előfordulási gyakoriság 

számolását igénylik a következők: Kérdések: az anyának feltett kérdések száma. 

Segítségkérés: azok a megnyilvánulások a gyermek részéről, melyek egyértelműen az anyától 

való segítség kérésére utalnak („Segíts!”, „Ezt te rakd össze!”). Ellentmondás: olyan 

viselkedésmódok, verbális közlések, melyek az anyai kezdeményezéssel, kéréssel, vagy 

utasítással szembeszállnak, megkérdőjelezik azt. Pozitív érzelmek kimutatása: pozitív 

érzelmekről tanúskodó megnyilvánulások, mint mosoly, nevetés, vagy verbális közlések, pl. 

„De jó!”.  A gyermek viselkedésére vonatkozóan 2 további szempont esetében 5 fokú globális 

skálán történik az értékelés: Ügyesség: mennyire ügyes a gyermek a részek 

megkülönböztetésében, összeillesztésében, a modell kirakásában. Ennek a szempontnak a 

megítélése azért nagyon fontos, mert feltehetően nagyban függ az anyai viselkedés és annak 

adekvátsága attól, hogy a gyermek mennyire ügyes az adott feladatban. Motiváltság és 

kitartás: mennyire szeretné a gyermek megoldani a feladatot, végig aktívan részt vesz-e a 

modell kirakásában, vagy mással is foglalkozik, nem köti le a figyelmét a feladat. 

 Egy szempont vonatkozik végül az interakció egészére: Közös tevékenység: mennyire 

tevékenykedik anya és gyermeke együtt a feladaton. Ennél a szempontnál az alacsony érték 

azt jelöli, hogy döntően az anya „dolgozik” a modell kirakásán, a gyermek passzív szemlélő, a 
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magas érték pedig akkor adható, ha a gyermek szinte önállóan dolgozik, természetesen lehet 

mindez magas anyai segítségnyújtás mellett. 

 Az előfordulási gyakoriságot mérő szempontoknál ebben az esetben is a kapott 

értékeket a megfigyelés időtartamával átlagoltuk le. 

 

4. 2. 5. 10.: II. vizsgálat - Megbízhatósági vizsgálatok 

 

A 4 éves kori tanítási helyzetben megfigyelt anya-gyerek interakció felvételei közül 

tizet három független kódoló6 pontozott. Ennél a vizsgálatnál a 3 kódoló közül egynél (a 

vizsgálatvezetőnél, azaz a szerzőnél) nem tudtuk biztosítani, hogy ne legyen tisztában a 

gyerekek születési státuszával, a vizsgálatba újonnan bevont kódolók azonban vakok voltak a 

megfigyelt diádok csoport-hovatartozása tekintetében. (A vizsgálatvezetőnél a követéses 

vizsgálat jellegéből fakadóan nyilvánvalóan nem lehet elvárás, hogy ne legyen tisztában azzal, 

mely gyermek tartozik a cél-és a kontrollcsoporthoz, hiszen a korábbi mérési pontban már 

megismerkedett a vizsgálati személyekkel. Ez egyébként természetesen, az elvárások 

működése miatt, növelheti a torzítás esélyét, amit azzal igyekeztünk ellensúlyozni, hogy a 

megbízhatósági vizsgálatot az előző vizsgálathoz képest nem plusz egy, hanem plusz két 

független kódoló bevonásával végeztük.) A kódolók közötti megbízhatóság mutatójaként 

ennél a vizsgálatnál is osztályon belüli korrelációs (intraclass korreláció) együtthatót 

számoltunk. Az együtthatók 0,79-től 0,95-ig terjedtek, átlaguk: 0,86. Az egyes szempontok 

esetében a 15. táblázat mutatja az osztályon belüli korrelációs értékeket. 

Két szempont esetében nem sikerült a megfelelő megbízhatóság elérése, ezek a 

gyermek Ötletadása, és a Negatív érzelemkifejezés szempontok voltak, így ezeket az 

elemzésből kihagytuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Baranyai Máté, Vasas Éva az ELTE PPK pszichológia szakos hallgatói és a szerző 
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Szempont Intraclass correlation 
Anyai viselkedés szempontjai 

1. Kérdezés 0,81 
2. Útmutatás, irányadás 0,81 
3. A gyermek figyelmének irányítása 0,97 
4. Plusz magyarázat, információ 0,86 
5. Terv referencia 0,92 
6. Kezdeményezés, hogy a gyerek vegye át/folytassa a 

feladatmegoldást 
0,87 

7. Pozitív feedback, dicséret 0,95 
8. Negatív feedback 0,91 
9. Testi gyengédség 0,86 
10. Információs segítségnyújtás 0,85 
11. Technikai segítségnyújtás 0,93 
12. Elvárások, törekvés 0,80 
13. Elfogadás, Attitűd 0,82 

Gyermek viselkedés szempontjai 
1. Kérdések 0,95 
2. Segítségkérés 0,82 
4. Ellentmondás 0,85 
5. Pozitív érzelmek kimutatása 0,84 
7. Ügyesség 0,82 
8. Motiváltság és kitartás 0,79 

Interakciót leíró szempont 
Közös tevékenység 0,84 
 

15. táblázat: A 4 éves kori tanítási helyzet megfigyelés megbízhatósági vizsgálatának 

eredményei. (p < 0,001 mindegyik szempont esetében). 

 

4. 2. 5. 11. Temperamentum7 

 

 A fejlődési vizsgálatok (BSID-II) során videofelvételek készültek, melyek lehetőséget 

adtak arra, hogy a gyermek teszthelyzetben mutatott viselkedését utólagosan is elemezni 

lehessen. A gyermeki temperamentumra vonatkozó 1 éves kori adatokat ezen felvételek 

kódolásával Ferenczi Szilvia és a Budapesti Családvizsgálat munkatársai nyerték. A fejlődési 

vizsgálat során megfigyelhető viselkedés kódolására Ferenczi (lásd Ferenczi és Kalmár, 2009) 

két mérőeszközt használt. Ezek közül jelen dolgozat csupán az egyik mérőeszközzel nyert 

adatokra támaszkodik: Wolke (Wolke, Skuse és Mathisen, 1990) Tester’s Ratings of Infant 

                                                 
7 A temperamentummal kapcsolatos kérdésfeltevéseink, módszereink és eredményeink kutatói teamünk egyik 
tagjának, Ferenczi Szilviának munkásságát dicsérik. Jelen disszertáció az útelemzéshez használt csupán fel 
temperamentummal kapcsolatos adatokat, melyet a komplex összefüggések feltárásának igénye indokolt. 
Mindemellett itt csak rövid ismertetése történik annak, hogy a temperamentum mutatói hogyan kerültek 
kialakításra. Bővebben lásd Ferenczi és Kalmár, 2009. 
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Behaviour (TRIB) eljárásának hazai módosított változatára (Lakatos, 2002). A módosított 

TRIB 13 skálát foglal magában, megragadja többek között azt, hogy a gyermek milyen 

gyorsan alkalmazkodik a vizsgálat körülményeihez, milyen a figyelme a vizsgálat alatt, vagy 

éppen, hogy mennyire nyűgös, vagy éppen mosolygós a tesztfelvétel során. A TRIB skálái 

közül jelen dolgozat azokat a skálákat vonta be az elemzésbe, melyek korábbi eredmények 

alapján (Ferenczi és Kalmár, 2009) a legerőteljesebb összefüggéseket mutatták a fejlődési 

kimenetellel. Ezek a következők: 

 

Együttműködés: Mennyire teljesíti a gyermek a vizsgáló kéréseit. 

 

Visszaterelhetőség: Milyen könnyű a gyermeket saját elfoglaltságától visszaterelni a 

feladathoz 

 

Megerőltetőség: A facilitáló biztatás mennyisége, mely a gyermek figyelmének 

irányításához, feladatnál tartásához szükséges 
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5. ADATMÓDOSÍTÁS ÉS ADATREDUKCIÓ 

 

A statisztikai elemzésekhez az SPSS 17.0, és az AMOS 4.0 programcsomagokat használtuk. 

 

5. 1. A hiányzó adatok kezelése 

 

A hiányzó adatok kezelése az adatelemzés egyik legátfogóbb problémája. A hiányzó 

adatok mintázata azonban fontosabb tényező, mint ezek mennyisége (Tabachnick és Fidell, 

2007), jóval komolyabb problémát jelent ugyanis, ha az adatok nem random módon 

hiányoznak. A mi adataink esetében nem ez a helyzet áll fenn. A hiányzó adatok 

helyettesítését adataink közül a fejlődési mutatók és intelligencia kvóciensek esetében 

alkalmaztuk, csak azokban az esetekben, ahol egy gyermeknek csak egy mérési pontban 

hiányzott az adott teljesítményére vonatkozó adata. 

A hiányzó adatok kezelésére az EM (Expectation-Maximization) algoritmuson alapuló 

helyettesítési technikát alkalmaztuk (Schafer, 1997). Tabachnick és Fidell (2007) 

megállapítása szerint az EM technika a legegyszerűbb, és legindokoltabb megközelítés a 

hiányzó adatok kezelésére, abban az esetben, ha az adatok random módon hiányoznak. Az 

EM egy, a maximum likelihood becslés kétlépéses iterációból álló számítására alkalmas 

módszer, melyet elterjedten használnak hiányzó adatok esetén. Az első - Expectation – lépés a 

meglévő adatok alapján a várható értéket számítja ki; a második – Maximization – lépés pedig 

az E lépésben számított értékeken alapuló paraméterek maximum likelihood becslését végzi 

el. A becslésekhez megadott változók a fejlődési mutatók, és alskáláik voltak. Adatpótlásra a 

következő esetekben került sor: 12 hónap – MDI 2 adat, PDI 2 adat (az egész minta 4,3%-a), 

36 hónap - MDI 4 adat (8,6%), PDI 6 adat (12,8%);  4 év - OWI 2 gyermek (4,3%), 6 év 

MAWGYI-R 3 gyermek (6,4%) adatai. A 6 és a 24 hónapos kori adatbázis hiánytalan volt. 

Így összesen a 658 adat közül mindössze 19 esetben kellett az adatpótlást alkalmaznunk (4,4 

%), ami arányaiban megfelel a Hofer és Hoffman (2007) által javasolt adatpótlási aránynak. 

Azokat a gyerekeket, akiknek több, mint egy mérési ponton hiányzott adata, kiejtettük a 

mintából. 

 

5. 2. A kiugró adatok kezelése 

 

Mivel az általunk is használt többváltozós statisztikai eljárások egy része (pl. 

MANOVA) érzékeny a kiugró (outlier) adatokra, illetve a normalitásra (Tabachnick és Fidell, 
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2007), ezért az elemzések megkezdése előtt szükségesnek tartottuk fejlődési adataink 

(fejlődési indexek, IQ) leíró statisztikáinak megvizsgálását is. A legtöbb életkorban adataink 

eloszlása nem tért el szignifikánsan a normális eloszlástól (Shapiro-Wilk próba alapján), 

azonban azokban az esetekben, ahol kiugró adatok miatt sérült a normalitás (összesen 11 adat 

az összes 695-ból; 1,5 %)8, a kiugró értékeket kezeltük. Ezt Munro (2005) alapján a 

következőképpen tettük: az egyének közötti sorrend betartásával az értelmes tartományba 

emeltük a kiugró értékeket (csökkentettük vagy emeltük az értéket). 

A kiugró adatok kezelésével elértük, hogy így a változók eloszlásai megfelelőnek 

bizonyultak. Erre utalt a hisztogram, a csúcsossági és ferdeségi mutatók, valamint a Shapiro-

Wilk próba nem szignifikáns volta is. A 4 éves kori OWI Figyelem részpróbája az egyetlen 

változó, melynek eloszlása szignifikánsan eltér a normálistól, itt azonban kilógó értékeket 

nem találtunk, viszont az eloszlás némileg balra ferde. Ezt a változót így vontuk be az 

elemzésbe, a transzformáció lehetőségét azért vetettük el, mert úgy véltük, az értelmezést egy 

ilyen változó transzformációja igencsak megnehezítené (Tabachnick és Fidell, 2007), és 

vélhetően olyan nagy mértékben nem rontja a következtetések érvényességét, ha csupán egy 

mutatónk nem tesz eleget a normalitás kívánalmának. 

 Mindezeken túl ellenőriztük a szóráshomogenitás feltételének teljesülését. A fejlődési 

indexek, az IQ és ennek részkvóciensei (továbbá az egyes elemzésekhez használt 

különbségpontszámok) tekintetében a Levene-teszt alapján a szóráshomogenitás feltétele nem 

sérült. 

 

5. 3. Az adatredukció problémái 

 

A változók számának csökkentése érdekében a megfigyeléses vizsgálatainkból 

származó adatainkon feltáró faktoranalízist kívántunk alkalmazni (a megfigyeléses 

vizsgálatokra vonatkozó leíró statisztikákat lásd 4. és 5. mellékletben). Mivel a 

faktoranalízisnek csak a tesztelési fázisa érzékeny a normális eloszlás feltételezésére 

(Tabachnick és Fidell, 2007), mi pedig ezt nem használtuk, csak a nagyszámú megfigyelt 

változó közötti kapcsolatok összegzése volt a célunk (főkomponens analízis), úgy ítéltük meg, 

hogy a normálishoz közeli eloszlású változók bekerülhetnek a faktoranalízisbe. 

                                                 
8 Az alábbi esetekben volt szükséges a kilógó értékek kezelése: 6 hó PDI (4 érték); 24 hó MDI (1 érték), 36 hó 
PDI (1 érték); 6 év PQ (4 érték), 7 év figyelem hibázások száma (1 érték). Az adatkezelésre nem függött a 
születési státusztól, a koraszülött és az időre született csoportban is előfordult. Az értékek módosítása átlagosan 6 
pontnyi eltérést foglal magában. 
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Azonban tekintettel arra, hogy a normalitás sérülése csökkentheti a faktoranalízis 

erejét (Tabachnick és Fidell, 2007), a normálistól jelentősen eltérő eloszlású változókat nem 

akartunk bevenni az elemzésbe. 

A normalitás vizsgálatára a következőket alkalmaztuk (Duffy és Jacobsen, 2004; Tabachnick 

és Fidell, 2007, Stevens, 2002): 

- hisztogramok megtekintése 

- ferdeség és csúcsosság paramétereinek vizsgálata (normális eloszlásnál ezen mutatók 

értéke nulla) 

- Shapiro-Wilk próba 

 

Elsősorban azoknál a változóknál jelentett problémát a normális eloszlástól való 

jelentős eltérés, ahol előfordulási gyakoriságot számoltunk. Így tehát az 1. vizsgálat „A” 

kódolása során (ahol a szempontrendszer csak globális 5 fokú skálákat tartalmazott, és az 

eloszlások nem tértek el jelentős mértékben a szimmetrikus eloszlástól) minden változónkat 

változatlan formában tudtunk bevonni az elemzésbe. Az 1. vizsgálat „B” kódolása alkalmával 

azonban már egyes változók esetében sérült a normalitás. A 4 éves korban történt megfigyelés 

során pedig változóink többsége előfordulási gyakoriság számolásán alapult, és a leíró 

statisztikák megvizsgálása valóban igazolta azt a feltételezésünket, hogy a legtöbb változó 

esetében jelentős az eltérés a normális eloszlástól. 

A normális eloszlás jelentős sérülése esetén a következő lehetőségeket mérlegeltük (Duffy és 

Jacobsen, 2004; Tabachnick és Fidell, 2007): 

- az adatok transzformálása 

- globálisnak tekinthető mutatók kialakítása a gyakorisági intervallumok alapján 

(skálaletranszformálás) 

- a változó kihagyása az elemzésből 

 

Minden esetben amellett a változtatás mellett maradtunk, mely a leginkább segített a 

normális eloszláshoz való közeledésben (illetve ennek sikertelensége esetén döntöttünk a 

változó kihagyása mellett). Emellett törekedtünk arra is, hogy egy elemzésen belül, lehetőleg 

azonos módon járjunk el. Végül a változók módosítása után mind az eredeti, mind a 

módosított változókkal elvégeztük a faktoranalízist, majd mérlegeltük, mennyiben jutottunk 

más eredményre, illetve mennyire tarthatjuk megbízhatónak elemzésünket. Ennek 

függvényében döntöttünk arról, melyik faktorstruktúrát tartsuk meg. 
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5. 4. Adatredukció a szabad játék szituáció megfigyelésének változóira (I. vizsgálat / „A” 

kódolás) 

 

A faktorok feltárásához főkomponens analízist alkalmaztunk, a komponensek 

forgatásához használt eljárás a Varimax rotáció volt, Kaiser normalizációval. A faktorok 

számának meghatározásához figyelembe vettük a változók számát, valamint a minta 

nagyságát, továbbá a következő jellemzőket: a faktor sajátértékét (> 1), azt, hogy mennyiben 

járul hozzá a megmagyarázott varianciához, és, hogy a Scree grafikonon milyen az előző 

ponthoz viszonyított meredekség. A faktoranalízisbe változóinkat ennél az elemzésnél 

változtatás (pl. transzformálás) nélkül vontuk be az elemzésbe. Az eredmények alapján 6 

faktor rajzolódott ki (lásd 16. táblázat). Az össz magyarázott variancia 72,54%. 
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Faktor (és magyarázott 

variancia)  
 

Változó 
 

Szenzitív anya, 
harmonikus 
interakció 
(22,38 %) 

Vidám, 
válaszkész 
gyermek 
(20,43 %) 

Elfogadó, 
passzív 
anya 
(8,78 %) 

Engedékeny 
anya 
(7,92%) 

Aktív, 
vidám 
gyerek 
(6,70%) 

Fizikai 
kontaktus 
(6,61%) 

Az anya érzelmeinek 
kifejeződése 

0.83      

Szenzitivitás 0.81  0.31 0.34   
Anya hangulata 0.80 0.40     
Anya beszédének 
minősége 

0.79      

Anyai elfogadás 0.79  0.39    
Zökkenőmentes 
interakció 

0.71 0.41  0.34   

A kapcsolat intenzitása 0.70 0.50     
Válaszkészség a gyerek 
jelzéseire 

0.68      

Anyai aktivitás 0.66  -0.35    
Anya figyelmének 
fókusza 

0.66 0.34 0.36    

Vidám interakció 0.63 0.60   0.33  
A gyerek pozitív 
válaszkészsége 

0.49 0.57  0.40   

Fizikai kontaktus 0.45     0.65 
A gyerek hangulata 0.37 0.49   0.50  
A gyerek az anyát nézi a 
játék alatt 

 0.82     

Elhelyezkedés 
egymáshoz képest 

 0.31    -0.84 

Az anyai beszéd 
intruzivitása 

  0.76    

Anyai elvárások   0.73    
Anyának a felvételi 
helyzetre irányuló 
figyelme 

  0.62    

Anyai korlátozó 
viselkedés 

   0.85   

Intruzív viselkedés    0.78   
A gyerek aktivitása     0.90  
 

16. táblázat: Az I. vizsgálat / A kódolás, szabad játék interakciót leíró faktorok. A táblázatban 

csak a 0,3-nál nagyobb faktorsúlyok szerepelnek. 

 

5. 5. Adatredukció a szabad játék és strukturált játékhelyzet megfigyelésének változóira 

(I. vizsgálat / „B” kódolás) 

 

A faktoranalízis menete megegyezik az I/A vizsgálat adatredukció alfejezetben 

leírtakkal. Az elemzésbe bevont változók leíró statisztikájának vizsgálata alapján azonban két 

változó esetében szükségesnek éreztük az adatmódosítást. Ennél az elemzésnél ugyanis két 

megfigyelési szempont esetében találtunk a normális eloszlástól való jelentős eltérést, ezek a 
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változók az előfordulási gyakoriság számlálásán alapultak: Interakció kezdeményezése az 

anyával és a Játéktárgyak váltogatása. Ezeknél a változóknál a globálisnak tekinthető 

mutatók kialakítását (skálaletranszformálás) találtuk a legsikeresebb adatkezelési módnak. 

Vagyis az eloszlás megfigyelése után 3 övezetbe kategorizáltuk adatainkat. Így alacsony, 

közepes és magas előfordulásokra bontottuk a pontszámokat. Ezzel a módosítással az újonnan 

kialakított változóink eloszlása a hisztogramok megfigyelése, valamint a ferdeségi és 

csúcsossági paraméterek vizsgálata alapján már jobban közelített a normális eloszláshoz. A 

faktoranalízist ezek után kétféleképpen is elvégeztük: az eredeti változókkal és a 2 módosított 

változó használatával. A két faktoranalízis eredményét a 17. táblázat mutatja, jól látható, hogy 

a két elemzés közel azonos eredményt hozott (az egyik faktor előjele eltérő, de tartalmilag 

azonos). Mivel a 2 faktoranalízis eredménye szinte teljesen megegyezik, ezért amellett 

döntöttünk, hogy az eredeti változókat használó faktoranalízis eredményeit megbízhatónak 

tarthatjuk, és a további elemzésekben ezeket használjuk.  

A faktoranalízis eredményeként tehát mindkét esetben 5 faktort kaptunk. Az össz 

magyarázott variancia az eredeti változókkal végzett elemzésben 67.82%, a 2 módosított 

változóval pedig 67,03%. 
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       Faktor  
 

Változó 
 

Együttműködő 
gyermek 
 

Passzív anya, 
kezdeményező 
gyermek 
 

Frusztrált, 
ellenálló 
gyermek 
 

Mozgékony, 
keveset 
vokalizáló 
gyermek 
 

Tanító, 
involvált anya 
 

Anyai 
kezdeményezés 
elfogadása 

0.86 0.89     

Gyerek 
involváltsága 

0.86 0.86     

Anyának való 
engedelmesség 

0.65 0.65  - 0.48 -0.47   

Interakció 
kezdeményezés
e anyával 

0.34 0.30   0.78 -0.79    

Anyai 
involváltság 

 - 0.70 0.74   0.50 0.42 

Anyai non-
verbális 
technikák 

 - 0.57 0.61    

Gyerek 
reakciója a 
szociális 
frusztrációra 

   0.33 - 0.32   0.54 0.58   

Gyerek 
reakciója a 
játéktárgyak 
használatából 
eredő 
frusztrációra 

    0.88 0.87   

Gyerek 
vokalizációja 

   0.44 -0.32  - 0.69 -0.72  

Játéktípusok 
váltogatása 

     0.76 0.79  

Anyai verbális 
technikák 

     0.39 (0.28) 0.48 0.60 

Tanítás     0.87 0.83 
Magyarázott 
variancia (%) 

17,93 17,69 15,23 15,4 11,74 11,81 11,48 11,17 11,4 10,9 

 

17. táblázat: Az I. vizsgálat / B kódolás, szabad játék és strukturált játékhelyzet interakciót leíró 

faktorok. A táblázatban csak a 0,3-nál nagyobb faktorsúlyok szerepelnek. Vastaggal szedve az 

adatkezelés előtti, dőlttel szedve az adatkezelés utáni változókkal végzett faktoranalízis 

eredményei szerepelnek. 

 

5. 6. Adatredukció a 4 éves kori tanítási helyzet megfigyelésének változóira (II. vizsgálat) 

 

Mint fentebb említettük, ennél a vizsgálatnál volt a legtöbb változónál szükség az 

adatkezelésre, mert az előfordulási gyakoriságot számláló változók eloszlása jelentősen eltért 

a normálistól. Az adatkezelés során azonban nem jártunk minden esetben sikerrel. Egyes 
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változóknál ugyanis sem a transzformálás, sem a gyakorisági intervallumok alapján történő 

kategóriákba sorolás nem segített a normális eloszláshoz való közelítésben. Ezek a változók 

alacsony variabilitást mutattak, és/vagy nagyon ritka eseményeket rögzítettek. Ilyen változó 

volt például a Plusz magyarázat, információ szempont, ahol nagymértékben sérült a 

normalitás. A normális eloszlás sérülésére utal egyrészt a Shapiro-Wilk próba eredménye 

(Shapiro Wilk (40) = 0,75; p < 0.01), a csúcsossági és ferdeségi paraméterek, valamint a 

hisztorgam alapján is elmondható, hogy az eloszlás balra ferde (balra nyúlik el), mindezek 

hátterében az áll, hogy 23 anya kapott erre a szempontra nulla értéket, másképp úgy is 

mondhatjuk, hogy relatíve ritka eseménynek számított a plusz információ nyújtása. Hasonló 

problémák jelentkeztek a Terv referencia, az anyai Kezdeményezés, hogy a gyermek vegye át, 

folytassa a feladatmegoldást, és a Testi gyengédség szempontok esetében. A transzformálás 

nem feltétlenül jár sikerrel (Tabachnick és Fidell, 2007), ez igen általános jelenségnek 

tekinthető. Ezeket a szempontokat így kihagytuk az elemzésből. A gyermeki viselkedésre 

vonatkozó szempontok közül hasonló okok miatt a Segítségkérés és az Ellenállás 

szempontoktól kellett megválnunk. 

A fenti változók elhagyása mellett a többi előfordulási gyakoriságot számláló 

szempontunknál a transzformálás segített. Logaritmikus transzformációt alkalmaztunk. 

Elsősorban azért ezt a transzformációt választottuk, mert a hisztogramok megtekintése alapján 

kiderült, hogy balra ferde eloszlásokkal van dolgunk. (A transzformációt úgy végeztük el, 

hogy minden eredeti értékünkhöz először plusz 1-et adtunk, ezután vetettük alá a 

transzformálásnak, erre azért volt szükség, mert adataink között nulla értékek is szerepeltek). 

A logaritmikus transzformáció az összes elemzésben maradt előfordulási gyakoriságot mérő 

változónk esetében megfelelőnek bizonyult arra, hogy közelítsünk a normális eloszláshoz. Ezt 

bizonyítja, hogy a transzformálás előtt ezeknek a változóknak az eloszlása a Shapiro-Wilk 

próba alapján mind szignifikánsan eltért a normális eloszlástól, viszont a transzformálás után 

már a próba egyik változó esetében sem bizonyult szignifikánsnak. 

A globális skálák esetében úgy döntöttünk, nem szükséges a transzformálás, mivel 

ezen változók eloszlásai jóval kisebb mértékben tértek el a normális eloszlástól, ami a 

faktoranalízis érvényességét így nem veszélyezteti. 

Mindezek után a 4 éves kori változók esetében is két módon futtattuk le a 

faktoranalízist. Mindkét elemzésben 14 változó szerepelt, ami megközelítőleg megfelel a 

minimálisan kötelező 1:3 aránynak a tételszám-mintanagyság tekintetében. Az első esetben a 

transzformáció nélküli, a második esetben pedig a transzformált változókat vontuk be az 

elemzésbe. Minden más tekintetben a faktoranalízis menete megegyezett az előzőekben 
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bemutatott elemzésekkel (főkomponens analízis, Varimax rotáció). A két elemzés azonos 

faktorstruktúrát rajzolt ki (lásd 18. táblázat), mindössze minimális eltérések mutatkoztak. 

Mindkét elemzés alapján 4 faktort kaptunk. Az össz magyarázott variancia a transzformálás 

nélküli változók faktoranalízisében 70,56 %, míg a transzformált változókkal végzett 

elemzésben 69,82 %. 

 

 Ösztönző anya – 
ügyes gyerek 

Figyelemirányító 
anya, pozitív 
légkör 

Negatív 
interakció, 
sok anyai 
kérdéssel 

Önálló 
gyerek-
dicsérő anya 

Kérdezés   0.85 0.81  
Útmutatás  0.62 0.53 -0.41 -0.40 0.46 0.57 
Figyelemirányítás  0.83 0.80   
Pozitív feedback (0.27) 0.31 0.31 0.37  0.70 0.64 
Negatív feedback   0.77 0.75  
Információs 

segítségnyújtás 
0.78 0.73 0.51 0.56   

Technikai 
segítségnyújtás 

 0.74 0.82   

Elvárások, 
törekvés 

0.86 0.83    

Elfogadás, 
Attitűd 

0.68 0.64 0.37 0.41   

Gyerek kérdések    -0.71 -0.71 
Gyerek Pozitív 
érzelmek 

 0.53 0.49 -0.42 -0.39  

Ügyesség 0.66 0.72   0.42 (0.29)
Motiváltság és 

kitartás 
0.74 0.79    

Közös 
tevékenység 

0.87 0.88    

Magyarázott 
variancia (%) 

27,05 26,64 18,92 19,71 13,54 12,71 11,04 10,76 

 

18. táblázat: Az II. vizsgálat, Tanítási helyzet interakciót leíró faktorok. A táblázatban csak a 0,3-

nál nagyobb faktorsúlyok szerepelnek. Vastaggal szedve az adatkezelés előtti, dőlttel szedve 

az adatkezelés utáni változókkal végzett faktoranalízis eredményei szerepelnek. 

 

 A kapott interakciót leíró faktorok esetében is megvizsgáltuk a szóráshomogenitás 

feltételének teljesülését. Az összes 15 faktor közül 3-nál találtuk a Levene-teszt alapján a 

szóráshomogenitás feltételének sérülését. A többváltozós statisztikai elemzések feltételei 

miatt fontolóra vettük ezen probléma lehetséges megoldási módjait. Végül Vargha (2007) és 
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Field (2009) megállapítására támaszkodtunk, miszerint a többváltozós elemzések abban az 

esetben érzékenyek a szóráshomogenitás sérülésére, ha a két minta nagysága nagyban eltér 

egymástól. Közel hasonló nagyságú minták esetében a szóráshomogenitás megsértése nem jár 

súlyos következményekkel. Mivel esetünkben a két alcsoport létszáma közel azonos, ezért 

úgy döntöttünk, hogy a faktorokat változtatás nélkül vonjuk be az elemzésbe. A tendencia 

szintű hatások értelmezésétől azonban ezeknél az elemzéseknél eltekintünk. 
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6. EREDMÉNYEK 

 

Az eredmények bemutatása a hipotézisek sorrendjében történik. Az 5%-os 

szignifikancia szinten szignifikáns eredményeket tekintem szignifikánsnak. A táblázatok 

esetében a * jelöli az 5%-os szignifikancia szintet, a ** pedig az 1%-os szignifikancia szintre 

vonatkozik. 

 

6. 1. Koraszülöttség fejlődésre tett hatása 

 

6. 1. 1.: I. A-B Hipotézis: Koraszülött gyermekek hátránya, „mozgó rizikó” 

 

A vizsgált csoportok átlagos teljesítménye az MDI és az IQ tekintetében minden 

életkorban a normál övezetbe esik (lásd 6. és 7. ábra). A koraszülöttek PDI átlaga azonban a 

24 hónapos kort kivéve Bayley (1993) besorolása alapján az „enyhén megkésett” övezetbe 

sorolható.  
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6. ábra: A fejlődési mutatók alakulása a két csoportban 6, 12, 24 és 36 hónapos korban. MDI 

= Mentális Fejlődési Index, PDI = Pszichomotoros Fejlődési Index. Az összefüggő vonal a 

koraszülöttek, a szaggatott vonal az időre születettek teljesítményének alakulását mutatja. 
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7. ábra: Az IQ és részkvócienseinek alakulása a két csoportban. VQ = Verbális Kvóciens, PQ 

= Performációs Kvóciens. Az összefüggő vonal a koraszülöttek, a szaggatott vonal az időre 

születettek teljesítményének alakulását mutatja. 

 

A 19. táblázat a fejlődési indexek, valamint intelligencia kvóciensek leíró statisztikáit 

mutatja be (az utolsó oszlopban az ANOVA-k eredményei láthatóak, az elemzés leírását lásd 

később a 120. oldalon). 
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 Koraszülött (N=21) Időre született (N=26)  
 átlag szórás átlag szórás F (1,47)
MDI 6hó 93,57 4,68 99,42 5,48 7,92**
PDI 6 hó 82,76 9,02 90,19 10,36 2,13
MDI 12hó 92,69 13,14 100,00 9,06 4,55*
PDI 12 hó 81,19 17,68 96,88 13,54 11,39*
MDI 24 hó 95,90 14,26 103,04 9,71 5,00*
PDI 24 hó 101,62 16,86 99,92 15,49 0,23
MDI 36hó 93,76 11,56 112,62 9,31 22,49**
PDI 36 hó 76,98 19,66 90,13 12,19 5,73*
OWI 4 év IQ 110,39 5,36 114,28 7,05 3,11
OWI 4 év VQ 114,50 12,88 115,87 9,95 0,65 
OWI 4 év PQ 102,11 10,92 108,23 9,63 1,82 
OWI 4 év 
Számolás 

115,93 9,01 120,41 12,02 1,09

OWI 4 év 
Figyelem 

112,59 7,67 115,08 10,66 0,78

IQ 6 év 95,77 7,53 108,70 5,34 24,98**
VQ 6 év 95,31 8,27 109,07 6,06 21,60**
PQ 6 év 94,49 10,66 107,06 6,12 16,90**
 

19. táblázat: A fejlődési kvóciensek és az IQ átlagai és szórása a cél és a kontrollcsoportban 

az egyes életkorokban. Kiemelve azok az átlagok láthatók, melyekben a két csoport között 

jelentős volt az eltérés. 

 

A koraszülött csoport hátrányát szemlélteti az alábbi távolsággörbe is (Glass, McGraw 

és Smith, 1981). A távolsággörbe megrajzolása során az átlagok közötti eltérés a 

kontrollcsoport szórásának függvényében került kiszámításra. A távolság kiszámítása során a 

koraszülött csoport átlagából kivontuk a célcsoport átlagát, majd ezt a különbséget elosztottuk 

a kontrollcsoport szórásával. Vagyis, ha a kontrollcsoport szórása jelentősebb, akkor az 

átlagok közötti különbség veszít nagyságából.  
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8. ábra: Távolsággörbe a koraszülött csoportban az egyes életkorokban megfigyelhető 

lemaradás mértékének szemléltetésére, az MDI és IQ vonatkozásában. 

 

 
9. ábra: Távolsággörbe a koraszülött csoportban az egyes életkorokban megfigyelhető 

lemaradás mértékének szemléltetésére, a PDI vonatkozásában. 

 

Az MDI átlagok, és IQ átlagok tekintetében a távolsággörbén jól látható, hogy (a 4 

éves kor kivételével) mindegyik életkorban a koraszülöttek csoportszinten megmutatkozó 

hátrányáról beszélhetünk. Az is leolvasható, hogy az átlagok közti távolság 6 hónapos korban 

közel egy szórásnyi; 12, 24 hónapos és 4 éves korban ennél kisebb értéket mutat. 3 éves 

korban a távolság 2 szórásnyi, míg 6 évesen ennél is magasabb értéket vesz fel. A PDI átlagok 
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közötti különbség ennél kevésbé jelentős, 1 szórásnyi érték körül mozog (kivéve 24 hónapos 

korban). 

 

 Többváltozós variancia-analízissel teszteltük a születési státusz (koraszülött vagy időre 

született) és a nem hatását a gyermek fejlődésére. Az anya iskolai végzettsége és életkora 

kovariánsként szerepelt az elemzésben. A függő változókat az első elemzésben a fejlődési 

kvóciensek (MDI és PDI 6, 12, 24 és 36 hónapos kor) és az IQ (4 és 6 év) képezték. A 

többváltozós modellben a születési státusz szignifikáns főhatást mutatott (F (10, 32) = 5,64, p 

< 0,001). A többváltozós modell többi eredménye (a nem főhatása, a születési státusz és a 

nem interakciója, továbbá a kovariáns változók hatása) nem szignifikáns. 

 A MANOVA után két módon teszteltük, hogy mely változóink esetében a 

legjelentősebb a születési státusz hatása. Egyrészt utólagosan egyváltozós elemzésekkel 

(ANOVA-kal), másrészt diszkriminancia analízissel. Az utólagos egyváltozós elemzés szerint 

a születési státusz főhatása a 4 éves kori mérési ponton kívül mindegyik vizsgált életkorban a 

koraszülöttek hátrányát jelezi (lásd 118. oldalon a 19. táblázat jobb oldali oszlopát) az IQ és 

az MDI vonatkozásában. A PDI 6 és 24 hónapos korban nem tér el jelentősen a cél és a 

kontrollcsoport között, továbbá a 4 éves kori mutatókban sincs szignifikáns különbség a 

koraszülöttek és az időre születettek között. 

A MANOVA-t követő diszkriminancia-analízis során a csoportosító változónk a 

születési státusz, független változóink a 6, 12, 24 és 6 hónapos kori MDI és PDI, és a 4 és 6 

éves kori IQ voltak. A diszkriminanciaanalízist a lépésenkénti (stepwise) módszerrel végeztük 

el, így a modellben az alábbi változók maradtak bent: 6 éves IQ, 6 hónapos kori MDI, 24 

hónapos PDI és 36 hónapos MDI. Vagyis a két csoport a diszkrimináló erő sorrendjében az 

alábbi változók mentén különíthető el a legnagyobb biztonsággal: 6 éves kori IQ, 6 hónapos 

kori MDI, 24 hónapos PDI (fordított irányban, negatív előjellel) és 36 hónapos MDI. A 

Wilk’s Lambda és a Khi- négyzet (Λ = 0,32; χ2 = 49,49; p < 0,001) alapján azt mondhatjuk, 

hogy függvényünk szignifikánsan elkülöníti a két csoportot egymástól. 

Ezen 4 változó ismeretében a gyerekek 95,7%-a helyesen besorolható; a teljesítmény 

mintázata alapján a 21 koraszülött gyermekből mindössze 2 sorolódna az időre születettekhez, 

míg a kontrollcsoport gyerekeit 100%-os pontossággal a saját csoportjukba lehet sorolni. 

 

Az IQ-n túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon a részkvóciensek (verbális és 

performációs) és IQ részpróbák tekintetében mennyire mutatkozik meg a születési státusz 

szerepe. Ezért a fenti logikával történt elemzéseket úgy is elvégeztük, hogy függő 
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változóknak a MANOVA-ban a 4 éves kori VQ-t, PQ-t, a két részpróbát, valamint a 6 éves 

kori VQ-t és PQ-t vontuk be. Az elemzésben az anyai iskolázottság és az anyai életkor ismét 

kovariánsként szerepel. A születési státusz a többváltozós modellben szignifikáns főhatást 

mutat (F (6, 36) = 5,72; p < 0,001). A további változóknak nincs főhatása, és az interakciós 

hatás sem szignifikáns. Az utólagos egyváltozós eredmények szerint a 6 éves kori VQ (F (1, 

47) = 21,6; p < 0,001) és PQ esetében (F (1, 47) = 16,68; p < 0,001) szignifikáns a főhatás, a 4 

éves kori mutatók esetében azonban nem. A diszkriminanciaanalízis (stepwise módszerrel) 

megerősíti ezeket az eredményeket, hiszen a 6 éves kori VQ és PQ járult hozzá a csoportok 

elkülönítéséhez (Λ = 0,43; χ2 = 36,68; p < 0,001), a 4 éves kori változók nem kerültek be a  

modellbe. A 6 éves kori VQ és PQ alapján 4 koraszülött gyermeket (19 %) lehetne az időre 

születettekhez csoportosítani, a többség (81%) azonban helyesen a saját csoportjába 

sorolódna. A fordított besorolás sikeressége ennél jobb: a 26 időre született gyermek közül 

mindössze 1 gyermek (3,8%) sorolódna 6 éves kori VQ-ja, és PQ-ja alapján a koraszülött 

csoportba, az összes többi gyermek (96,2 % besorolása helyes). A 6 éves kori kvóciensek 

alapján a gyerekek 88,9%-a helyesen besorolható. 

 

A 6 éves korban felvett Bender teszt esetén csoport-főhatást (F (1, 45) = 7,41; p < 

0,01), nemi főhatást (F (1, 45) = 4,46; p < 0,05), és tendencia szintű csoport-nem interakciós 

hatást (F (1, 45) = 3,42; p < 0,1) egyaránt találtunk. A Bender teszt összpontszámára 

vonatkozó leíró statisztikákat csoport-és nemi lebontásban a 20. táblázat ismerteti. A 10. ábra 

szintén a Bender-teszt összpontszámainak alakulását szemlélteti csoport és nemi lebontásban. 

 

Születési 
státusz 

Nem Átlag (zárójelben szórás) N 

Fiú 14,77 (5,87) 9 

Lány 24,18 (8,95) 11 
Koraszülött 

Összesen 19,95 (8,93) 20 

Fiú 24,64 (7,39) 14 

Lány 25,36 (5,22) 11 
Időre született 

Összesen 24,96 (6,41) 25 

Fiú 20,78 (8,31) 23 

Lány 24,77 (7,18) 22 
Összesen 

Összesen 22,73 (7,95) 45 

 

20. táblázat: A Bender-teszt összpontszámára vonatkozó leíró statisztikák. 
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10. ábra: A Bender összpontszám alakulása csoport és nemi bontásban. 1 (kék): fiú; 2 (zöld): 

lány. 

 

 A Bender teszt azonban önmagában kevésbé alkalmas a csoportok elkülönítésére, bár 

a véletlennél szignifikánsan jobb ez alapján a csoportba sorolás a diszkriminanciaanalízis 

eredménye szerint (Λ = 0,9; χ2 = 4,49; p < 0,05), azonban a klasszifikáció csak 68,9%-ban 

sikeres. 

 

6. 2. Anya-gyerek interakció a két csoportban 

 

6. 2. 1.: II. A Hipotézis – Eltérő interakciós sajátosságok a koraszülött és az időre 

született csoportban 

 

A születési státusz (koraszülött vagy időre született) és a nem hatását az 1 éves kori 

interakciós viselkedésre többváltozós variancia-analízissel teszteltük. Az anya iskolai 

végzettsége és életkora kovariánsként szerepelt az elemzésben. Az elemzés során a függő 

változókat az 1 éves kori játék (A kódolás és B kódolás) faktorai jelentették. A születési 

státusz ebben az elemzésben is szignifikáns főhatást mutatott (F (1, 53) = 3,50, p < 0,001), a 

nem, a kovariánsok hatása, valamint a születési státusz és a nem interakciója nem bizonyult 

szignifikánsnak. 

Az utólagos egyváltozós elemzések alapján 2 faktor esetében jelentős a születési 

státusz hatása: a Passzív anya, kezdeményező gyerek (F (1, 69) = 18,62; p< 0,001) és a 
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Mozgékony, keveset vokalizáló gyerek faktorok esetében (F (1, 69) = 5,20, p < 0,05). Mindkét 

faktoron a koraszülött csecsemő-anya diádok kaptak magasabb értéket (lásd 21. táblázat). 

 

 Koraszülött (N = 29) Időre született (N = 40) 
Passzív anya, kezdeményező gyerek 0,49 (1,04) -0,35 (0,81) 
Mozgékony, keveset vokalizáló gyerek 0,33 (1,17) -0,24 (0,79) 
 

21. táblázat: A két csoport átlaga (zárójelben szórás) az egy éves kori megfigyelés Passzív 

anya, kezdeményező gyerek és a Mozgékony, keveset vokalizáló gyerek faktorok mentén. 

 

A diszkriminancia analízis megerősíti, hogy a cél és a kontrollcsoport e fenti két faktor 

mentén különül el: a stepwise módszerrel történt elemzés során a többi faktor nem került be a 

modellbe, a Passzív anya, kezdeményező gyerek, valamint a Mozgékony, keveset vokalizáló 

gyerek faktorok azonban bennmaradtak a modellben. Szignifikánsan elkülönítik a két 

csoportot egymástól (Λ = 0,74; χ2 = 19,45; p < 0,001). 

 

 A 4 éves kori interakció elemzését szintén MANOVA-val indítottuk, a születési 

státusz és a nem hatását néztük meg, ismét kovariánsként adva meg az anyai iskolázottságot 

és életkort, függő változóinkat pedig az adatredukció eredményeként kapott 4 faktorunk 

jelentette. A többváltozós modellben a születési státusznak tendencia szintű hatása van (F (4, 

29) = 2,68, p < 0,1). A kovariánsok hatása, valamint a nem főhatása szintén nem szignifikáns. 

A születési státusz és a nem interakciója azonban szignifikánsnak mutatkozott (F (4, 29) = 

2,75; p < 0,05). 

 Az egyváltozós elemzések az Ösztönző anya-ügyes gyermek faktor esetén mutattak 

szignifikáns csoport főhatást (F (1, 38) = 8,19; p < 0,01). A 22. táblázat mutatja, hogy ez az 

interakciós mintázat az időre született gyermek-anya diádok esetében volt jellemzőbb. 

 

 Koraszülött (N = 18) Időre született (N = 20) 
Ösztönző anya-ügyes gyermek -0,49 (1,01)  0,44 (0,77)  
 

22. táblázat: A két csoport átlaga (zárójelben szórás) a 4 éves kori interakciót leíró Ösztönző 

anya-ügyes gyermek faktor mentén. 

 

Az egyváltozós eredmények közül továbbá egy faktor esetében mutatkozik 

szignifikánsnak a születési státusz és a nem interakciója: Irányító anya, pozitív légkör (F (1, 
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38) = 6,12; p < 0,05). A koraszülött csoportban az anya-fiú diádok, míg az időre született 

csoportban az anya-lány diádok kaptak ezen a faktoron magasabb értéket (lásd 23. táblázat). 

 

 Koraszülött Időre született 
Fiú  0,78 (1,22) (N = 8) -0,36 (0,58) (N = 11) 
Lány -0,38 (1,19) (N = 10)  0,17 (0,55) (N = 9) 
 

23. táblázat: A 4 éves tanítási helyzet során megfigyelt Irányító anya-pozitív légkör 

faktorscore-ok átlagai (zárójelben szórás) a születési státusz és a gyermek neme szerint. 

 

 Mivel a többváltozós modellben a születési státusz tendencia szinten mutatott főhatást, 

ezért a diszkriminancia analízis eredményeit óvatosan kell kezelni. Mindenesetre a stepwise 

módszerrel elvégzett elemzés során az Ösztönző anya-ügyes gyermek faktor maradt bent a 

modellben (a további 3 faktor nem járult hozzá a csoportok elkülönítéséhez). Az Ösztönző 

anya-ügyes gyermek faktor (Λ = 0,77; χ2 = 8,99; p < 0,01) szignifikánsan elkülöníti a két 

csoportot egymástól. A klasszifikáció 73,7%-ban helyes. 

 

6. 2. 2.: II. B. Hipotézis – Az interakció minősége összefügg a gyermek és a környezet 

sajátosságaival 

 

Pearson féle korrelációval teszteltük, hogy az 1 éves kori interakciót leíró faktorok 

milyen összefüggésben állnak a koraszülött csoporton belül a gesztációs idővel, a születési 

súllyal, valamint a születéskori rizikó index-szel. Egyetlen faktor korrelál szignifikánsan az 

egyik perinatális mutatóval: a rizikópontszám és a Mozgékony, keveset vokalizáló gyermek 

faktor közötti korreláció – 0, 48 (p < 0,01). Eszerint tehát a magasabb rizikóval született 

gyermekek kevésbé mozgékonyak, de többet vokalizálnak az egy éves kori játékhelyzetben. A 

további összefüggések a perinatális állapot és az interakciós viselkedés között nem 

szignifikánsak. 

Az anya életkora és az iskolázottsága sem a koraszülött, sem az időre született 

csoportban nem korrelál szignifikánsan az egy éves kori interakciós viselkedést leíró 

faktorokkal. 

A 4 éves kori interakciót leíró faktorok egyike sem áll kapcsolatban a perinatális 

sajátosságokkal a koraszülött csoportban, és szintén nincs szignifikáns kapcsolat az anyai 

iskolázottság és életkor, valamint az interakciós viselkedés között egyik csoportban sem. 
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6. 2. 3. II. C Hipotézis – Az egy éves és a négy éves kori anya-gyermek interakció között 

csak mérsékelt a kapcsolat 

 

 Korrelációt számítottunk az 1 és a 4 éves kori megfigyeléses vizsgálat változói között, 

hogy megnézzük, mennyire lehet az interakciós viselkedésben kontinuitást megfigyelni. A 

teljes mintán számított korrelációk közül az alábbi kapcsolatok mutatkoztak szignifikánsnak 

(lásd 24. táblázat). 

 

Interakció 4 év  
 Ösztönző anya, 

ügyes gyerek 
Irányító anya, 
pozitív légkör 

Negatív 
interakció, sok 
anyai kérdéssel 

Frusztrált, ellenálló 
gyermek 

- 0,37*   

Fizikai kontaktus - 0,52**   
Aktív, vidám gyerek     0,44**  

Interakció 
12 hó 

Engedékeny anya   - 0,47** 
 

24. táblázat: Szignifikáns korrelációk az 1 éves és a 4 éves interakciós viselkedés között, a 

teljes mintán. 

 

Az összefüggéseket a két csoportban elkülönülten is megnéztük (lásd 25. és 26. 

táblázat). 

 

Interakció 4 év  
Ösztönző anya, 
ügyes gyerek 

Irányító anya, 
pozitív légkör 

Negatív 
interakció, sok 
anyai kérdéssel 

Fizikai kontaktus - 0,63**   
Aktív, vidám gyerek  0,58**  Interakció 

12 hó Engedékeny anya   - 0,58** 

 

25. táblázat: Szignifikáns korrelációk az 1 éves és a 4 éves interakciós viselkedés között, a 

koraszülött csoportban. 
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Interakció 4 év  
Önálló gyerek, 
dicsérő anya 

Negatív 
interakció, sok 
anyai kérdéssel 

Mozgékony, keveset 
vokalizáló gyerek 

 0,59** Interakció 
12 hó Fizikai kontaktus 0,46*  

 

26. táblázat: Szignifikáns korrelációk az 1 éves és a 4 éves interakciós viselkedés között, az 

időre született csoportban. 

 

Ezeket az eredményeket regresszióanalízissel is megpróbáltuk alátámasztani a teljes 

mintán. Az egyes elemzések során a függő változót a 4 éves kori interakció egyes faktorai 

jelentették, a prediktorok pedig mindegyik esetben az 1 éves kori interakciót leíró faktorok 

voltak. Az eredményeket lásd a 27. táblázatban. 

 

Függő változó 
(4 éves kori IA) 

Előrejelző (1 éves kori 
IA) 

Többszörös 
R2 

Korrigált 
többszörös R2 

β súly 

Ösztönző anya, 
ügyes gyerek faktor 

Testi kontaktus 
Frusztrált, ellenálló 
gyermek 
Vidám, válaszkész 
gyermek 

 
 
 
0,48** 

 
 
 
0,43** 

- 0,57** 
- 0,39** 
   
  0,28* 

Irányító anya, 
pozitív légkör 
faktor 

Aktív, vidám gyerek 0,19** 0,17** 0,44** 

Negatív interakció, 
sok anyai kérdéssel 

Engedékeny anya 0,23** 0,20** - 0,47** 

Önálló gyerek, 
dicsérő anya 

-    

 

27. táblázat: A regresszióanalízis eredményei: mennyire prediktív az egy éves kori interakció 

a 4 éves kori interakcióra nézve a teljes mintán. 
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6. 3. Az otthoni környezet minősége  

 

6. 3. 1.: III. A. Hipotézis: A koraszülött és az időre született csoportok között nincs 

eltérés az otthoni környezet minőségében 

 

Egy éves korban csak a koraszülött csoportban volt alkalmunk a HOME-leltár 

rögzítésére. Ennek leíró statisztikáját a 28. táblázat mutatja be. Mivel hazai sztenderddel nem 

rendelkezünk, ezekről a pontszámokról annyit állapíthatunk csupán meg, hogy a mintánkba 

tartozó családok többsége a közepes-magas övezetbe sorolható az otthoni környezet minősége 

tekintetében, de vannak családok, ahol átlag alatti (alacsony övezetbe sorolható) 

összpontszám mutatkozott. 

 

Alskála neve Min. 
Max. 

Átlag (szórás) 

Az anya emocionális és verbális válaszkészsége 3-11 8,84 (1,92) 

Korlátozás és a büntetés elkerülése 3-8 6,25 (1,24) 

A fizikai és időbeli környezet megszervezése 3-6 5,28 (0,89) 

Megfelelő játékok és játékszerek biztosítása 2-9 5,91 (2,37) 

Az anya törődése a gyermekkel 0-6 3,75 (1,78) 

Napi stimuláció változatosságának lehetőségei 0-5 2,97 (1,47) 

Összpontszám 17-45 33,00 (6,54) 
 

28. táblázat: A koraszülött csoportban 1 éves korban felvett HOME-leltár leíró statisztikái (N 

= 32). 

 Négy éves korban már a kontrollcsoportban is lehetőségünk volt a HOME-leltár 

rögzítésére. A leíró statisztikát a 29. táblázat mutatja be. 

 

Alskála neve Min. 
Max. 

Átlag (szórás) a két 
csoportban 

Átlag (szórás) a teljes 
mintán (N = 38) 

K: 10,20 (1,15) Ösztönzés játékszerek, játékok és olvasást 
segítő eszközök révén 

6-11 

I: 10,39 (1,27) 

10,32 (1,21) 

K: 6,73 (0,59) Nyelvi ösztönzés 5-7 

I: 6,78 (0,42) 

6,76 (0,49) 

K: 6,40 (1,12) Fizikai környezet 3-7 

I: 6,43 (1,04) 

6,42 (1,06) 
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Alskála neve Min. 
Max. 

Átlag (szórás) a két 
csoportban 

Átlag (szórás) a teljes 
mintán (N = 38) 

K: 6,20 (1,14) Büszkeség, érzelem és melegség 1-7 

I: 5,91 (1,70) 

6,03 (1,50) 

K: 4,27 (1,16) Az elvont viselkedés ösztönzése 1-5 

I: 4,35 (1,26) 

4,32 (1,21) 

K: 3,87 (0,74) A társadalmi érettség modellezése és 
bátorítása 

2-5 

I: 4,30 (0,93) 

4,13 (0,87) 

K: 7,73 (1,62) Az ösztönzés változatossága 4-9 

I: 8,13 (1,36) 

7,97 (1,46) 

K: 4,00 (0,00) Fizikai büntetés 3-4 

I: 3,96 (0,21) 

3,97 (1,62) 

K: 49,40 (4,81) Összpontszám 24-55 

I: 49,91 (7,78) 

49,71 (6,70) 

 

29. táblázat: A HOME-leltár leíró statisztikái 4 éves korban. K = Koraszülött (N = 15), I = Időre 

született (N = 23) 

 

A 4 éves kori HOME-leltár eredményei nem mutatnak nagy variabilitást egyik 

csoportban sem, az összpontszám tekintetében a magas övezetbe lehetne sorolni az általunk 

vizsgált családok többségét. A koraszülött és az időre született csoport között nincs 

szignifikáns különbség a HOME-leltár eredményeiben, a születési státusz főhatása a 

MANOVA alapján nem szignifikáns (F (8, 19) = 1,82, p > 0,1). Az anyai iskolai végzettség 

ezzel szemben a HOME összpontszámra, és az egyes alskálákra vonatkozóan is jelentős 

meghatározónak bizonyult (F (8, 19) = 5,90; p < 0,01). 

 

A HOME-leltár stabilitása közepesnek mondható a koraszülött csoportban, az egy 

éves és a négy éves kori összpontszám közötti korreláció 0,57 (p < 0,05).  

 

6. 3. 2.: III. B. Hipotézis: Mérsékelt kapcsolat a HOME-leltár és az anya-gyerek 

interakció között 

 

Az egy éves kori HOME-leltár összpontszáma nem függ össze szignifikánsan az 

egyidejű interakciót leíró faktorokkal a koraszülötteknél, az alskálák közül azonban az Anya 

emocionális és verbális válaszkészsége skála és az interakciós viselkedés Vidám, válaszkész 

gyermek faktora között találtunk szignifikáns együttjárást (r = 0,49, p < 0,05). Továbbá a 
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HOME-leltár Korlátozás és a büntetés elkerülése alskálája és az 1 éves kori interakció 

Frusztrált, ellenálló gyermek faktora közötti korreláció -0,52 (p < 0,05), ugyanezen alskála a 

Tanító, involvált anya faktorral is szignifikáns együttjárást mutat (r = 0,64, p < 0,01). 

 (Mivel a kontrollcsoportban nem állt rendelkezésünkre 1 éves korban HOME-leltár adat, 

ezért ezen elemzések csak a koraszülöttek csoportjában valósulhattak meg.) 

 

A 4 éves kori HOME leltár valamint a 4 éves kori tanítási helyzet interakció között két 

esetben találtunk jelentős összefüggést a koraszülött csoportban: a Negatív interakció sok 

anyai kérdéssel faktor negatív együttjárást mutat Az elvont viselkedés ösztönzése (-0,53, p < 

0,05) és  Az ösztönzés változatossága (-0,55, p < 0,05) HOME alskálákkal a koraszülött 

csoportban. A további HOME alskálák és az összpontszám nem korrelál szignifikánsan az 

interakciós viselkedéssel. Az időre született csoportban a HOME-leltár és a 4 éves interakciót 

leíró faktorok között szignifikáns korreláció nem mutatkozott. 

Mivel igen kevés jelentőségteljes összefüggés rajzolódott ki ebben a kérdéskörben, 

további elemzéseknek itt nem láttuk értelmét. 

 

6. 4. A környezet szerepe a gyermek fejlődésében 

 

6. 4. 1.: IV. A. Hipotézis – Az interakció minősége összefügg a kognitív fejlődési 

kimenetellel 

 

IV. A. 1. Anya-gyerek interakció 1 éves korban és a gyermek egyidejű fejlődése 

 

Az összefüggések feltárására elsőként egyszerű korrelációs együtthatók számítását 

végeztük el. Ezek eredményeit mutatja a 30. táblázat, mely a koraszülött csoportban feltárt 

összefüggésekre vonatkozik. 

 

 MDI PDI 
Elfogadó, passzív anya  - 0,39* 
Aktív, vidám gyerek    0,48* 
Mozgékony, keveset vokalizáló gyerek    0,65** 
Tanító, involvált anya 0,51**  
 

30. táblázat: 1 éves kori MDI és PDI, valamint az interakciót leíró faktorok közötti korreláció 

a koraszülött csoportban. 
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Az időre született csoportban az 1 éves kori interakció és fejlődési indexek közül csak 

egy összefüggés szignifikáns: a Passzív anya, kezdeményező gyermek faktor és a PDI közötti 

korreláció -0,36 (p < 0,05). Az egy éves kori anya-gyerek interakció és a fejlődési mutatók 

közötti korrelációs mátrixot lásd még a 6. mellékletben. 

 

Második lépésként lineáris regresszió analízissel is teszteltük, hogy az interakció mely 

aspektusai járulnak hozzá leginkább az egyidejű fejlődési indexek prediktálásához. Függő 

változónk elsőként tehát a 12 hónapos kori MDI volt, prediktoraink pedig az interakciót leíró 

faktorok. A teljes mintán végzett elemzés szerint a stepwise metódus alkalmazásával egyedül 

a Tanító, involvált anya faktor mutatkozott a 12 hónapos kori MDI jelentős prediktorának, az 

R2 azonban igen alacsony: 0,12 (a korrigált R2 = 0,9; β súly = 0,34; p < 0,05). A 12 hónapos 

PDI prediktora ezzel szemben az interakciót leíró faktorok közül a Passzív anya, 

kezdeményező gyerek faktor (R2 =, 0,14, korrigált R2 = 0,12; β súly = - 0,37; p < 0,05).  

Mivel a korrelációs elemzések eltérő összefüggésekre utaltak a koraszülött és az időre 

született csoportban, ezért a regresszióanalízist a két csoportban külön is megvizsgáltuk. 

Eredményeink egybecsengenek a korábbi eredményeinkkel: a koraszülött csoportban a 

környezeti tényezők nagyobb arányban járulnak hozzá a fejlődéi indexek prediktálásához, 

mint az időre született csoportban. A 12 hónapos kori MDI prediktora a koraszülött 

csoportban a Tanító, involvált anya faktor, csakúgy, mint a teljes mintás elemzés során, ám 

csak a koraszülött csoportban nézve az R2 jelentősen magasabb, 0, 29 (korrigált R2 = 0,24; β 

súly = 0,54; p < 0,05 ). (Az időre született csoportban elkülönülten vizsgálva nincs 

szignifikáns prediktora a 12 hónapos MDI-nek). 

A PDI prediktorai a koraszülött csoportban a Mozgékony, keveset vokalizáló gyermek 

és az Aktív, vidám gyermek faktorok (β súly = 0, 62, ill. 0,41), R2 = 0,64, korrigált többszörös 

R2 = 0,59; p < 0,05. Az időre született csoportban a Tanító, involvált anya faktor mutatkozott 

a 12 hónapos kori PDI prediktorának (β súly = 0,52, R2 = 0,27, korrigált R2 = 0,27; p < 0,01). 

 

Mint korábban láttuk, a koraszülött gyerekek 1 éves korban szignifikáns hátrányban 

voltak az időre születettekhez képest, mind az MDI, mind a PDI tekintetében. Annak 

tesztelésére, hogy ehhez a hátrányhoz mennyiben járul hozzá a környezet (jelen esetben az 

anya-gyermek interakció) a következő elemzést végeztük. Elsőként kovarianciaanalízissel 

néztük meg, hogy vajon az interakciós sajátosságok kiszűrése esetén is fennáll-e a csoportok 

közötti különbség. Első elemzésünkhöz a függő változókat a 12 hónapos kori MDI és PDI 

adták, az elemzésbe kovariánsként bevontuk az interakciót leíró faktorokat (először az összes 
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faktor hatását együttesen szűrtük ki, majd egyenként is megnéztük, melyik faktor lehet 

jelentős ebben a kérdéskörben) . A PDI esetében a születési státusz szignifikáns főhatását nem 

befolyásolta sem az egyes faktorok, sem az összes faktor együttes kovariálása. Az MDI 

tekintetében azonban az egyik interakciós faktor szerepe jelentősnek bizonyult: a Tanító 

involvált anya kovariánsként való bevonása az elemzésbe azt eredményezte, hogy így a 

csoportok közötti különbség az MDI-ben tendencia szintűre csökkent (F (1, 43) = 3,64; p < 

0,1).  

 

IV. A. 2. Anya-gyerek interakció 4 éves korban és a gyermek egyidejű fejlődése 

 

A 4 éves kori interakciót leíró faktorok az egyidejű IQ-val, illetve részkvócienseivel 

nem korrelálnak szignifikánsan (sem a teljes mintán, sem a két almintán külön vizsgálva). 

Ezzel összhangban a regresszióanalízis sem szolgált szignifikáns eredményekkel, a 4 éves 

kori tanítási helyzetben megfigyelt anya-gyerek interakció nem járult hozzá az egyidejű IQ 

magyarázatához. 

 

IV. A. 3. Anya-gyerek interakció 1 éves korban és ennek longitudinális összefüggései a 

gyermek fejlődésével 

 

 Megnéztük, hogy az egy éves kori interakciót leíró faktorok milyen összefüggésben 

állnak az egyes életkorok fejlődési mutatóival, illetve intelligencia kvócienseivel. Ehhez 

korrelációszámításokat végeztünk külön a koraszülött, és külön az időre született csoportban. 

A 11. és a 12. ábra szemlélteti a szignifikáns korrelációkat ezen változóink között. 
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11. ábra: Az 1 éves kori interakciót leíró faktorok összefüggései az egyidejű, a korábbi és a 

későbbi fejlődési mutatókkal a koraszülött csoportban. Az összeköttetések a korrelációs 

együtthatókat mutatják. 

 

 

 

 

 

 
 

12. ábra: Az 1 éves kori interakciót leíró faktorok összefüggései az egyidejű, a korábbi és a 

későbbi fejlődési mutatókkal az időre született csoportban.  
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IV. A. 4. Anya-gyerek interakció 4 éves korban és ennek longitudinális összefüggései a 

gyermek fejlődésével 

 

Bár, mint láttuk, a 4 éves kori interakciót leíró faktorok az egyidejű IQ-val nem 

korrelálnak szignifikánsan, a koraszülött csoportban az Ösztönző anya-ügyes gyermek faktor a 

későbbi, 6 éves kori PQ-val 0,50-ös (p < 0,05) korrelációban áll. Az időre született csoportban 

érdekes módon a 4 év előtti fejlődési mutatók állnak jelentős kapcsolatban a 4 éves kori 

interakció egyes aspektusaival. A 24 hónapos korban magasabb MDI-vel rendelkező időre 

született gyerekek 4 éves korban magasabb értéket értek el az Ösztönző anya-ügyes gyerek 

faktoron (r = 0,55, p < 0,05), és alacsonyabbat a Negatív interakció, sok anyai kérdéssel 

faktoron (r = - 0,47, p < 0,05). A 24 hónapos kori PDI és a 4 éves interakció Ösztönző anya-

ügyes gyerek faktora szintén pozitív korrelációban állt egymással (r = 0,52, p < 0,05). További 

jelentős kapcsolatot a 4 éves kori tanítási helyzet interakció és a fejlődési mutatók, IQ között 

egyik csoportban sem találtunk. A 4 éves kori anya-gyermek interakció faktorai és a fejlődési 

mutatók közötti korrelációkat lásd még a 7. mellékletben. 

 

6. 4. 2.: IV. B. Hipotézis: Az otthoni környezet minősége összefügg a kognitív fejlődési 

kimenetellel 

 

Az egy éves korban (csak a koraszülött csoportban) felvett HOME-leltár 

összpontszáma, valamint egyes alskálái és a gyermek fejlődési indexei, illetve intelligencia 

kvóciensei közötti összefüggéseket elsőként korrelációs együtthatók számításával térképeztük 

fel. A szignifikáns együttjárások a 31. táblázatban láthatóak. 
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 MDI 
12 hó 

MDI 24 
hó 

VQ 4 év Figyelem OWI 
4 év 

VQ 6 év 

Az anya emocionális és 
verbális válaszkészsége 

 0,72**    

Korlátozás és a büntetés 
elkerülése 

  0,58**   

A fizikai és időbeli környezet 
megszervezése 

   0,47*  

Az anya törődése a 
gyermekkel 

    0,50* 

Napi stimuláció 
változatosságának lehetőségei 

0,46*     

Össz- pontszám  0,51* 0,46*   

 

31. táblázat: Az egy éves kori HOME leltár skálái és a fejlődési mutatók, illetve IQ és 

részkvóciensei közötti korrelációk a koraszülött csoportban (N = 21) 

 

Lineáris regresszió elemzéssel teszteltük, hogy a 12 hónapos kori HOME 

összpontszám mennyire bizonyul prediktívnek az egyidejű MDI-re nézve. A HOME 16%-át 

magyarázza az egyidejű MDI-nek (R2 =  0,16; korrigált R2 =  0,11; β súly = 0,40, p < 0,1). 

Mindenesetre a HOME összpontszám csak tendencia szinten mondható az egyidejű MDI 

prediktorának (F (1, 17) = 3,22, p < 0,1). A HOME az egyidejű PDI magyarázatához 

egyáltalán nem járul hozzá (F (1, 17) = 0,25, p > 0,1). A 12 hónapos kori HOME 

összpontszám a fejlődési mutatók közül a 24 hónapos kori MDI-t prediktálja a legnagyobb 

mértékben a lineáris regresszió elemzés alapján (R2 = 0,26; korrigált R2 =  0,22; β súly = 0,51, 

p < 0,05). 

 

A 4 éves kori HOME-leltár kapcsolata a fejlődéssel még az egy éves korban talált 

összefüggéseknél is gyengébbnek tűnik. A koraszülött csoportban csak az Ösztönzés 

játékszerek, játékok és olvasást segítő eszközök révén alskála korrelál szignifikánsan a 6 éves 

kori VQ-val (r = 0,55*). Az időre születetteknél pedig a HOME összpontszám és az egyidejű 

(4 éves) OWI teszt Szókincs kiegészítő próbája között mutatkozott jelentős kapcsolat (r = 

0,48*). 
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6. 4. 3.: IV. C. Hipotézis: A környezet mediálja a koraszülöttség kognitív fejlődésre 

gyakorolt hatását és / vagy a koraszülöttség moderálja a környezet és a kognitív fejlődés 

közötti kapcsolatot 

 

Amint azt hipotézisünkben feltételeztük, lehetségesnek tartottuk, hogy a születési státusz 

hatását az intelligenciára az anya-gyerek interakció mediálja. Ennek érdekében Baron és 

Kenny (1986) útmutatásai szerint végeztük az elemzéseket, vagyis először 

regresszióanalízissel teszteltük, hogy 

(1) szignifikáns-e a kapcsolat a prediktor és a kimeneti változó között – jelen esetben a 

születési státusz és a 6 éves kori IQ között 

(2) szignifikáns-e a kapcsolat a független változó és a feltételezett mediáló változók között – 

esetünkben a születési státusz és az interakciót leíró faktorok között 

(3) szignifikáns-e a kapcsolat a mediáló változók és a függő változók között – vagyis 

vizsgálatunkban az interakciót leíró faktorok és a 6 éves kori IQ között. 

 

Ezen három feltétel közül az első teljesült: a csoporthovatartozás a 6 éves kori IQ 

varianciájának 51%-át magyarázza (R2 =  0,51; korrigált R2 =  0,50;  β súly = 0,72), a 

csoporthovatartozás jelentősen hozzájárul a kimenetelhez (F (1, 45) = 47,23, p < 0,001). 

A második feltétel 3 interakciót leíró faktor esetében valósult meg. A csoporthovatartozás 

szignifikáns prediktora az 1 éves kori Testi kontaktusnak (R2 = 0,14; korrigált R2 =  0,08; β 

súly = - 0,32; F (1, 41) = 4,74, p < 0,05). Ennél jóval több magyarázó ereje van a születési 

státusznak az 1 éves kori Passzív anya, kezdeményező gyerek faktor esetében (R2 = 0,19; 

korrigált R2 = 0,17; β súly = - 0,44; F (1, 41) = 9,93, p < 0,01). Végül a harmadik faktor, mely 

szintén összefügg a születési státusszal, a 4 éves kori Ösztönző anya, ügyes gyermek faktor 

(R2 = 0,22, korrigált R2 = 0,20; β súly = 0,47; F (1, 41) = 10,38, p < 0,01). 

A harmadik feltétel tekintetében csak egy interakciós faktorra volt igaz, hogy szignifikáns 

prediktora a 6 éves IQ-nak, ez a 4 éves kori Ösztönző anya, ügyes gyermek faktor (R2 = 0,27; 

korrigált R2 = 0,25; β súly =  0,49; F (1, 36) = 11,36, p < 0,01). (A másik két faktor esetében 

csak tendencia szintű predikcióról beszélhetünk, így ezeket a mediáló hatás tesztelésében a 

továbbiakban nem hagytuk meg). 

A mediáló hatás tesztelésének feltételei tehát mindössze 1 interakciós faktorra álltak, így 

ezen faktor esetében tértünk a következő elemzési pontra a hierarchikus regresszió elemzésre. 

Eredményeink nem támasztják alá az interakció mediáló hatását, mivel a regressziós 

modellben csak a születési státusz maradt meg szignifikáns prediktorként, az Ösztönző anya-
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ügyes gyerek faktor azonban nem szignifikáns többé, ha a születési státusz belépett a 

modellbe. A születési státusz önmagában szignifikáns, R2 = 0,56, korrigált R2 =  0,53 (további 

részleteket lásd a 32. táblázatban). 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 85,102 3,513  24,222 ,000

Születési státusz 11,196 2,212 ,643 5,062 ,000

1 

Ösztönző anya – 

ügyes gyerek 

1,632 1,119 ,185 1,458 ,154

(Constant) 82,773 3,178  26,046 ,0002 

Születési státusz 12,722 1,979 ,731 6,429 ,000

 

32. táblázat: A regresszióanalízis eredménye: a születési státusz és az Ösztönző anya – ügyes 

gyermek faktor mennyiben prediktálja a 6 éves kori IQ-t. 

 

Ezek után a koraszülöttség moderáló hatását is teszteltük. Moderáló hatás alatt azt 

értjük, hogy egy adott feltétel jelenlétében megváltozik két változó közötti kapcsolat. 

Esetünkben a rizikó jelenléte az a feltétel, mely az interakció és a fejlődési kimenetel 

kapcsolatát potenciálisan megváltoztathatja. Baron és Kenny (1986) ajánlása alapján ezt a 

következőképpen teszteltük: összevetettük az anya-gyerek interakciót leíró faktorok és az 

egyidejű fejlődési kimenetel közötti korrelációkat a két csoport között. A korrelációk közötti 

különbségek tesztelésére a korrelációs együtthatók z-transzformációját követően az alábbi 

képletet használtuk9: 

 

 
 

Az eredmények alapján az 1 éves kori anya-gyermek interakciót leíró faktorok és az 

egyidejű MDI és PDI közötti korrelációk 2 esetben tértek el szignifikánsan egymástól (és egy 

                                                 
9 A valós számításokat a http://www.uk.sagepub.com/field3e/Downloads/addmaterial/DSUSaddweb_ch06.pdf 
internetes oldal segítségével végeztük el. 2009. december 14. 
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esetben tendencia szintű eltérést találtunk; lásd 33. táblázat). A további korrelációk közötti 

különbség a két csoport között nem szignifikáns. 

 
 Korreláció a 

koraszülött 
csoportban 

Korreláció az időre 
született csoportban 

A két korreláció 
közötti 
különbség 

z-érték Szign. 

Tanító, involvált 
anya és MDI 

0,54* -0,003 0,54 1,93 0,053 

Aktív, vidám 
gyermek és PDI 

0,52* -0,143 0,66 2,30 0,021 

Mozgékony, 
keveset 
vokalizáló 
gyermek és PDI 

0,69** -0,08 0,78 2,99 0,002 

 

33. táblázat: Az egy éves kori interakciót leíró faktorok és az egyidejű MDI és PDI közötti 

korrelációk nagyságának összevetése a cél-és a kontrollcsoport között. 

 

 

 A 13., 14., és a 15. ábra pontdiagramokkal szemlélteti a két csoportban az interakciót 

leíró faktorok és az MDI, illetve PDI közötti együttjárások milyenségét. 

 

 
 

13. ábra: Pontdiagram: A Tanító, involvált anya faktor és a 12 hónapos kori MDI közötti 

összefüggés a két csoportban. 
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14. ábra: Pontdiagram: Az Aktív, vidám gyermek és a 12 hónapos kori PDI közötti 

összefüggés a két csoportban. 

 

 
 

15. ábra: Pontdiagram: A Mozgékony, keveset vokalizáló gyermek és a 12 hónapos kori PDI 

közötti összefüggés a két csoportban. 

 

A moderátor hatást a 4 éves kori interakció és egyidejű IQ tekintetében is teszteltük, 

ebben az életkorban azonban nincs szignifikáns eltérés a két csoportban mutatkozó 

korrelációs együtthatók nagysága között. 
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6. 5. Kontinuitás vs. diszkontinuitás a fejlődésben, a korai fejlődési mutatók prediktív 

ereje 

 

6. 5. 1.: V. A. Hipotézis: Longitudinális változások, a korai fejlődési mutatók mérsékelt 

előrejelző értéke 

 

Az egyes fejlődési mutatók közti longitudinális összefüggéseket korreláció útján 

vizsgáltuk. Elsőként a teljes mintán megmutatkozó korrelációkat mutatjuk be (lásd 34. 

táblázat). 

 

 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 IQ 4 év VQ 4 év PQ 4 év IQ 6 év VQ 6 év PQ 6 év

MDI6 ,367* ,446** ,359* ,194 ,127 ,325* ,263 ,149 ,122 ,348* ,385** ,315* ,389**

PDI6 1 ,223 ,399** ,209 ,210 ,360* ,264 ,204 ,113 ,322* ,510** ,329* ,590**

MDI12  1 ,460** ,409** ,067 ,254 ,174 ,487** ,207 ,583** ,235 ,124 ,313*

PDI12   1 ,419** ,331* ,381** ,322* ,381** ,064 ,353* ,425** ,184 ,566**

MDI24    1 ,331* ,321* ,340* ,370* ,223 ,198 ,300* ,279 ,253

PDI24     1 ,215 ,339* ,443** ,120 ,320* ,242 ,031 ,366*

MDI36      1 ,689** ,360* ,032 ,286 ,723** ,677** ,607**

PDI36      1 ,263 ,000 ,237 ,523** ,518** ,402**

IQ 4 év      1 ,528** ,762** ,564** ,396** ,580**

VQ 4 év      1 ,249 ,313* ,248 ,326*

PQ 4 év      1 ,412** ,229 ,503**

IQ 6 év      1 ,874** ,871**

VQ 6 év       1 ,549**

 

34. táblázat: Az egyes fejlődési mutatók közti korrelációk. 

 

A számításokat a két csoportban külön is elvégeztük, hogy a koraszülöttek feltételezett 

atipikus fejlődési útja tetten érhető legyen (a korrelációs mátrixot lásd a 8. mellékletben). Az 

16. és 17. ábra mutatja, hogy a koraszülött és az időre született csoportban más-más 

mintázatok rajzolódtak ki. 
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16. ábra: A fejlődési mutatók közötti longitudinális összefüggések a koraszülött csoportban 

 

 

 

 
 

17. ábra: A fejlődési mutatók közötti longitudinális összefüggések az időre született 

csoportban 

 

Míg a 6 hónapos és 12 hónapos indexek az időre született csoportban szinte 

semmilyen későbbi mutatóval nem korrelálnak szignifikánsan (kivéve 12 hónapos PDI), a 

koraszülött csoportban több erőteljes összefüggés is látható. A két éves kori mutatók ezzel 

szemben az időre született csoportban tűnnek jobb előrejelzőnek. A 3 éves kori mérés a 4 éves 

kori IQ-val nem, de a 6 éves korival - bár csak a koraszülötteknél - szignifikánsan korrelál (A 

18. ábra szemlélteti, hogy a koraszülött csoportban jóval erőteljesebb a 3 éves kori MDI és a 6 

éves kori IQ közötti összefüggés, mint az időre születetteknél). A 4 éves kori IQ viszont csak 

az időre születettek csoportjában függ össze jelentősen a 6 éves kori IQ-val, a 

koraszülötteknél a korreláció nem szignifikáns (lásd 19. ábra). 
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18. ábra: Pontdiagram: a 3 éves kori MDI és a 6 éves kori IQ közötti összefüggés a két 

csoportban. 

 

 
19. ábra: Pontdiagram: a 4 és a 6 éves kori IQ közötti összefüggés a két csoportban.  

 

A 6 éves kori adatoknál a korrelációkat a két részkvóciens esetében külön is 

megnéztük. A koraszülött csoportban a 6 éves VQ és a 12 hónapos PDI között meglepő 

módon szignifikáns negatív korrelációt találtunk (r = -0,45; p < 0,05), a 6 éves VQ és a 36 

hónapos PDI között viszont pozitív az együttjárás (r = 0,46; p < 0,05). A 6 éves PQ-val a 

koraszülött csoportban 4 korábbi mutató korrelál szignifikánsan: PDI 6 hó (r = 0,63; p < 

0,01), PDI 24 hó (r = 0,72; p < 0,01), MDI 36 hó (r = 0,46; p < 0,05) és IQ 4 év (r = 0,54; p < 

0,05). Az időre született csoportban szignifikáns a korreláció a 6 éves VQ és az alábbi 

változók között: PDI 24 hó (r = 0,40; p < 0,05), MDI 36 hó (r = 0,42; p < 0,05), IQ 4 év (r = 

0,53; p < 0,01). A 6 éves PQ az alábbi 3 mutatóval áll szignifikáns korrelációban: PDI 12 hó 

(r = 0,39; p < 0,05), IQ 4 év (r = 0,57; p < 0,01), PQ 4 év (r = 0,60; p < 0,01). 

Lineáris regresszió elemzéseket alkalmaztunk annak feltárására, hogy mely mutatók 

járulnak leginkább hozzá a 6 éves kori IQ magyarázatához (lásd 35. táblázat). Az elemzéseket 
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a két csoportban külön végeztük el. Elsőként függő változóként a 6 éves kori IQ-t jelöltük 

meg, a modellben pedig szerepeltettük a 6, 12, 24, és 36 hónapos kori MDI és PDI, valamint a 

4 éves kori IQ adatait. Végül külön elvégeztük a regresszióanalízist a 6 éves VQ-t, illetve 

külön a 6 éves PQ-t adva meg függő változónak. A modellbe az előző elemzéshez hasonlóan 

az összes mérési pontban szereplő MDI és PDI, valamint a 4 éves kori részadatok kerültek 

bevonásra. Az elemzések során a lépésenkénti (stepwise) eljárást alkalmaztuk. 

 

 Koraszülött Időre született 
Függő 
változó 

Előrejelző R2 Korrigált 
többszörös 

R2 

β súly Előrejelző R2 Korrigált 
többszörös 

R2 

β súly 

6 éves 
IQ 
 

36 hó MDI 0,34** 0,30 0,58** 4 év IQ 
12 hó PDI 

0,60**  
0,56 

0,69** 
0,29* 

6 éves 
VQ 

36 hó PDI 
12 hó PDI 
 

 
0,53** 

 
0,48 

0,59** 
-0,57**

4 év IQ 0,28** 0,25 0,53** 

6 éves 
PQ 

24 hó PDI 
6 hó PDI 
4 év VQ 

 
 
0,72** 

 
 
0,67 

0,50** 
0,41** 
0,34* 

4 év PQ 
12 hó PDI 
 

 
0,49** 

 
0,45 

0,58** 
0,36* 

 

35. táblázat: A lineáris regresszió elemzés eredményei a két csoportban: A 6 éves kori IQ és 

részkvócieseinek prediktorai. 

 

 A koraszülött csoportban az elemzéseket úgy is elvégeztük, hogy független 

változókként a fejlődési indexek és az intelligencia kvóciensek mellé a perinatális mutatókat 

(születési súly, gesztációs idő, rizikó pontszám) is bevettük a modellbe, ám ezen mutatók nem 

módosítottak a fenti eredményeken. 

 

Az eddigiekben áttekintett eredmények alapján nézzünk meg egy rövid összefoglaló 

táblázatot arról, hogy a koraszülötteknél mért 12 hónapos kori MDI milyen változókkal 

milyen szorosságú kapcsolatban áll. A 36. táblázatból kitűnik, hogy az egyidejű környezeti 

komponensekkel valamivel erősebben függ össze az MDI, mint a korábbi, 6 hónapos kori 

MDI-vel. A legerősebb az Anyai involváltsággal, tanítással (1 éves megfigyelésből származó 

interakciót leíró faktor) való kapcsolata. 
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 MDI 6 hó Anyai involváltság és 
tanítás 

HOME 

MDI 12 hó 0,37 (13,7%; p < 0,1) 0,54* (29%; p < 0,05) 0,40 (16%; p < 0,1) 
 

36. táblázat: A 12 hónapos kori MDI korrelációja a 6 hónapos kori MDI-vel, az Anyai 

involváltság és tanítással, valamint a HOME-összpontszámmal a koraszülött csoportban. 

 

6. 5. 2.: V. B. Hipotézis: Egyéni ingadozások a teljesítményben 6 hónapostól 6 éves korig, 

összességében azonban lineáris emelkedés (főként az időre születetteknél) 

 

 Nem csak az érdekelt minket, hogy az egyes életkorokban mért Bayley fejlődési 

mutatók milyen erős összefüggést mutatnak a későbbi mutatókkal, hanem az is, hogy milyen 

mértékű változások mutatkoznak a fejlődés mutatóiban. Van-e csökkenés vagy növekedés az 

egyes mérési pontokban az MDI, a PDI, illetve 4 és 6 éves kor között az IQ pontszámokban. 

Ehhez egyszerű adattranszformálást hajtottunk végre, mégpedig úgy, hogy például a 12 

hónapos kori MDI pontszámból kivontuk a 6 hónapos kori MDI értéket, így megkapva azt, 

hogy ezen két mérési pont között hány pontnyi változást lehetett megfigyelni az egyes 

egyéneknél. Ezt különbségpontszámnak nevezzük. A 37., 38. és a 39. táblázat az MDI, a PDI 

és az IQ változásainak átlagait mutatja, külön a két csoportban. 

 

Koraszülött Időre született Változás 
Átlag (szórás) Min.-Max. Átlag (szórás) Min.-Max. 

MDI 6-ról 12 
hónapra 

- 0,88 (12,2) (-28) – (+ 21) 0,58 (8,78) (-12) – (+ 24) 

MDI 12-ről 24 
hónapra 

3,83 (11,65) (-25) – (+ 21) 3,03 (13,38) (-21) – (+ 26) 

MDI 24-ről 36 
hónapra 

- 2,76 (15,44) (-45) – (+ 24) 9,58 (12,23) (-11) – (+ 30) 

MDI 6-ról 36 
hónapra 

0,19 (11,44) (-25) – (+ 27) 13,19 (11,86) (-3) – (+ 44) 

 

37. táblázat: Az MDI átlagos változása a két csoportban. 
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Koraszülött Időre született Változás 
Átlag (szórás) Min.-Max. Átlag (szórás) Min.-Max. 

PDI 6-ról 12 hónapra - 1,57 (18,0) (-32) – (+ 27) 7,15 (13,43) (-21) – (+ 34) 
PDI 12-ről 24 
hónapra 

20,43 (15,4) (-6) – (+ 51) 3,08 (18,73) (-41) – (+ 36) 

PDI 24-ről 36 
hónapra 

- 23,68 (19,79) (-62) – (+ 14) - 9,79 (14,66) (-36) – (+ 13) 

PDI 6-ról 36 hónapra -4,83 (18,02) (-32) – (+ 30) 0,4 (14,8) (-25) – (+ 33) 
 

38. táblázat: A PDI átlagos változása a két csoportban. 

 

Koraszülött Időre született Változás 
Átlag (szórás) Min.-Max. Átlag (szórás) Min.-Max. 

IQ 4 évről 6 évre - 14,62 (7,52) (-29) – (+ 3) -5,57 (4,91) (-23) – (+ 1) 
VQ 4 évről 6 évre -19,19 (13,64) (-48) – (+ 4) - 6,79 (9,51) (-24) – (+ 18) 
PQ 4 évről 6 évre - 6,67 (11,89) (-38) – (+ 16) - 1,18 (7,67) (-26) – (+ 14) 
 

39. táblázat: Az IQ és részkvócienseinek változása a két csoportban.  

 

Látható, hogy a legtöbb életszakaszban a koraszülött és az időre született csoport 

indexeiben és kvócienseiben hasonló irányú változások figyelhetőek meg. Négy és 6 éves kor 

között például mindkettő csoportban csökkenő tendencia rajzolódik ki, egy korábbi 

szakaszban viszont (12 és 24 hónap között) mind a koraszülötteknél, mind az időre 

születetteknél csoportszinten emelkedés mutatkozott a fejlődési indexekben. Az is látható a 

leíró statisztikákat bemutató táblázatokra (37., 38. és 39. táblázat) tekintve, hogy olyan 

időintervallumokat is lehet azonosítani, ahol ellentétes irányú változások rajzolódnak ki a két 

csoportban: 24 és 36 hónapos kor között például a koraszülöttek MDI-je csoportszinten 

csökkenést mutat, míg az időre születetteknél emelkedés figyelhető meg ebben az indexben. 

Végül a leíró statisztikákat mutató táblázatokból az is jól látszik, hogy igen nagy (sokszor az 

átlag értékének többszöröse) a különbségpontszámok átlagának szórása, vagyis nagyon nagy 

egyéni különbségek mutatkoznak abban, hogy két vizsgált életkor között milyen nagyságú és 

irányú változást lehet azonosítani. Ha a minimum és maximum értékeket is megfigyeljük, 

látszik, hogy két életkori mérés között ugyanazon alcsoporton belül is van olyan gyermek, 

akinek a teljesítménye 62 pontnyit romlott, míg más gyermeké 14 ponttal emelkedett. 

 

Többváltozós varianciaanalízist végeztünk annak feltárására, hogy a fejlődési 

mutatókban, illetve az IQ-ban megfigyelhető időbeli változásokban mennyire játszik szerepet 

a gyermek születési státusza, illetve neme. A függő változókat a különbségpontszámok 
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képezték, mint például a 12 és a 24 hónapos kor közötti MDI értékek különbsége, és így 

tovább a fenti 3 táblázat (37., 38. és 39. táblázat) szerint (PDI-ben és IQ-ban való változások). 

A születési státusz és a nem képezték a csoportosító változókat, az anyai iskolázottság és 

életkor pedig kovariánsként lépett be az elemzésbe. A többváltozós modellben a születési 

státusz főhatását találtuk, F (10, 32) = 3,25; p < 0,01). A gyermek neme, a kovariánsok, 

valamint a nem és a születési státusz interakciója nem mutatkozott jelentősnek. Az utólagos 

egyváltozós eredmények azt mutatják, hogy az MDI időbeli változásának mértéke a 6 és a 36 

hónapos kor között szignifikánsan különbözik a cél és a kontrollcsoport összevetése esetén (F 

(1, 47) = 9,71; p < 0,01). Más szavakkal, 6 és 36 hónapos kor között az időre születettek 

csoportjában átlagosan jelentősen több pontnyi emelkedés figyelhető meg, mint a 

koraszülötteknél. 

 A PDI-ben megfigyelhető időbeli változások kapcsán elmondhatjuk, hogy a két 

csoport közötti szignifikáns az eltérés a 6 és a 12 hónapos kor közötti változások tekintetében 

(F (1, 47) = 6,33; p < 0,05), ezen időszakaszban a koraszülöttek csoportszinten csökkenést, 

míg az időre születettek emelkedést mutattak PDI értékeikben. Szintén jelentős a PDI 

különbségpontszámok közötti eltérés a 12 és 24 hónapos kor közötti változások tekintetében, 

ezen időszak alatt a koraszülött csoportban szignifikánsan magasabb a PDI emelkedése, mint 

az időre születetteknél (F (1, 47) = 9,02; p < 0,01). 

 Háromról négy éves korra eszközváltás történt, így ezt az „ugrást” kevésbé könnyű 

megragadni. Mindenesetre mivel az MDI és az IQ számítása hasonlóan történik, ezért 

értelmesnek találtuk itt is a különbségpontszámok kiszámítását. A koraszülötteknél átlagosan 

16,63 (SD = 11,52) pontnyi emelkedés volt ezen időszakban tetten érhető, míg az időre 

születetteknél ugyanezen időszakban 1,66 (SD = 10,32) pontnyi változást figyeltünk meg. A 

különbségpontok szignifikánsan eltérnek egymástól (F (1, 47) = 11,93; p < 0,001). 

Végül az IQ értékekben megfigyelhető változások kapcsán elmondhatjuk, hogy a 

születési státusz szignifikánsnak bizonyult a teljes IQ pontszámban tetten érhető változások 

között (F (1,47) = 10,58; < 0,01), mindkét csoportban csökkenés figyelhető meg 4 és 6 éves 

kor között az IQ-ban, de a koraszülött csoportban ez a csökkenés drasztikusabb. A 

részkvóciensek különbségpontszámainak vizsgálata pedig arra utal, hogy a VQ-ban történő 

változások jelentősebben eltérnek a két csoport között (F (1, 47) = 4,21; p< 0,05) , mint a PQ-

ban történők ( F (1, 47) = 3,25; p< 0,1). 

 

Mint ahogy azt fentebb is láthattuk, igen nagy változások figyelhetőek meg mind 

egyéni mind csoportszinten az életkor előrehaladtával a fejlődési indexekben. Annak 
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vizsgálatára, hogy ezek a változások milyen trendet mutatnak növekedési modell elemzést 

(growth model analysis) végeztünk. A mérőeszköz-váltás miatt az elemzésbe az első 4 mérési 

pontunkat vontuk be, vagyis a 6, 12, 24 és 36 hónapos kori mérések MDI pontszámain 

teszteltük az időbeli változások milyenségét. A teljes mintán végzett elemzés szerint a lineáris 

trend szignifikáns (F (1, 157,49) = 18,73, p < 0,001). A további elemzések alapján a 

másodfokú trend nem bizonyult szignifikánsnak. Ha az elemzést a két csoportban külön 

végeztük el, akkor a lineáris trend csak az időre születetteknél mutatkozott szignifikánsnak (F 

(1, 104) = 31,17, p < 0,001), a koraszülötteknél a lineáris trend nem szignifikáns (F (1, 18,05) 

= 0,26, p > 0,1). Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az időre született csoportban 6-tól 36 

hónapos korig egy jelentős lineáris emelkedést figyelhettünk meg a mentális fejlődési 

indexben, míg a koraszülött csoportban ez a trend nem tekinthető szignifikánsnak. 

A 4 mérési pontban vizsgált PDI-t tekintve nem találtunk lineáris trendet a növekedési 

modell elemzés alapján (F (1, 253,62) = 0,32; p > 0,1). 

 

6. 5. 3.: V. C. Hipotézis: Elkülöníthető alcsoportok a teljesítmény időbeli változása 

szerint 

 

Klaszteranalízist végeztünk annak feltárására, hogy vajon a fejlődési indexekben, 

illetve az IQ-ban megfigyelhető időbeli változások alapján találhatóak-e olyan típusok, a 

gyermekeknek olyan alcsoportjai, akiknél a fenti mutatókban történő változások hasonló 

tendenciákat mutatnak. Több lehetőség is felmerült abban a kérdéskörben, hogy a 

klaszteranalízist pontosan mely változók alapján végezzük el, végül azonban a következő 

változókat emeltük be az elemzésbe: az MDI, a PDI és az IQ különbségpontszámai (egész 

pontosan az MDI változása 6-ról 12, 12-ről 24, és 24-ről 36 hónapos korra, a PDI változása 

ugyanezen időintervallumok között, a 4 éves kori IQ és a 3 éves kori MDI különbsége, és az 

IQ változása 4-ről 6 éves korra). Mindezeken túl a klaszteranalízishez a 6 éves kori IQ-t is 

felhasználtuk, mivel McCall, Applebaum és Hogarty (1973) eredményei alapján úgy véltük, 

hogy a fejlődési változások tendenciáiban az átlagos értelmi szint is szerepet játszik. A 

legmegbízhatóbbnak a 6 éves IQ-t véltük az értelmi szint megragadásaképpen, egyrészt mert 

ez tekinthető esetünkben a kimeneti változónak, másrészt a 4 éves kori mérőeszközzel 

kapcsolatos problémák miatt inkább támaszkodtunk csak a 6 éves IQ-ra. Az elemzés 

hierarchikus klaszteranalízis volt, Ward-eljárással. 

Négy olyan klasztert sikerült azonosítani, melyek mentén a fejlődési változások típusai 

elkülöníthetőek (lásd 40. táblázat; a dendogramot lásd 9. mellékletben). A MANOVA 
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megerősíti, hogy a klaszterhez tartozás a klaszteranalízisben részt vevő összes változó 

esetében szignifikáns hatással rendelkezik (p < 0,001). 

 Koraszülött Időre született Összesen 
Klaszter 1. 5 1 6 (12,8%) 
Klaszter 2. 14 1 15 (31,9%) 
Klaszter 3. 2 12 14 (29,8%) 
Klaszter 4. 0 12 12 (25,5%) 
Összesen 21 26 47 
 

40. táblázat: A klaszteranalízis eredményeképpen kapott 4 klaszter – a születési státusz 

szerinti klaszterhez tartozás. 

 

A 41. táblázat mutatja be a klaszterek leíró statisztikáit a klaszterképzésben használt 

változók mentén. A 42. táblázat pedig az egyes klaszterekbe tartózó gyermekek fejlődési 

indexeinek és IQ értékének átlagairól ad képet. 

 

 Klaszter 1. Klaszter 2. Klaszter 3. Klaszter 4. 
MDI 6-ról 12 
hónapra 

-14,64 (7,44) 2,42 (8,33) 7,64 (8,57) -4,92 
(4,73) 

PDI 6-ról 12 
hónapra 

-16,72 (2,41) 2,41 (15,46) 4,85 (13,82) 12,41 
(12,19) 

MDI 12-ről 
24 hónapra 

9,14 (7,32) 4,04 (10,25) -6,64 (11,85) 11,41 
(10,63) 

PDI 12-ről 24 
hónapra 

39,89 (5,97) 16,12 (11,55) 4,14 (19,32) -2,58 
(12,99) 

MDI 24-ről 
36 hónapra 

7,33 (11,48) -6,60 (15,62) 15,90 (10,91) 1,95 (8,92) 

PDI 24-ről 36 
hónapra 

-30,41 
(26,33) 

-26,33 
(17,82) 

- 6, 81 
(12,30) 

- 6,60 
(15,92) 

3 éves MDI-
ről 4 éves IQ-
ra 

10,17 (7,76) 19,61 (10,89) 0,12 (9,42) 2,96 
(12,00) 

IQ 4 évről 6 
évre 

- 5,78 (4,85) -18,55 (5,03) - 6,03 (4,78) - 4,22 
(3,39) 

IQ 6 éves 103,38 (5,61) 93,46 (7,22) 108,79 (6,45) 107,69 
(4,92) 

 

41. táblázat: A klaszterek leíró statisztikái a klaszterképzésben használt változók mentén. 

Átlag (zárójelben szórás) 
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 Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 Klaszter 4 
6hó MDI 
6 hó PDI 

97,17 (5,60)  
90,17 (7,63) 

92,53 (3,44) 
80,80 (8,56) 

98,07 (5,51)  
90,36 (9,70) 

100,50 (6,09) 
87,75 (9,86) 

12 hó MDI 
12 hó PDI 

82,53 (10,12) 
73,45 (19,25) 

94,96 (10,12) 
83,21 (16,05) 

105,71 (9,63) 
95,21 (14,52) 

95,58 (7,13) 
100,17 (11,85) 

24 hó MDI 
24 hó PDI 

91,67 (10,31) 
 113,33 (16,92) 

99,00 (13,66) 
99,33 (17,12) 

99,07 (9,66) 
99,36 (15,04) 

107,00 (7,73) 
97,58 (13,89) 

36 hó MDI 
36 hó PDI 

99,00 (8,63) 
82,92 (13,81) 

92,40 (12,96) 
73,00 (14,18) 

114,97 (10,15) 
92,54 (16,63) 

108,95 (8,33) 
90,98 (9,07) 

4 év IQ 109,17 (6,65) 112,01 (6,45) 115,09 (6,69) 111,92 (6,33) 
6 év IQ 103,38 (5,62) 93,46 (7,22) 108,79 (6,45) 107,69 (4,92) 
 

42. táblázat: A klaszterekbe tartózó gyermekek fejlődési indexeinek és IQ értékének átlaga 

(zárójelben szórás). 

 

A táblázatok mellett ábrákkal is igyekeztünk szemléltetni, hogy az egyes klaszterekre 

milyen fejlődési mintázat jellemző (lásd 20. és 21. ábra). 
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20. ábra: A négy klaszter fejlődési mintázata az MDI és az IQ tekintetében. 
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21. ábra: A négy klaszter fejlődési mintázata a PDI tekintetében. 

 

Az első klaszterbe tartozó gyermekek teljesítménye 6 és 12 hónapos kor között 

csökken, utána azonban emelkedést mutat (kivéve PDI) egészen 4 éves korig. Végül enyhe 

visszaesés mutatkozik náluk 4 és 6 éves kor között (de, amint láttuk, ez az egész mintára igaz, 

és feltehetően szerepe van benne a mérőeszköz-váltásnak). Ebbe a klaszterbe döntően 

koraszülöttek tartoznak. 

A második klaszterbe tartozók indulnak a legalacsonyabb fejlődési szintről 6 hónapos 

korban, és 6 évesen szintén ők rendelkeznek a legalacsonyabb átlagos IQ-val. A fejlődésükre 

6 és 24 hónapos kor között felzárkózás jellemző, de 3 évesen ismét ők a leggyengébben 

teljesítő alcsoport. Újabb ingadozást mutat a fejlődésük, hiszen 4 évesen ismét egy 

felzárkózás figyelhető meg náluk, ugyanakkor 6 éves korban újra visszaesik teljesítményük. 

Ez a fejlődési mintázat szintén a koraszülöttekre jellemzőbb, 14:1 a koraszülött-időre született 

arány. 

 A harmadik klaszter gyermekei némi teljesítményingadozás ellenére 

(teljesítménynövekedés 6-ról 12 hóra, majd csökkenés 12-ről 24 hónapos korra, majd újabb 

javulás 24-ről 36 hónapos korra az MDI-ben, de némi csökkenés a PDI-ben) 3 és 4 éves 

korukban a legmagasabb mutatókkal rendelkeznek. Mint mindenki másnál, náluk is 

megfigyelhető némi csökkenés az IQ értékében 4 és 6 éves kor között, de ennek ellenére a 4 

alcsoport közül ők zárnak a legmagasabb átlagos IQ pontszámmal. A klaszterbe döntően időre 

született gyermekek tartoznak, de 2 koraszülött gyermek is ilyen fejlődési mintát mutat. 

 Végül a negyedik klaszterünk, mely kizárólag időre született gyermekekből áll, egy 

kiegyensúlyozott fejlődési mintázatot mutat. A kiindulási fejlődési szint esetükben a 

legmagasabb, s bár némi visszaesés megfigyelhető 6 és 12 hónapos kor között az MDI 
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tekintetében, ezután egyenletes, némileg emelkedő teljesítményt mutatnak 4 éves korukig. 4 

évesen közel azonos átlagos IQ értékekkel rendelkeznek, mint a 3. klaszter gyermekei. 

 Az egyenletes előrehaladás csak a 3. és 4. klaszternél megfigyelhető, a klaszteranalízis 

összhangban van a növekedési modell analízissel, melyben azt találtuk, hogy a lineáris trend 

(6 és 36 hónapos kor között) csak az időre született csoportban jelentős. 

  

 Érdekes kérdésnek találtuk annak ellenőrzését, hogy az egyes klaszterek különböznek-

e egymástól valamilyen környezeti háttértényező mentén. Ennek vizsgálatára először egy 

többváltozós modellt teszteltünk, a MANOVA-ban a függő változókat az egy és a négy éves 

kori anya-gyerek interakció faktorai jelentették, a csoportokat pedig a klaszterek jelölték. A 

klaszterhez tartozás jelentős szereppel bír az interakciót leíró faktorokra nézve (Hotelling’s 

Trace alapján F (45, 47) = 1,97; p < 0,05).  

 

Az alábbi két interakciós faktor mutatkozott jelentősnek a klaszterek elkülönítésében 

az utólagos ANOVA-k alapján: az egy éves kori Passzív anya, kezdeményező gyermek faktor 

(F (3, 35) = 3,50, p < 0,05), valamint a 4 éves kori Ösztönző anya, ügyes gyerek (F (3, 35) = 

3,50, p < 0,05). A Passzív anya, kezdeményező gyermek faktor szignifikánsan különböző 

értékeket mutat az első és a negyedik klaszter között (Tukey post hoc test, p < 0,05; ahol az 

első klaszter átlaga 1,05 (SD=0,6), a negyedik klaszter átlaga – 7,08 (SD = 0,7).  

A négy éves kori interakciót leíró Ösztönző anya-ügyes gyermek faktor a második és a 

negyedik klaszterek között mutat jelentős eltérést (p < 0,05, a második klaszter átlaga -0,57 

(SD = 0,96), a negyedik klaszter átlaga 0,53 (SD = 0,77).  

 

6. 6. A fejlődési kimenetelt befolyásoló tényezők összefüggésrendszere – útmodellek 

 

Szükségesnek éreztük a vizsgált változóink közötti összefüggések komplex elemzését 

is. Ehhez az útelemzés módszerét tartottuk megfelelőnek, melyet az AMOS program 

segítségével hajtottunk végre. Az útmodellek tesztelését a teljes mintán végeztük el.10 

 

Elsőként egy olyan útmodellt teszteltünk, melyben a kimeneti változót a 12 hónapos 

kori fejlődés jelentette. A legjobb illeszkedést egy olyan modellel tudtuk elérni, melyben 

                                                 
10 Érdekesnek tartottuk volna olyan modellek tesztelését is, melyhez a cél-és a kontrollcsoportot elkülönülten 
vizsgáljuk, ez elemzéseink logikájába is illeszkedett volna, ám az alacsony elemszám miatt ezeket a 
számításokat nem hajtottuk végre. A születési státuszt azonban mint változót minden modellben szerepeltettük. 
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szerepelt a Születési státusz (Koraszülött/Időre született), a 12 hónapos kori Anya-gyermek 

interakció, valamint a szintén 12 hónapos korban rögzített temperamentum. Az útmodell 

elemzés lényege szerint csak azokat a változókat hagytuk benne a modellben, melyek jelentős 

összefüggéseket mutatnak, illetve, amelyek segítették a modell megfelelő illeszkedését. Így a 

12 hónapos kori interakciót, mint látens változót a végső modellben 3 interakciót leíró faktor 

(mint mért változó) jelenít meg: a Mozgékony, keveset vokalizáló gyerek; az Elfogadó, passzív 

anya, valamint a Tanító, involvált anya. A temperamentum, mint látens változó, szintén 3 

mért változó által meghatározott, ezek a Megerőltetőség, Visszaterelhetőség, és az 

Együttműködés. A 12 hónapos kori fejlődés (mint endogén változó) 2 megfigyelt változó által 

került meghatározásra: a 12 hónapos kori MDI és PDI alapján. Az útmodell elemzés 

eredményét a 22. ábra mutatja. Ezen a szignifikáns standardizált együtthatókat láthatjuk. 
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22. ábra: Útmodell – a 12 hónapos kori fejlődést meghatározó háttértényezők feltárása. 

 

 Modellünk illeszkedés mutatói megfelelőek (0,9 - 1,0 közötti tartomány), a Khi-

négyzet érték és a szabadságfok hányadosa 1,49, vagyis a kritikus 2,0 érték alatt van, a 0,05-

öt meghaladó szignifikancia szint pedig jelzi modellünk megfelelősségét. Az útmodell szerint 

az egy éves kori fejlődési kimenetelhez önmagában hozzájárul a születési státusz, és szintén 

közvetlen úton az anya-gyerek interakció is. A temperamentum ezzel szemben sokkal inkább 

közvetett úton, az anya-gyerek interakción keresztül járul hozzá a fejlődési kimenetelhez. 

Összességében tehát mind a születési státusz, mind az anya-gyermek interakció, és a 

temperamentum szignifikáns prediktorai az egyidejű fejlődési szintnek. 

 

 Második útmodell elemzésünk a longitudinális összefüggések feltárását célozta. Ennél 

az elemzésnél a kimeneti (endogén) változót a 6 éves kori IQ jelentette. Prediktorként 
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bevontuk az első 3 év fejlődési indexeit, ezek a Korai Fejlődés látens változóhoz járultak 

hozzá, valamint a születési státuszt. A kezdeti modellben szerepelt még a 4 éves kori IQ is, de 

ez a végső modellben (az illeszkedés rontása miatt) már nem szerepel. Fontos megemlíteni 

még, hogy a Korai Fejlődés látens változóhoz hozzájáruló fejlődési indexek közül nem maradt 

bent az összes mutató a végső modellben. A legjobb illeszkedést mutató modellt a 23. ábra 

mutatja: 

 

 

 
 

23. ábra: Útmodell – A korai fejlődés és a 6 éves kori IQ közötti összefüggés-rendszer. 

 

A modell illeszkedési mutatói megfelelőek (lásd 23. ábra). A 6 éves kori IQ 

prediktorainak tekinthetjük a korai fejlődést, valamint a születési státuszt is. A születési 

státusz azonban nem közvetlen úton járul hozzá elsődlegesen a 6 éves kori IQ-hoz, hanem 

nagyobbrészt közvetve, a korai fejlődésen keresztül. 

Fontos megjegyezni, hogy bár ez a modell megfelelően illeszkedik az adatokhoz, és 

teoretikusan is megalapozott, mégis más modellek is lehetnek, melyek hasonlóan jól 

illeszkedhetnek adatainkhoz. 
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7. DISZKUSSZIÓ 

 

7. 1. A koraszülöttség fejlődésre tett hatása 

 

A koraszülött és az időre született csoport fejlődését 6 életkorban vizsgáltuk, 6 

hónapos kortól 6 éves korig. Eredményeink szerint a koraszülöttség fejlődésre gyakorolt 

kedvezőtlen hatása az élet első hat évében több általunk vizsgált életkorban tetten érhető. Ez 

számos kutatási eredménnyel összhangban áll (pl. Halsey, Collin és Anderson, 1993; Landry, 

Smith és mtsai, 2000, Sansavini, Rizzardi és mtsai, 1996, Taylor, Klein és Hack, 2000), és I. 

A. Hipotézisünket is igazolja. Eredményeink ellentmondanak azoknak a korábbi 

eredményeknek, melyek a koraszülöttek felzárkózásáról, a hátrányok időbeli halványulásáról 

számoltak be (pl. Tideman, 2000), és azokat az eredményeket erősítik meg, melyek a 

hátrányok időbeli fennmaradását, és az iskolakezdés időpontjában megfigyelhető 

kifejezettebb nehézségeket azonosítottak koraszülött gyermekeknél (pl. Koller, Lawson és 

mtsai, 1997, Saigal, Hoult és mtsai, 2000; Whitfield, Grunau és Holsti, 1997). Nemi 

különbségeket a teljesítményben nem találtunk (kivéve Bender teszt), továbbá az anyai 

iskolázottságnak és életkornak sem mutatkozott jelentős hatása a gyermek mentális és 

pszichomotoros fejlődésére, illetve intelligenciájának alakulására nézve. A koraszülöttek 

hátrányát azonosító eredményünk azonban három fontos kiegészítést igényel:  

(1) A koraszülöttek Mentális Fejlődési Indexe (MDI), illetve IQ-ja minden mérésnél a 

normál övezetbe esik, hátrányuk az időre született csoporthoz képest viszonylagos. A 

Pszichomotoros Fejlődési Index azonban a 24 hónapos kort kivéve minden vizsgálatban az 

enyhén megkésett övezetbe sorolható.  

(2) Mérési pont – azaz az életkor - függvénye, hogy van-e, és milyen mértékű a 

csoportok közötti különbség. Egyes életkorokban nincs a koraszülöttek lemaradására utaló jel, 

míg más életkorban akár 19 ponttal is alacsonyabb az átlagos teljesítményük. A 

koraszülötteknél megfigyelt teljesítményingadozás a „mozgó rizikó” (Gordon és Jens, 1988) 

fogalmával jól megérthető. Eredményeink alátámasztják a „mozgó rizikót”, vagyis I. B. 

Hipotézisünk is megerősítést nyert.  

 (3) Figyelembe kell venni azt is, hogy ezen eredmények természetesen 

csoportátlagokra vonatkoznak, a csoporton belül azonban vannak olyan koraszülött gyerekek, 

akik az időre születettekhez hasonlóan megnyugtató eredményeket értek el. 
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Összességében tehát az, hogy milyen mértékű a koraszülöttek csoportszinten 

megmutatkozó hátránya, függ egyrészt a vizsgált életkortól, másrészt pedig attól is, hogy a 

fejlődés mely területét vizsgáljuk: a mentális vagy a pszichomotoros fejlődésről beszélünk-e. 

Ha a Mentális Fejlődési Indexet (MDI) nézzük, akkor azt látjuk, hogy mindegyik vizsgált 

életkorban a koraszülött gyermekek értékei jelentősen alacsonyabbak az időre születettek 

teljesítményéhez képest. A 6, 12 és 24 hónapos kori Mentális Fejlődési Index átlagok a 

koraszülött csoportban közel egy szórásnyi távolságra vannak az időre születettek átlagától. 

36 hónapos korban ennél jóval nagyobb az MDI-ben megfigyelt különbség a cél-és a 

kontrollcsoport között, a távolság közel két szórásnyi. Ez pontokban kifejezve azt jelenti, 

hogy az első két évben az MDI tekintetében a koraszülött csoport átlagos MDI-je 5-7 ponttal 

maradt el a kontrollcsoporttól, míg 3 éves korban a két csoport átlagos MDI-je közötti 

különbség majdnem 19 pontnyi (18,86 pont). A Pszichomotoros Fejlődési Index (PDI) 

esetében ezzel szemben nem mindegyik mérési pontban mutatkozott jelentősnek a csoportok 

közötti eltérés. Csak 12 és 36 hónapos korban jelentős a koraszülöttek lemaradása a 

pszichomotoros fejlődés terén (6 és 24 hónapos korban azonban nem). 12 és 36 hónapos 

korban egy szórásnyi távolság van a két csoport átlagteljesítménye között. 

A csoportátlagokból az is látszik, hogy szinte minden életkorban, és mindegyik 

csoportban a gyerekek MDI-je magasabb, mint a PDI-je (ez alól csak a koraszülöttek 24 

hónapos kori értékei kivételek). Ez az indexek közötti különbség a BSID-II alkalmazása során 

szerzett korábbi, hazai tapasztalatokhoz hasonló (Vekerdy és Nagy, 1998; Ittzésné Nagy, 

Vekerdy és mtsai 1999). A nemzetközi szakirodalmi eredmények azonban ezen a téren 

ellentmondásosak, találni olyan koraszülöttekkel kapcsolatos vizsgálatokat, ahol nincs 

jelentős eltérés a csecsemők MDI és PDI értékei között (pl. Stoelhorst, Rijken és mtsai, 2003; 

Bonin, Pomerleau és Malcuit, 1998), ám más kutatások azt találták, hogy a koraszülött 

csoportban a PDI alacsonyabb, mint az MDI, és a PDI-ben megmutatkozó hátrány jelentősebb 

a rizikós csoportban (Sun, Mohay és O’Callaghan, 2009). Úgy tűnik, hogy a mi mintánkon az 

MDI értékei a 100-as átlag körül mozognak, vagyis a nemzetközi sztenderdnek megfelelően 

alakulnak, ám a PDI átlagai a rizikómentes csoportban is valamivel átlag alatti értékeket 

vesznek fel. Mindezek ellenére az időre születetteknél a PDI átlagok a normál övezetbe estek, 

míg ez a koraszülöttekre nem igaz, hiszen 3 életkorban is az enyhén megkésett fejlődési 

övezetbe sorolódtak PDI-jük alapján. A két csoport összevetése során tehát úgy tűnik, hogy a 

koraszülötteknek a mentális fejlődésük terén van jelentősebb lemaradásuk (hiszen az MDI 

minden életkorban jelentősen alacsonyabb a koraszülött csoportban), a pszichomotoros 

fejlődésük viszont csak egyes életkorokban marad el a kontrollcsoportétól. Másrészt viszont 
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nem állíthatjuk azt, hogy a koraszülöttek pszichomotoros fejlődésének lemaradása kevésbé 

jelentős, hiszen éppen ez a terület az, amiben a (nemzetközi sztenderdek alapján) szinte 

minden vizsgálat idején az enyhén megkésett övezetbe estek (Bayley, 1993).  

 Az első 3 életév után a fejlődési szint mérésére új mérőeszközt kellett választanunk, 

ami megnehezíti a folyamatosság megragadását, és óhatatlanul bonyolítja azt, hogy a 

csoportok összehasonlítása minden vizsgálat időpontjában egymással összevethető legyen. 

Négy éves korban a koraszülött és az időre született csoport között nincs az intelligencia 

tekintetében jelentős különbség (bár a koraszülött csoport átlagos IQ-ja 3,89 ponttal, VQ-ja 

6,12 ponttal alacsonyabb, mint az időre születetteknek, de a különbségek nem szignifikánsak). 

Hat éves korban, ahol szintén egy új mérőeszközzel kellett dolgoznunk, azonban a 

koraszülöttek IQ-ja jelentősen alacsonyabb, mint az időre születetteké. Hátrányuk átlagosan 

közel 13 pontnyi, és az összes vizsgálati életkor közül ennél a mérési pontnál a legjelentősebb 

a hátrány, a távolság több, mint két szórásnyi az átlagteljesítmények között.  

 A koraszülöttek hátrányának mértékével kapcsolatos eredményeink inkább Rose, 

Feldman és munkatársai (2005) eredményeihez illeszkednek, akik 5-15 IQ pontnyi 

lemaradásról számoltak be koraszülötteknél. Aylward (2002b) és Kalmár (1996) 

eredményeivel összevetve, a jelenlegi mintánkon az 5-7 pontos lemaradáshoz képest 

jelentősebb hátrányok mutatkoztak egyes életkorokban. 

 Fontos kitérni arra, hogy vajon mi állhat a mögött, hogy bizonyos életkorokban 

kimutatható a koraszülött csoport hátránya, más életkorokban viszont nem? Esetünkben ez a 

kérdés arra vonatkozik, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az első három évben 

kimutatható lemaradások után 4 éves korban a koraszülöttek felzárkózását lehetett 

megfigyelni, majd 6 évesen újra jelentős lemaradást állapítottunk meg a koraszülött 

gyermekeknél? Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban három felvetést fogalmazunk meg: 

(1) Feltehetően a környezeti hatások hozzájárulnak ahhoz, hogy mely életkorokban 

jelentősebb a koraszülött gyermekek lemaradása, és mikor mutatnak felzárkózást. Ez 

a feltevésünk korábbi hazai eredményeket vesz alapul, Kalmár (2007) például családi 

környezeti tényezőket (pl. a stimuláció mértékét) azonosított koraszülött gyermekek 

felzárkózásának hátterében. Jelen kutatás során azonban ilyen jellegű bizonyítékokat 

nem találtunk. A négy éves kori anya-gyermek interakció megfigyelése, valamint az 

ugyanekkor felvett HOME-leltár eredményei (részletesen lásd később) nem utalnak 

arra, hogy ebben az életkorban a koraszülött kisgyermekek stimulálóbb, vagy 

bármilyen szempontból kedvezőbb környezeti hatásoknak lettek volna kitéve. A négy 

éves kori környezeti tényezők továbbá nem álltak jelentős kapcsolatban az egyidejű 
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IQ-val, vagyis úgy véljük, hogy a koraszülöttek 4 éves kori felzárkózása mögött jelen 

esetben nem környezeti változások állnak. 

(2) Másrészt állhat eredményeink mögött az is, hogy az iskolába lépés küszöbén 

kiéleződhetnek a különbségek a koraszülött és az időre született gyermekek 

teljesítménye között (Saigal, Hoult és mtsai, 2000), amiatt, hogy a megnövekedett 

elvárások, és az absztrakciót egyre nagyobb mértékben igénylő feladatok fokozott 

kihívást jelenthetnek a rizikós csoport gyermekeinek. Ezt a magyarázatot 

lehetségesnek tartjuk, ám ezzel még nem indokoltuk azt, hogy az élet első három 

évében miért jelentős a lemaradás, és négy évesen miért van felzárkózás a koraszülött 

gyerekeknél. Mindössze a 6 éves korban fennálló csoportok közötti jelentősebb 

különbségre lehet magyarázat az, hogy a 6 éves kori intelligenciát mérő feladatok 

nagyobb absztrakciót igényelnek, és így kifejezettebb megterhelést jelentenek a 

gyerekeknek, ami ahhoz vezethet, hogy kiéleződik a különbség a két csoport 

teljesítménye között. 

(3) Végül meg kell említenünk a háttérben meghúzódó potenciális módszertani 

tényezőket is. Számolnunk kell ugyanis azzal, hogy a gyermekek életkorával 

szükségessé vált a mérőeszköz váltás, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy egyes 

életkorban alkalmazott tesztek érzékenyebbek lehetnek a különbségek 

megragadására, mások esetleg (más feladattartalmak miatt) feltehetően kevésbé jól 

differenciálnak. Ezzel kapcsolatban a 4 éves korban használt intelligenciateszttel 

(OWI) kapcsolatban lehetnek kétségeink, ugyanis hazai kipróbálása során Nagy 

(1988) 120 óvodás korú gyermek vizsgálata alapján a mérőeszközt alkalmasnak ítélte 

az intelligencia mérésére, mégis úgy találta, a feladatok „túl könnyűek” a 

korosztálynak. Adataink ezt alátámasztani látszanak, az összes vizsgált életkor 

mutatói közül a 4 éves kori pontszámok a legmagasabbak. Amennyiben azt 

állapíthatjuk meg, hogy a 4 éves korban használt OWI teszt felülmér, akkor viszont 

ugyancsak óvatosan kell kezelnünk az ebben az életkorban mutatkozó 

koraszülötteknél megfigyelt felzárkózást. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy más 

mérőeszköz használatával nem találkozunk ebben az életkorban a csoportok közötti 

különbségek elhalványulásával. 

 

A koraszülött és az időre született csoportok teljesítményében megmutatkozó különbségek 

jelentőségére utal az is, hogy a fejlődési indexek, és intelligencia kvóciensek ismeretében igen 

pontosan el lehet különíteni a két csoportot egymástól. A 6 éves kori IQ, a 6 hónapos kori 
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MDI, a 24 hónapos kori PDI, valamint a 36 hónapos kori MDI alapján a gyerekek 95,7%-át 

helyesen be lehetett sorolni  a koraszülött/időre született csoportokba. A 21 koraszülött 

gyermekből mindössze kettőnek mutatkozott olyan teljesítménye, amely alapján az időre 

születettekhez lehetett volna őket csoportosítani, a koraszülöttek többségét azonban a fenti 

négy teljesítmény alapján helyesen a koraszülöttekhez sikerült sorolni. Az időre született 

gyermekeket a fenti 4 index, illetve kvóciens alapján 100%-os pontossággal a saját 

csoportjukba lehetett kategorizálni. Ha csak a 6 éves kori eredményeket nézzük (VQ, PQ), 

ezek önmagukban némileg kevésbé pontosan sorolják be a gyermekeket, ám a besorolás még 

így is figyelemreméltóan jó: a 6 éves kori VQ és PQ alapján 4 koraszülött gyermeket lehetne 

az időre születettekhez csoportosítani, ez a csoport 19%-át jelenti. A koraszülött gyermekek 

81%-a ezen kvóciensek alapján a saját csoportjába kerül. Az időre születettek csoportjából a 6 

éves részkvóciensek alapján egy gyermeket (3,8%) lehetne a rizikós csoportba kategorizálni, 

míg a gyermekek 96,2%-ánál helyes a csoportba sorolás. Az, hogy a teljesítmények alapján 

ilyen jól meg lehet mondani, hogy az adott gyermek perinatális rizikóval született-e, 

mindenképpen figyelemre méltó, és alátámasztja a koraszülött gyermekek teljesítménybeli 

hátrányának jelentőségét. Ugyanakkor azt is látni lehet, hogy a besorolás nem 100%-os, 

vannak olyan gyerekek, akik a rizikó ellenére a rizikómentes gyermekekhez hasonló 

teljesítményt érnek el. 

A fejlődési teszteken és az intelligenciateszteken túl 6 éves korban a Bender-tesztben is 

jelentős különbségeket találtunk csoportjaink között. A vizuo-motoros koordinációt mérő 

tesztben szintén az időre születettek teljesítettek jobban, ezen eredményünk beleillik a 

szakirodalom korábbi eredményeibe (Saigal, Hoult és mtsai, 2000; Bennett és Scott, 1997, 

Litt, Taylor és mtsai, 2005; Torrioli, Frisone és mtsai, 2000). A születési státusz szerepén 

túlmenően a vizuo-motoros koordinációban a gyermek nemének is fontos szerepe volt: a 

lányok az ábramásolás során több pontot szereztek, mint a fiúk. Összességében pedig 

eredményeink arra utalnak, hogy leginkább a koraszülött fiúknak gyengébb a szem-kéz 

koordinációja. A rizikós, koraszülött csoportokon belül a fiúk hátrányát számos korábbi 

kutatás kimutatta (Aylward, 2002b; Hindmarsh, O’Callaghan, és mtsai, 2000; Magill-Evans, 

Harrison és Burke, 1999; Samsom, Groot és mtsai, 2002). 

Fontosnak tartjuk fenti eredményeink kapcsán kiemelni, hogy igencsak megtévesztő 

eredményeket kaptunk volna, ha csak egy életkorban vizsgáltuk volna a koraszülött 

gyermekek fejlődését. A longitudinális kutatás adott lehetőséget arra, hogy a teljesítmények 

időbeli változását is meg tudjuk ragadni. Úgy véljük továbbá, hogy a kontrollcsoport 

alkalmazásának elhagyása is számos hamis eredményt hozhatott volna, hiszen a koraszülött 
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gyermekek teljesítménye (a PDI-t kivéve) a normál övezetbe esett, ám a kontrollcsoporttal 

való összevetésük világított rá viszonylagos hátrányukra. A kontrollcsoport alkalmazását 

indokolta a magyar standard hiánya is. 

 

7. 2. Anya-gyerek interakció a két csoportban 

 

 Kutatásunk második nagy kérdésköre az anya-gyermek interakció alakulására 

vonatkozott, melyet két életkorban: a gyermek 12 hónapos és 4 éves korában, két eltérő 

szituációban (játék és tanítás) vizsgáltunk. II. A. Hipotézisünk részben igazolást nyert, hiszen 

bizonyos anyai, gyermeki és az egész interakciót leíró sajátosságokban a nemzetközi 

szakirodalmi eredményekkel összhangban, találtunk különbségeket a koraszülött és az időre 

született gyermek-anya diádok között (pl. Fiese, Poehlmann és mtsai, 2001; Goldberg és 

DiVitto, 2002, Landry, 1995). Emellett azonban sok tekintetben nincs különbség az 

interakciós viselkedésben a születési státusz szerint. 

 Ha az egy éves kori megfigyeléses vizsgálatban talált különbségeket nézzük, először is 

azt vehetjük észre, hogy az első vizsgálat „A” kódolásával kapott dimenziók mentén nem 

különbözik a cél-és a kontrollcsoport egymástól, a „B” kódolás eredményeként kapott 

szempontok mentén viszont találni csoportok közötti különbségeket. E mögött egyrészt állhat 

az, hogy a „B” kódolás szempontrendszere alkalmasabbnak tekinthető az egy éves kori 

interakciós sajátosságok megragadására, hiszen ezt kifejezetten erre a helyzetre, életkorra és a 

saját kérdésfeltevéseink alapján fejlesztettük ki (v. ö. Pellegrini, Symons és Hoch, 2004). 

Másrészt azzal is számolnunk kell, hogy az „A” kódolás csak a szabad játék helyzet 

megfigyelésére vonatkozott, míg a „B” kódolás magában foglalta a félig strukturált 

játékhelyzetet is, vagyis egy olyan epizódot, amikor az anya egy új játéktárgyat mutatott be a 

gyermeknek. Landry, Smith és kutatócsoportja (1998) hangsúlyozzák, hogy koraszülöttekkel 

kapcsolatos kutatásoknál döntő fontosságú lehet, hogy milyen figyelmi megterhelést igényel 

az a kontextus, amelyben a megfigyeléses vizsgálatokat végezzük. Úgy véljük, hogy nem 

csupán a specifikusabb kódrendszer, hanem a nagyobb figyelmi kapacitást igénylő új 

játéktárgy bevezetése is hozzájárult ahhoz, hogy a „B” kódolás során olyan csoportok közötti 

eltéréseket sikerült azonosítanunk, melyek az „A” kódolással rejtve maradtak előttünk. 

 Az egy éves kori játékhelyzetben az alábbi különbségek mutatkoztak jelentősnek a 

cél-és a kontrollcsoport között: A koraszülött csecsemők anyái passzívabbak voltak a játék 

során, a gyermekek pedig többször kezdeményeztek interakciót anyáikkal, mint az időre 

született csoport diádjai. A koraszülött csecsemők továbbá mozgékonyabbak voltak, többször 
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váltottak játéktárgyat, ám kevesebb vokalizáció jellemezte őket, mint a rizikómentes 

gyermekeket a játék során.  

Mivel a szakirodalom álláspontja is igen ellentmondásos a koraszülöttek anyáinak 

viselkedésére vonatkozóan (egyes kutatások magasabb bevonódást és aktivitást, mások épp 

ellenkezőleg, alacsonyabb involváltságot és nagyobb passzivitást azonosítottak esetükben), 

így eredményeink az egyik állásponttal ellentétes, a másikat pedig éppen erősítő 

tapasztalatokkal szolgálnak. A koraszülött csoportban talált alacsonyabb anyai aktivitás 

ellentmond néhány korábbi kutatás eredményének, melyek szerint az időre született 

csecsemők anyáival összehasonlítva a koraszülöttek anyáira éppen a fokozott stimuláció, 

aktívabb interakciós erőfeszítés jellemző (Crnic, Ragozin és mtsai, 1983; Goldberg és 

DiVitto, 2002; Jarvis, Myers és Creasey 1989; Barnard, Bee és Hammond, 1984; Bakeman és 

Brown, 1980; Beckwith és Cohen, 1980; Greene, Fox és Lewis, 1983; Minde, Perotta és 

Marton, 1985; Wijnroks, 1998). Eredményeink azoknak a közleményeknek is 

ellentmondanak, melyek a koraszülöttek anyáinál gyakoribb figyelemirányításról számoltak 

be (Barnard, Bee és Hammond, 1984; Field, 1977). A koraszülött csecsemők anyáinál 

általunk tapasztalt, bizonyos szempontból kevésbé optimálisnak mondható viselkedéses 

sajátosságok nem vezethetők vissza az alacsonyabb iskolázottság szerepére. Úgy tűnik, hogy 

a mintánkban szereplő anyák nem kompenzálóan, hanem inkább kevesebb aktivitással, 

serkentéssel reagáltak a csecsemők koraszülöttségére. Így az egy éves korban az anyai 

viselkedésre vonatkozó eredményeink azokat a kutatásokat erősítik meg, melyek a koraszülött 

csecsemők anyáinak nagyobb fokú passzivitását, alacsonyabb fokú stimulációs viselkedését, 

és az interakció kevésbé optimális, harmonikus alakulását mutatták ki (Barrera, Rosenbaum és 

Cunningham, 1987; Goldberg, Lojkasek, és mtsai, 1989; Zelkowitz és Papageorgiou, 1996; 

Fiese, Poehlmann, és mtsai 2001). 

A koraszülött csecsemők általunk megfigyelt fokozottabb interakciós kezdeményezése 

szintén meglepő lehet több, ezzel ellentétes kutatási eredmény (pl. Garner, Landry és 

Richardson, 1991; Landry, Smith és mtsai 1998) fényében. Eredményeink alapján azonban 

úgy véljük, hogy ez az eltérés inkább a különböző anyai viselkedésre vezethető vissza, és nem 

azt tükrözi, hogy a koraszülött csecsemők szociálisan aktívabbak lennének. A csecsemő 

interakciós kezdeményezése és az anya involváltsága közötti fordított összefüggés arra mutat 

rá, hogy a kevésbé involvált anyák gyermekei kezdeményeznek többször. Mivel az 

interakciós kezdeményezés szempont definiálása magában foglalja, hogy "interakciós 

üresjárat" után tekinthető egy gyermeki viselkedés interakció kezdeményezésének, ezért nem 
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meglepő, hogy azoknál a diádoknál, ahol az anya kevésbé involvált, többször adódik 

interakciós üresjárat, vagyis ekkor a gyermeknek több alkalma nyílik kezdeményezésre.  

A koraszülött csecsemőknél megfigyelt fokozott motoros aktivitás részben a gyakori 

játékszerváltásra vezethető vissza. A későbbi elemzésekből úgy tűnik, hogy ez a 

mozgékonyság, gyakori játékváltás a koraszülötteknél egy pozitív sajátosságot jelent, míg 

ugyanezen viselkedési mintázat az időre születetteknél kevésbé optimális előzményekkel és 

következményekkel bír. Mindenesetre II. A. Hipotézisünk azon vonatkozása, mely szerint a 

koraszülött csecsemők esetében kevésbé optimális interakciós viselkedéseket vártunk, nem 

igazolódott be. 

A fent leírt interakciós különbségek mellett azonban fontos hangsúlyozni, hogy több 

vonatkozásban hasonló interakciós mintázatok voltak megfigyelhetőek a két csoportban, a 

gyermek engedelmessége, a frusztrációtűrés, vagy éppen az anyai tanítói viselkedés 

tekintetében nincs jelentős eltérés a koraszülött és az időre született csoport között. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy várakozásunknak megfelelően a játékos helyzet 

alkalmasnak bizonyult az egyéni különbségek megragadására nemcsak az anya, hanem az egy 

éves csecsemők viselkedésében is. Csoport-szinten a gyerekek koraszülöttsége súlyos rizikó 

hiányában is árnyalta az interakciót, bár azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy 

kirajzolódott volna egy olyan interakciós mintázat, amely csak a koraszülöttes diádokra lenne 

jellemző, rájuk pedig általában érvényes volna. Mind az anyák, mind a csecsemők viselkedése 

igen változatos a csoportokon belül is. 

 

A négy éves kori tanítási helyzetben megfigyelt anya-gyermek interakció során egy 

területen mutatkozott különbség a cél- és a kontrollcsoport között: az időre született 

csoportban volt jellemzőbb az a mintázat, hogy a gyermek ügyes, motivált és kitartó, és az 

anya ösztönző viselkedéssel, pozitív attitűd mellett megfelelő segítség nyújtásával járul hozzá 

ahhoz, hogy a gyermek sikeresen végrehajtsa a feladatot. Ez az az anyai magatartás, amit az 

„állványozás” kifejezéssel ragadhatunk meg (Wood, Bruner és Ross, 1976). Ehhez az 

interakciós mintázathoz, mint látjuk, mind a gyermeki, mind az anyai interakciós sajátosságok 

hozzájárulnak. A megfigyeléses szempontok faktorokba rendeződése nem ad lehetőséget arra, 

hogy a két interakciós fél viselkedése közötti ok-okozatiság kérdését megválaszolhassuk. 

Ugyanúgy lehetséges az, hogy a koraszülöttes diádokban a gyermek viszonylagos 

ügyetlenségére az anya kevesebb információs ösztönzéssel, alacsonyabb elvárásokkal reagál, 

mint a fordított irány, vagyis hogy az alacsonyabb anyai ösztönzés eredményeképpen 

ügyetlenebbek a koraszülött gyermekek az elefánt kirakása során. Mindenesetre, ha nem az 
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interakciót leíró faktorokat, hanem egyenként a faktorban szereplő megfigyeléses változókat 

vetettük össze a két csoportban, akkor is arra jutottunk, hogy mind az anyai viselkedésben 

(ösztönző, tanító viselkedés), mind a gyermeki ügyességben a koraszülöttes anya-gyerek 

diádok értek el alacsonyabb értékeket. Az interakció többi aspektusának alakulásában 

(irányítás, negatív interakció, anyai dicséretek stb.) azonban a koraszülöttségnek önmagában 

nincsen szerepe, ezen dimenziókban nem különbözött a cél-és a kontrollcsoport egymástól. 

A gyermek nemének az interakciós megfigyelések közül egyetlen esetben találtuk 

befolyásoló hatását, ebben az egy esetben is a gyermek neme nem önmagában, hanem a 

születési státusz függvényében játszott szerepet az interakció alakulása során. A négy éves 

korban megfigyelt interakcióban a pozitív légkör és magasabb anyai irányítás interakciós 

mintázat a koraszülött csoportban az anya-fiú diádokra, míg az időre születetteknél az anya-

lány párokra volt jellemzőbb. Ennek az eredménynek a magyarázatára egy lehetséges 

felvetésünk, hogy a koraszülött fiúk gyengébb figyelmi képessége, alacsonyabb kitartása 

állhat ezen interakciós különbségek hátterében. A szakirodalomban találhatóak eredmények 

arra vonatkozóan, hogy a koraszülött fiúk figyelmi kitartásban mutatott hátránya 

kifejezettebb, mint a koraszülött lányoké (Olafsen, Ronning és mtsai, 2006; Van de Weijer-

Bergsma, Wijnroks és Jongmans, 2008). Az Irányító anya-pozitív légkör faktorunkban a 

legnagyobb faktorsúllyal szereplő változó az anyai figyelemirányítás volt. Feltételezhetjük, 

hogy a koraszülött fiúk a gyengébb figyelmi kitartásuk miatt jobban igényelték az anya 

részéről a figyelemirányítást, ezért kaphatták ők ezen a faktoron a legmagasabb értékeket. 

Természetesen ezek csak feltételezések, a gyermek figyelmére vonatkozó adatokat nem 

gyűjtöttünk, s továbbá ez a magyarázat nem indokolja azt sem, hogy az időre születetteknél 

viszont miért az anya-lány diádokra volt inkább jellemző ez az interakciós mintázat. Mivel az 

egyes alcsoportokban ennél az elemzésnél igen alacsony az elemszám, ezért a fenti 

interakciós eredményt úgy véljük, óvatosan kell kezelni, messzemenő következtetések 

levonására nem alkalmas. 

II. B. hipotézisünket, miszerint a gyermek rizikószintje és az anyai sajátosságok 

befolyásolják az interakciós viselkedést, eredményeink tükrében el kell vetnünk. Sem az anyai 

viselkedéssel, sem a gyermeki viselkedéssel nem függött össze egy éves korban az, hogy 

mennyire éretlenül jött világra a koraszülött gyermek. Természetesen ehhez fontos 

hozzátennünk, hogy a koraszülött mintánkban nem volt túl nagy variabilitása a gesztációs 

időnek (28-33 hét), és bár a perinatális veszélyeztetettség többi mutatója nagyobb 

változatosságot fedett le, mégis az általunk vizsgált koraszülött gyermekek mindegyike 

mérsékelt rizikószinttel volt jellemezhető. Feltehetően, ha extrémebb születési súlyú, vagy 
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születési komplikációkkal is rendelkező gyermekeket is bevontunk volna a mintába, akkor 

megismételhettük volna azon eredményeket, melyek a perinatális rizikó súlyossága és az 

interakciós viselkedés kapcsolatára vonatkoztak (Brachfeld, Goldberg és Sloman, 1980; Fiese, 

Poehlmannn és mtsai, 2001). Mindenesetre az egy éves kori interakció során egy gyermeki 

sajátosság összefüggésben állt a rizikó súlyosságával, mégpedig az, hogy a magasabb 

rizikóval, éretlenebbül született koraszülöttek kevésbé voltak mozgékonyak, kevesebb 

játéktárggyal játszottak, viszont többet vokalizáltak a játékhelyzetben. Négy éves korban még 

ennyire sem volt jelentősége az interakciós viselkedésben a születéskori rizikószintnek. 

Az anyai életkor és iskolázottság szerepe az interakciós viselkedés alakulásában 

mintánkon nem mutatkozott meg. Ez több korábbi kutatási eredménynek (pl. Wertsch, Minick 

és Arns, 1984; Feeley, Gottlieb és Zelkowitz, 2000) ellentmondani látszik. Szintén érdemes 

azonban figyelembe venni, hogy a cél-és a kontrollcsoport egymáshoz való illesztésére tett 

törekvések miatt nincs nagy változatosság mintánkban az iskolázottság és az anyai életkor 

dimenziókban, így elképzelhető, hogy ezért nem mutatkoztak a várt összefüggések. 

 

Megkíséreltük összevetni az egy és a négy éves kori megfigyeléseinket, a két 

interakciós fél viselkedésének kontinuitását, avagy diszkontinuitását próbálva kimutatni. 

Összességében nem pusztán azért feltételeztünk csupán mérsékelt összefüggéseket a két 

megfigyeléses vizsgálat között, mert a gyermek fejlődésével más mintázatokra számítottunk, 

hanem azért is, mert megfigyeléseink eltérő kontextusban zajlottak. A teljes mintára 

vonatkozóan azt találtuk, hogy minél jellemzőbb volt a gyermekre egy éves korban a 

frusztráltság és az ellenállás, annál inkább volt a gyermek ügyetlen, motiválatlan és kevesebb 

anyai ösztönzésben részesülő a 4 éves kori tanítási helyzetben. Továbbá azok a diádok, akik 

egy éves korban jellemzően kevesebb testi kontaktusban voltak egymással, 4 évesen inkább  

mutattak olyan mintázatot, amelyben az anya ösztönző, a gyermek pedig ügyes a 

feladatvégzés során. Ezek az eredmények úgy véljük, hogy leginkább a Lerner (2002) által 

leírt eshetőségek közül abba illenek bele legjobban, melyben a viselkedés szintjén változás 

figyelhető meg az idővel, de a mögöttes tényezők mutatnak valamennyi stabilitást (lásd 5. 

ábra a 69. oldalon, „c” eset). Az egy éves korban megfigyelt frusztráltság és ellenállás 

fakadhatott ugyanabból a háttértényezőből (itt csak feltételezéseket tehetünk, pl. lehetett a 

háttérben az ügyetlenség, vagy a temperamentum sajátosságok, vagy esetleg a nem jól 

illeszkedő anyai magatartás), mint a négy éves kori motiválatlanság és relatív ügyetlenség. 

Feltételezésünk szerint itt a gyermeki viselkedés szintjén a magyarázó kontinuitásról 

beszélhetünk. Azt a folyamatot is elképzelhetőnek tartjuk eredményeink alapján, hogy a korai 
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(1 éves kori) frusztráltság, ellenállás negatív interakciós köröket indíthatott be, s így 

láncreakcióként vezethetett negatívabb anyai viselkedésen, majd ennek a gyermeki 

viselkedésre gyakorolt visszahatásán keresztül a későbbi (4 éves kori) kevésbé kedvező 

interakciós mintázat kialakulásához. 

Érdekesnek találjuk azon eredményünket, mely szerint a gyakoribb testi kontaktus a 

csecsemőkori játékhelyzetben fordított összefüggésben áll a 4 éves kori anyai ösztönzéssel és 

gyermeki ügyességgel. Úgy véljük ez a kapcsolat abból fakadhat, hogy (1) vagy azokat a 

gyermekeket tartotta inkább ölben, vagy szorosabb testi kontaktusban az anya az egy éves 

játékhelyzet során, akik ügyetlenebbek, fejletlenebbek voltak, és ez az ügyetlenség 

maradhatott esetleg fenn a későbbi életkorig. Vagy (2) az, hogy a már nagyobb szabadságra, 

önálló explorációra már vágyó gyermeket az anya ölben tartotta egy évesen, utalhat arra, hogy 

az anya kevésbé a fejlődést elősegítő attitűddel (vagy tudással) rendelkezhetett, ami a 4 éves 

kori tanítási helyzetben az alacsonyabb fokú ösztönző viselkedésben manifesztálódhatott. 

Egyik eshetőségre sem tudunk adataink alapján választ találni. Mindenesetre érdekes, hogy a 

koraszülött és az időre született csoportban úgy tűnik eltérő szereppel bírhatott az egy éves 

kori fizikai kontaktus mértéke: a koraszülötteknél a játékhelyzetben minél több testi 

kontaktust figyeltünk meg, 4 évesen annál kevésbé volt jellemző az ösztönző anya-ügyes 

gyermek leírás rájuk. Viszont az időre születetteknél az egy éves kori fizikai kontaktus 

mértéke pozitív összefüggésben állt a későbbi anyai dicséretekkel, és ügyesebb gyermeki 

feladatmegoldással. 

További teljes mintán mutatkozó összefüggés az 1 és a 4 éves kori megfigyelés között, 

hogy az egy évesen aktívabb, vidámabb gyerekek a 4 éves kori tanítási helyzetben pozitívabb 

légkörű interakcióban és több anyai irányításban részesültek. E mögött feltehetően a gyermeki 

hangulatban, aktivitásban megmutatkozó viszonylagos kontinuitást sejthetjük, vagy legalábbis 

azt gondoljuk, hogy a gyermekek többsége az anyával való kétszemélyes játék (vagy játékos 

feladathelyzet során) mind egy évesen, mind 4 évesen hasonló aktivitást, bevonódást és 

pozitív hangulatot mutatott. Ez a relatív kontinuitás inkább a koraszülött gyermekeknél volt 

jellemző. Továbbá azok az anyák, akik korlátozóbbak, intruzívabbak voltak a gyermek egy 

éves korában a játékhelyzetben, több negatív feedbacket adtak a 4 éves tanítás során, 

negatívabb érzelmi színezetű interakciót alakítottak ki, és sok kérdést tettek fel 

gyermeküknek. Úgy véljük, ezen eredményünk hasonló Beckwith, Rodnig és Cohen (1992) 

eredményéhez, akik (bár teljesen más életkorokban) azt találták, hogy a későbbi életkorban 

mért anyai válaszkészség nem a csecsemőkori anyai válaszkészség mértékétől függött, hanem 

sokkal inkább a toleranciával és az autonómia bátorításával volt kapcsolatban. Eredményeink 
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alapján azt mondhatjuk, hogy a 4 éves kori anyai kritikusság előzményeként a 

csecsemőkorban megfigyelt anyai korlátozást és intruzivitást lehetett tetten érni. Ez az 

összefüggés a teljes mintán kimutatható volt, a két alcsoport elkülönült vizsgálatából azonban 

kiderül, hogy csak a koraszülötteknél szoros a kapcsolat a korai anyai korlátozás, intruzivitás 

és a későbbi kritikusság között. 

Egyetlen olyan összefüggést találtunk, ami csak az időre született csoportban volt 

kimutatható: az egy évesen mozgékonyabb, ám kevesebbet vokalizáló gyermekek negatívabb 

hangulatú interakciókban vettek részt 4 éves korban, több negatív visszajelzést kaptak a 

feladatvégzés során anyáiktól. Úgy tűnik, hogy az egy éves kori mozgékonyság, gyakori 

játékváltás nem igazán jelent kedvező viselkedésmódot az időre született csoportban. (A 

koraszülötteknél ez a mintázat sokkal kedvezőbbnek tűnik a későbbi eredmények alapján. 

Lásd ott). 

Összességében az egy és a négy éves kori megfigyeléses helyzet alapján azt 

mondhatjuk, hogy mérsékelt összefüggéseket találtunk, ami a II. C Hipotézisünket támasztja 

alá. Az egy éves kori interakcióból kiindulva csak korlátozottan lehet bejósolni a 4 éves kori 

interakciót (lásd regresszióanalízis). Úgy találtuk, hogy az általunk vizsgált 4 éves kori 

tanítási helyzetben az anyai ösztönző viselkedést és a gyermeki ügyességet leginkább 3 

komponens jósolta be az egy éves kori játékhelyzetben megfigyelt interakciós mintázatok 

közül. Ezek a következők: minél kevesebb volt a testi kontaktus, minél kevésbé volt a 

gyermek frusztrált és ellenálló, valamint minél inkább vidám és válaszkész volt a gyermek a 

csecsemőkori megfigyelés során, annál inkább volt ösztönző az anya és ügyes a gyermek a 

későbbi tanítási helyzetben. Az irányító anyai viselkedés és a pozitív légkör bejóslója a 

gyermeki aktivitás és vidámság. A negatív interakció prediktora pedig az egy éves kori anyai 

korlátozás. Úgy véljük, hogy bár a két megfigyelés között 3 év telt el, valamint, eltérő 

kontextusban és eltérő mérőeszközzel figyeltük meg az interakciós viselkedéseket a két 

életkorban, mindezek ellenére bizonyos gyermeki és anyai viselkedésmódokban sikerült 

mérsékelt kontinuitást találnunk. Ha nem is leíró, de magyarázó szinten mindenképp (Lerner, 

2002). A kontextusok közötti különbségek miatt sem számítottunk ezeknél erősebb 

összefüggésekre (v.ö. Bornstein és Tamis-LeMonda, 2006; Leyendecker, Lamb és 

Schölmerich, 1997; Yamokoski, Jaquay és mtsai, 2000). 
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7. 3. Az otthoni környezet minősége 

 

 Kutatásunkban a környezeti hatások megragadását az anya-gyermek interakciók 

megfigyelésén túl a HOME-leltár (Caldwell és Bradley, 1979) alkalmazásával is 

kiegészítettük. Egy éves korban csak a koraszülötteknél, 4 éves korban pedig mindkét 

csoportban rendelkezésünkre állnak ez alapján az otthoni környezet minőségére vonatkozó 

adatok. Az általunk vizsgált családok többsége a közepes-magas övezetbe sorolható az otthoni 

környezet minősége szempontjából, négy éves korban nem találtunk a koraszülött és az időre 

született családok között jelentős különbségeket e tekintetben. A születési státusz tehát nem 

befolyásolta azt, hogy milyen ösztönző, stimulációban gazdag, törődő környezetben nő fel a 

gyermek. A szakirodalommal összhangban (Elardo és Bradley, 1981; György, 1984) viszont 

az anyai iskolai végzettség meghatározó tényezőnek bizonyult a HOME-leltáron elért 

összpontszám alakulásában. A magasabb iskolai végzettségű szülők biztosítottak kedvezőbb 

otthoni feltételeket, nagyobb fokú és változatosabb ösztönzést gyermekeik számára. 

Eredményeink alapján III. A. Hipotézisünk megerősítést nyert. 

Érdekes kérdéskörnek tartottuk a HOME-leltárral kapott adatok és az anya-gyerek 

interakció minőségének összevetését is. Összességében gyenge kapcsolat mutatkozott az 

otthoni környezet minősége és az általunk megfigyelt anya-gyermek interakció minősége 

között. Ez III. B. hipotézisünkkel összhangban áll. A koraszülötteknél például egy éves 

korban a HOME-leltár alapján kevésbé korlátozó és a büntetést inkább elkerülő családok 

gyermekei az interakció során kevesebb ellenállást és frusztrációt mutattak. Ám a HOME-

leltár összpontszáma, vagyis az otthoni környezet összesített minősége nem állt 

összefüggésben egyik interakciós mintázattal sem. Négy éves korban a koraszülötteknél 

szintén csak egyes HOME alskálák és az interakció egyes aspektusai között találtunk 

kapcsolatot, az összesített értékek viszont nem jártak együtt. Ilyen specifikus aspektus 

például, hogy azon családok anyái, akiknél a HOME-leltár alapján kevésbé mutatkozik meg a 

gyermekük elvont viselkedésre való ösztönzése, a 4 éves kori tanítási helyzetben negatívabb 

légkörű interakciós mintázatot, kritikusabb hozzáállást mutattak gyermekükhöz.  

Eredményeink arra mutatnak rá, hogy a HOME-leltár által megragadható otthoni 

környezet minősége és a megfigyeléses vizsgálatok által szerzett információk az anya-

gyermek interakció minőségéről és milyenségéről alapvetően egymást kiegészítő 

információkkal szolgáltak kutatásunk számára, korántsem tekinthetőek egymást átfedő 

vizsgálati eljárásoknak. Az otthoni környezet minősége összességében nem mond sokat az 

anya-gyermek interakció minőségéről, és fordítva, pusztán az anya-gyermek interakció 
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alapján nem tehetnénk megbízható bejóslást az otthoni környezet minőségére sem. Mindezek 

mellett azonban, ha az otthoni környezet egyes aspektusait külön vizsgáljuk (a HOME 

alskáláit vesszük szemügyre), valamint az egyes interakciós mintázatokat nézzük, akkor a várt 

irányú (de mérsékelt erősségű) kapcsolatokat találunk.  

 

7. 4. A környezet szerepe a gyermek fejlődésében 

 

7. 4. 1.: Anya-gyerek interakció 12hónapos korban, egyidejű összefüggések 

 

 Az egy éves kori fejlődési indexek (MDI és PDI) és az egyidejű interakciós 

mintázatok közötti több kapcsolatot is kimutattunk. Eszerint IV. A. Hipotézisünk, melyben azt 

feltételeztük, hogy az interakció minősége összefügg a fejlődési kimenetellel, megerősítést 

nyert. Összességében azt találtuk, hogy az interakciós mintázatok és a fejlődési indexek 

közötti kapcsolat a koraszülött csoportban kifejezettebb, mint az időre születetteknél. Ezen 

eredményünk megerősíti azokat a korábbi elképzeléseket (Sameroff és Seifer, 1983; Barratt, 

Roach és Leawitt, 1996; Smith, Landry és Swank, 2000) melyek szerint mérsékelt biológiai 

rizikó jelenléte esetén bizonyos környezeti hatásoknak nagyobb jelentősége lehet, mint rizikó 

hiányában. Úgy véljük, hogy azon eredményünk, miszerint a koraszülötteknél jelentősebb a 

kapcsolat az anya-gyerek interakció és a fejlődési indexek között, arra utal, hogy olyan 

környezeti hatásokat találtunk, melyek rizikómentes gyermekek fejlődését megragadhatóan 

nem módosítják (náluk például a kevésbé optimális környezet esetén is problémamentes lehet 

a fejlődés), de a rizikós gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásuk kimutatható. Másrészt 

eredményeink a tranzakcionális modellbe is beleillenek, alátámasztják azt, hogy a környezeti 

hatások módosítanak a biológiai rizikó által valószínűsíthető nehézségek alakulásán, 

enyhíthetik, vagy súlyosbíthatják azt (Poehlman és Fiese, 2001; Aylward, 2002a; Sameroff, 

2005). 

 Azok a koraszülött gyermekek, akiknek anyái az egy éves kori játékhelyzetben 

passzív, a gyermek felé alacsony elvárást támasztó viselkedést mutattak, alacsonyabb 

pszichomotoros fejlettségi szintet értek el (alacsonyabb PDI). Az anyai involváltság és tanítás 

viszont kedvezőbb mentális fejlődéssel (magasabb MDI) járt együtt. Eszerint a koraszülött 

gyermekek fejlődését segítette az anyai bevonódás, aktivitás és az, ha a gyermeket tanítgatták, 

bizonyos elvárásokat is támasztottak feléjük egy éves korban. A gyermeki interakciós 

viselkedés és a fejlődés között is találtunk összefüggéseket a koraszülötteknél: az aktívabb, 

vidámabb, valamint a mozgékonyabb gyermekek rendelkeztek magasabb Pszichomotoros 
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Fejlődési Index-szel. Az időre születetteknél ennél kevesebb összefüggés mutatkozott, az 

anyai passzivitás járt együtt alacsonyabb gyermeki PDI-vel az ő csoportjukban. 

 Amikor azt vizsgáltuk, hogy az egyes interakciós sajátosságok mennyiben képesek a 

fejlődési indexekben megmutatkozó változatosság magyarázatához hozzájárulni, szintén azt 

találtuk, hogy a koraszülött csoportban mutatható ki nagyobb szerepe az interakciónak. A 

koraszülött csoportban a 12 hónapos kori MDI prediktoraként az anyai involváltságot és 

tanítást azonosítottuk, ez az interakciós viselkedés a 12 hónapos kori MDI varianciájának 

29%-át volt képes megmagyarázni. Ez, bár szignifikáns prediktornak tekinthető, még nem 

tűnik egy magas megmagyarázott hányadnak, hiszen az MDI variabilitásának 71%-át pusztán 

a játékhelyzetben megfigyelt anyai involváltság és tanítás alapján megmagyarázni nem 

tudjuk. Azonban ha azt vesszük, hogy egy környezeti sajátosság, nevezetesen az anyai 

stimuláció mértéke az, aminek az MDI változatosságában megragadható szerepét néztük, 

akkor a 29%-ot relatíve magas értéknek tekinthetjük. A PDI bejóslóiként a koraszülött 

csoportban gyermeki interakciós viselkedéseket azonosítottunk: a gyermek mozgékonysága, 

alacsony vokalizációja, aktivitása és vidámsága járultak együttesen hozzá a PDI 

magyarázatához. Ezen sajátosságok a PDI variabilitásának 64%-át képesek megmagyarázni. 

Emögött a magas megmagyarázott hányad mögött úgy véljük az áll, hogy az interakció 

megfigyelése során olyan gyermeki viselkedéseket rögzítettünk (mozgékonyság, aktivitás), 

mely a PDI alakulásában jelentős szereppel rendelkezik, vagyis a megfigyeléses vizsgálat és a 

fejlődési teszt ezen aspektusai némiképp átfedésben vannak. 

 A koraszülött csoportban, mint láttuk, a csecsemő mentális fejlődési indexe összefügg 

az anyai tanítói viselkedéssel. Az egyidejű, korrelációszámításra alapuló kapcsolat nem ad 

felvilágosítást a hatás irányáról. Tanulságos azonban a kovariancia analízis eredménye, mely 

szerint kevésbé jelentősnek mutatkozik a két csoport mentális fejlettségi szintje közötti 

különbség, ha az anya involváltságának, tanítási igyekezetének a hatását kiszűrjük. Ennek 

fényében indokolt, hogy az összefüggés mögött az anyai viselkedés jelentőségét lássuk, amit 

alátámasztanak más kutatások eredményei is, amelyek az anyai aktivitás, stimulálás mentális 

fejlődésre gyakorolt kedvező hatására utalnak (pl. Bradley, Corwyn és mtsai, 2001; Burchinal, 

Roberts és mtsai, 2000; Meadows, 1996; Neisser, Boodoo és mtsai, 1996; Olson, Bates és 

Kaskie, 1992; Saltaris, Serbin és mtsai, 2004). Ezt az összefüggést koraszülöttek fejlődését 

követő kutatások is kimutatták (Landry, Garner és mtsai, 1996; Landry, Smith és mtsai, 1998; 

Smith, Landry és mtsai, 1996). Érdekes eredmény azonban, hogy az anyai tanítás a 

pszichomotoros fejlődési szintben megmutatkozó csoportok közötti különbségekben nem 

játszik szerepet, a PDI-ben a születési státusz hatását nem befolyásolta ez az anyai interakciós 
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viselkedés. Sejtésünk szerint a pszichomotoros terület inkább a biológiai adottságok 

függvényében fejlődik, a környezetnek kevésbé van lehetősége a korrekcióra ezen a téren. 

Ezzel szemben a mentális fejlődés területén a környezeti hatások jelentősebb kompenzáló 

erővel bírhatnak. Ezen eredményünk összhangban áll Candelaria, O’Conell és Teti (2006) 

eredményeivel, akik a pszichoszociális rizikó hatását mutatták ki koraszülött csecsemők 

mentális fejlődésére nézve, de a környezeti hatások és a gyermek motoros fejlődése között 

nem találtak összefüggést. 

 

7. 4. 2.: Anya-gyerek interakció 4 éves korban, egyidejű összefüggések 

 

 A négy éves kori tanítási helyzetben megfigyelt anya-gyermek interakció és az 

egyidejű IQ között nem találtunk jelentős kapcsolatot, sem a teljes mintán, sem a két almintán 

elkülönülten vizsgálva. IV. A. Hipotézisünk azon része, hogy az interakció és az egyidejű 

fejlődés között összefüggést feltételeztünk, így csak az 1 éves kori vizsgálatra vonatkozóan 

fogadható el, a 4 éves kori eredmények tükrében azonban nem. 

 Az, hogy nem mutatkozott kapcsolat a tanítási helyzetben megfigyelt interakció és az 

IQ között, számos korábbi vizsgálatnak ellentmondani látszik (Mattanah, Pratt és mtsai, 2005; 

Pratt és Savoy-Levine, 1998; Smith, Landry és Swank, 2000). Több magyarázat felmerülhet 

eredményünk alakulásával kapcsolatban. Egyrészt feltételezhetjük, hogy nem választottunk 

sikeresen megfigyelési helyzetet, megfelelően feladatot, vagy a szempontrendszerünk 

kialakítása a releváns interakciós viselkedések és mintázatok megragadására nem volt 

kielégítő. Ezt a feltevést azért nem tartjuk valószínűnek, mert, mint láttuk a megfigyeléses 

helyzet és a használt szempontrendszer alkalmasnak bizonyult a csoportok közötti 

különbségek azonosítására, továbbá a későbbiekben kiderült, hogy a későbbi intelligencia 

részkvóciensekkel, és egyes korábbi fejlődési indexekkel is kimutatható kapcsolatban áll a 4 

éves kori interakció. Éppen ezért úgy véljük, nem a megfigyeléses vizsgálat, hanem sokkal 

inkább a 4 éves kori IQ mérésünkkel szemben lehetnek kétségeink. Már fentebb említettük, 

hogy a 4 éves kori IQ mérésére használt mérőeszközünk kevésbé bizonyult jó választásnak. 

Természetesen ennek ellenére azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki teljes biztonsággal, hogy 

valóban nincs (és más mérőeszközt használva sem lenne) összefüggés 4 éves korban az 

interakció és az IQ között. 
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7. 4. 3. Anya-gyerek interakció és ennek longitudinális összefüggései a gyermek fejlődésével 

 

 Eltérő longitudinális mintázatokat találtunk a koraszülött és az időre született 

csoportban az egy éves kori anya-gyerek interakció és a későbbi fejlődési indexek és 

intelligencia kvóciensek közötti kapcsolatok tekintetében. Ismét azzal találkoztunk, hogy a 

koraszülötteknél a környezet kifejezettebb kapcsolatban áll a fejlődéssel, vagyis a környezet 

szerepe mérsékelt biológiai rizikó jelenlétében megnövekedik (Sameroff és Seifer, 1983; 

Smith, Landry és Swank, 2000).  

 Az egy éves kori interakció következő aspektusai mutatkoztak a fejlődést serkentőnek, 

elősegítőnek a koraszülötteknél: anyai szenzitivitás, harmonikus interakció, anyai involváltság 

és tanítás, aktivitás és bizonyos fokú elvárások támasztása. Érdekes továbbá, hogy a fizikai 

kontaktus a négy éves kori verbális kvócienssel negatív összefüggést mutat. Ezzel 

kapcsolatban visszautalnánk azon korábbi eredményünkre, miszerint a koraszülötteknél az 

egy éves kori testi kontaktus a 4 éves kori anyai ösztönzéssel és gyermeki ügyességgel is 

fordított összefüggést mutatott. A fentiekben már megkíséreltük felvázolni, milyen tényezők 

húzódhatnak meg ezen eredmények mögött, továbbra is úgy véljük, hogy itt egy mögöttes, 

harmadik tényezővel magyarázhatóak csak az eredmények. 

Az egy éves kori gyermeki interakciós sajátosságok közül a koraszülött csoportban az 

alábbiak járultak hozzá a kedvezőbb fejlődési kimenetelhez: mozgékonyság (ami alacsonyabb 

vokalizációval párosult), aktivitás, vidámság, alacsony fokú ellenállás és frusztráció. Az egy 

éves korban megfigyelt interakció azonban a 6 éves kori IQ-val már nem állt összefüggésben, 

a fenti eredmények a 2 és a 4 éves kori mutatókkal való kapcsolatokra vonatkoznak. 

Az időre születetteknél kevesebb a longitudinális összefüggés, az anyai szenzitivitás, 

aktivitás, az interakció harmonikussága azonban ebben a csoportban is fontosnak bizonyult a 

későbbi fejlődésre nézve. A gyermek alacsonyabb fokú frusztráltsága és ellenállása még a 6 

éves kori performációs kvócienssel is jelentős kapcsolatot mutatott. A mozgékonyság és 

alacsonyabb fokú vokalizáció azonban ebben a rizikómentes csoportban nem volt pozitív 

kapcsolatban a fejlődéssel, sőt a 6 hónaposan alacsonyabb MDI-vel rendelkező gyermekekre 

volt jellemzőbb ez az 1 éves kori viselkedésmintázat ebben az alcsoportban. 

A 4 éves kori interakció egyes aspektusai csak a koraszülötteknél voltak 

meghatározóak a 6 éves kori fejlődési kimenetelre vonatkozóan. Azok a gyermekek, akik a 4 

éves kori tanítási helyzetben ügyesebbek voltak, és több anyai ösztönzésben részesültek, 

magasabb PQ-val rendelkeztek 6 éves korukban. Itt ismét az anyai stimuláció kedvező hatását 

sikerült kimutatnunk (Smith, Landry és Swank, 2000; Saltaris, Serbin és mtsai, 2004). Az 
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időre született csoportban leginkább a 24 hónapos kori kedvezőbb fejlettségi szint járt együtt 

optimálisabb 4 éves kori interakcióval. 

 

7. 4. 4. Az otthoni környezet minősége és a gyermek fejlődése 

  

A 12 hónapos korban felvett HOME-leltár összpontszáma az egyidejű MDI-vel nem 

volt szignifikáns kapcsolatban a koraszülött csoportban, de a későbbi fejlődési indexek 

némelyikével igen (Bradley, Caldwell és mtsai, 1987; Greenberg és Crnic, 1988; Kalmár és 

Boronkai, 2001). Az otthoni környezet minősége jellemzően inkább a mentális fejlődési 

indexekkel, illetve a verbális kvóciensekkel mutatott szignifikáns együttjárást, a 

pszichomotoros fejlődéssel és a performációs kvóciensekkel viszont nem állt jelentős 

összefüggésben. Ez összhangban van hazai kutatásokkal (György, 1984; Kalmár, 2007), 

melyek az otthoni környezet minőségét a verbális területekkel találták szorosabb 

kapcsolatban. Eredményünk jól illeszkedik azokhoz az eredményekhez is, melyek a 

pszichoszociális rizikó szerepét a mentális és verbális területeken találták jelentősebbnek, 

szemben a mozgásos és performációs területekkel (Ramey, Ramey és Lanzi, 2001; 

Candelaria, O’Connell és Teti, 2006). Összességében a HOME-leltár az egyidejű MDI-nek a 

16 %-át, a 24 hónapos kori MDI-nek pedig 26%-át magyarázza. Tekintve, hogy itt egy több 

tényező által (genetika, valamint egyéb környezeti hatások, és ezek interakciója) 

meghatározott fejlődési kvóciensről vaan szó, a HOME által megragadott környezeti 

sajátosságok igen szép magyarázó erejének tekinthetjük ezeket a százalékokat. 

Elardo és Bradley (1981) az első életévben felvett HOME-leltár és a 3 éves fejlődési 

kimenetel között (Binet IQ) 0,54-0,59 közötti korrelációkat mutatott ki. Esetünkben a 12 

hónapos kori HOME és a 24 hónapos kori MDI között mutatkozott hasonló nagyságú, 0,51-es 

korreláció, ám a 3 éves kori mutatókkal ismét nincs jelentős kapcsolatban az otthoni 

környezet minősége. 

A négy éves korban vizsgált otthoni környezet minősége összességében gyenge 

összefüggéseket mutat a fejlődési mutatókkal mindkét csoportban. Feltehetőleg e mögött a 

HOME-leltár eredményeiben a mi mintánkon megmutatkozó viszonylag alacsony variabilitás 

is meghúzódik. Összességében IV. B. Hipotézisünkre, mely az otthoni környezet minősége és 

a kognitív fejlődés közötti kapcsolatra vonatkozott, egy éves korban részben megerősítő 

eredményeket kaptunk, a 4 éves kori HOME-leltárral nyert adataink azonban nem erősítik 

meg eredeti feltevésünket. 
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7. 4. 5. Mediáció vagy moderátor hatás? 

 

 Eredményeink egyértelműen arra utalnak, hogy a születési státusz nem az anya-

gyermek interakción keresztül fejti ki hatását a fejlődésre, hanem önmagában jelentősen 

hozzájárul a 6 éves kori IQ alakulásához. Az anya-gyerek interakció mediáló hatását tehát 

elvetjük, IV. C. Hipotézisünk erre vonatkozó része nem nyert igazolást. Mint láttuk, a 

környezetnek van szerepe a fejlődési kimenetel alakulásában, és az is igaz, hogy a koraszülött 

és az időre született csoport bizonyos interakciós viselkedésekben különbözik egymástól. 

Mégis úgy tűnik, hogy a koraszülöttség nem közvetetten járul hozzá a kedvezőtlenebb 

fejlődési kimenetelhez, hanem közvetlen kapcsolatban van azzal. 

 Arra viszont, hogy a koraszülöttség moderálja a környezet és a kognitív fejlődés 

közötti kapcsolatot, több bizonyítékot is találtunk, így IV. C. Hipotézisünk moderáló hatásra 

vonatkozó részét elfogadhatjuk. Barratt, Roach és Leawitt (1996), Smith, Landry és Swank 

(2000), valamint Sameroff és Seifer (1983) megállapításaival összhangban azt mondhatjuk, 

hogy a koraszülött gyerekek többet tudtak profitálni az optimális anya-gyermek interakcióból. 

Másképp viszont úgy is fogalmazhatunk, hogy az időre született gyermekek fejlődési 

kimenetelére kevésbé volt hatással az, hogy milyen minőségű interakciót tett lehetővé anyjuk 

számukra, ők problémamentes fejlődést mutattak az anya-gyermek interakció minőségétől 

függetlenül. Az anyai tanítás és involváltság csak a koraszülött csoportban korrelált jelentősen 

az MDI-vel, és ha a két csoportban mutatkozó korrelációkat összehasonlítottuk egymással, 

akkor jelentős különbséget kaptunk. Az anyai tanítás és involváltság ezek szerint egy olyan 

környezeti sajátosság, mely az időre születetteknél nem hagy „látható nyomot” a fejlődésen, 

de a koraszülötteknél sokat számít, hogy ilyen magatartást tanúsít-e az anya vagy sem. 

 További moderáló hatásokat gyermeki interakciós sajátosságok esetén találtunk. 

Eszerint a gyermek Mentális Fejlődési Indexének alakulásában a koraszülötteknél jelentősebb 

szerepet játszik az, hogy a játékhelyzetben megfigyelt interakció során mennyire aktívak, 

vidámak, mozgékonyak a gyermekek. Ugyanezen gyermeki viselkedésmódok az időre 

születettek teljesítményét a Bayley II. Skálán nem befolyásolták. Úgy véljük, hogy itt 

valamelyest a gyermeki temperamentum koraszülötteknél megmutatkozó nagyobb szerepét 

értük tetten (Roth, Eisenberg és Sell, 1984; Greenberg és Crnic, 1988; Ferenczi és Kalmár, 

2009). 
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7. 5. Kontinuitás és diszkontinuitás a fejlődésben 

 

7. 5. 1. Összefüggések az egyes életkorokban mért fejlődési indexek, illetve intelligencia 

kvóciensek között 

 

 Kutatásunk longitudinális természete lehetőséget adott arra, hogy a fejlődésben 

megmutatkozó egyenetlenségeket, vagy éppen kontinuitást vizsgálat tárgyává tegyük. Ehhez 

első körben a fejlődési mutatókban csoportszinten megfigyelhető stabilitást vizsgáltuk. A 

BSID-II alapján mért fejlődési indexek stabilitása 6 és 36 hónapos kor között a teljes mintán 

történő elemzések alapján alacsonynak, illetve néhol mérsékeltnek mondható. A 4 különböző 

életkorban mért MDI közötti korreláció 0,19-0,47 között, a PDI esetében 0,21-0,40 között 

mozog. Ez megfelel a szakirodalomban találtaknak (Pomerleau, Scuccimarri és Malcuit, 

2003; Bayley, 1993). Ami az első 3 életévben kapott fejlődési indexek előrejelző értékét illeti, 

azt találtuk, hogy egyes életkorokban gyenge, más életkorokban mérsékelt, vagy akár magas 

korreláció mutatható ki a fejlődési indexek és a 6 éves kori IQ között. A 6 hónapos kori MDI 

és PDI például a vártnál magasabb 0,38 és 0,51-es erősségű korrelációt mutat a 6 éves kori 

IQ-val. Persze ezek az együtthatók még korántsem alkalmasak az egyéni szinten történő 

előrejelzésre, de valamivel erősebbek, mint például Elardo és Bradley (1981) által kimutatott 

0,28-0,32-es értékek. A 12 és a 24 hónapos kori indexek 0,23-0,42 közötti korrelációt 

mutatnak a 6 éves IQ-val, ez mérsékelt erősségű összefüggésnek tekinthető, megegyezik a 

várttal (Bayley, 1993). A 36 hónapos kori indexek viszont ismét igen magas korrelációt 

mutatnak a 6 éves IQ-val, az MDI 0,72-es, a PDI pedig 0,52-es korrelációban áll a 6 éves IQ-

val. Ezek igen magas értékek, amik arra utalnak, hogy a 3 éves kori fejlődési szint alapján 

elég jó bejóslást lehet tenni a 6 éves teljesítményre nézve. A 3 éves kori Mentális Fejlődési 

Index és a a 6 éves kori IQ közötti korreláció magasabb annál is, mint amit hazai mintán 

Kalmár (2007) mutatott ki a 3 és 7 éves kori IQ-k között (ebben a vizsgálatban 0,38-as 

korrelációt találtak koraszülötteknél). 

 Ha elkülönülten megnézzük a koraszülött és az időre született csoportokban talált 

összefüggéseket a korai fejlődési mutatók és az IQ között, akkor összességében azt 

mondhatjuk, hogy az időre született csoport mintázata sokkal inkább beleillik a vártba, 

miszerint az első 3 év fejlődési indexei alacsony korrelációban állnak a későbbi IQ-val, a 4 és 

a 6 éves kori IQ között viszont erős a kapcsolat. Az időre született csoportban megfigyelhető 

longitudinális összefüggések a fejlődési indexek és intelligencia kvóciensek között tehát az 

elvártnak megfelelően alakultak. Az első 3 év indexei szinte semmilyen jelentős kapcsolatban 
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nincsenek a 4 és 6 éves kori intelligenciával (v. ö. Elardo és Bradley, 1981). A korai mutatók 

közül egyedül a 24 hónapos kori PDI áll jelentős összefüggésben a későbbi IQ-val. Az MDI 

és a PDI stabilitása is alacsonynak mondható, az egy éves és a két éves kori mutatók (annak 

ellenére, hogy ugyanazzal a fejlődési teszttel szereztük az adatokat) korrelációja nem 

szignifikáns. Az első három évben alkalmazott Bayley Skála eredményei alapján nem lenne 

lehetséges értelmes bejóslást tenni az időre született csoporton belül a 6 éves kori IQ-ra 

vonatkozóan. Ezen eredmények összhangban vannak a szakirodalom álláspontjával (Strauss, 

Sherman és Spreen, 2006), miszerint a BSID-II mutatók kevéssé alkalmasak a későbbi 

intelligencia prediktálására, elsősorban azért, mert inkább perceptuális és motoros készségeket 

mérnek, és sokkal kevésbé a mentális, kognitív kapacitást. Bayley (1993) is hangsúlyozza, 

hogy a BSID-II nem intelligencia teszt, és nem is célja a későbbi IQ megfelelő prediktálása 

sem. 

A 4 és 6 éves korban mért IQ közötti korreláció viszont figyelemreméltóan magas az 

időre születetteknél: 0,72. Ez annak fényében, hogy a Wechsler teszt két eltérő változatát 

vettük fel a két életkorban, igen magasnak tűnik. A korreláció már Slater, Carrick és 

munkatársai (2000) alapján megközelíti azt a szintet, ahonnan értelmes előrejelzést lehet tenni 

a korábbi teljesítmény alapján a későbbi teljesítményre egyéni szinten is. A 0,72-es korreláció 

beleillik a szakirodalomban fellelhető korábbi kutatási eredményekbe is, melyek 0,66-0,89 

közötti korrelációs együtthatókról számoltak be a 10-13 éves kor alatti intelligencia 

kvóciensek közötti összefüggésekkel kapcsolatban (Sameroff, Seifer és mtsai, 1993; Kalmár, 

1996). 

Ha a koraszülöttek csoportját nézzük, akkor először is feltűnik, hogy jóval több a 

szignifikáns kapcsolat a fejlődési indexek és intelligencia kvóciensek között. Ezek alapján 

egyrészt ennek a csoportunknak a fejlődése stabilabbnak tűnik, mint a rizikómentes csoporté, 

másrészt a korai fejlődési mutatók előrejelző értéke is jobb, mint az időre született csoportban. 

E mögött nagyrészt az állhat, hogy rizikós csoportról lévén szó, lehetnek szélsőségesebb 

teljesítmények a csoportban, és a relatív sorrend a csoporton belül inkább fennmaradhat. 

Bayley (1993) is kimutatta, hogy megkésett vagy atipikus fejlődésű gyermekek esetén jobb 

előrejelző értékűnek tűnhet egy teszt, mert egy átlag alatti pontszám valószínűbben marad 

átlag alatti. A koraszülötteknél tehát a korai mutatók közül több is jelentős kapcsolatban állt a 

4 és a 6 éves kori IQ-val. Érdekes viszont, hogy a koraszülötteknél a 4 és a 6 éves kori IQ 

között nem szignifikáns a kapcsolat (a korreláció értéke 0,36), ami ellentmondani látszik 

egyes szakirodalmi eredményeknek (McCall, Apelbaum és Hogarty, 1973; Sameroff, Seifer 

és mtsai, 1993). Másrészt hazai koraszülött mintán hasonló életkorok között (4 és 7 éves kori 
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IQ) a mienkhez igen hasonló, 0,34-es erősségű korrelációt lehetett azonosítani (Kalmár, 

2007). Eredményünkkel összefüggésben azonban ismét a 4 éves kori intelligenciateszttel 

kapcsolatos kétségeinket kell megfogalmaznunk, ugyanis úgy véljük, hogy a teszt felülmért, 

és főként célcsoportunkban nem bizonyult kellőképpen alkalmasnak az egyéni különbségek 

megragadására. 

Összességében V. A. Hipotézisünket, melyben a korai mutatók mérsékelt előrejelző 

értékét vártuk, és a koraszülötteknél erőteljesebb összefüggéseket feltételeztünk az indexek és 

kvóciensek között, eredményeink alapján elfogadhatjuk. 

A regresszióelemzések is arra utalnak, hogy a 6 éves kori IQ-t a koraszülött 

csoportban a 3 éves kori MDI, míg az időre születetteknél a 4 éves IQ és a 12 hónapos kori 

PDI magyarázza a legjobban. A modell magyarázó ereje az időre született csoportban 

magasabb, a 4 éves kori IQ és a 12 hónapos PDI a 6 éves IQ varianciájának 60%-át 

magyarázza. A koraszülött csoportban a 3 éves kori MDI alapján a legjobb a bejóslás, de a 6 

éves kori IQ varianciájának csak a 34%-át képes magyarázni ez a mutató. Mindenesetre az az 

elméleti megfontolások alapján meglepő, hogy a koraszülött csoportban a 4 éves IQ nem járul 

hozzá a predikcióhoz, bár ha a 4 éves kori IQ teszttel kapcsolatos aggályaink jogosak, akkor 

jobban érthető ez az eredmény. 

Ha azonban a 6 éves kori részkvóciensek bejósolhatóságát nézzük, a koraszülött 

csoportban találunk nagyobb magyarázó erővel rendelkező modellt. A 6 éves VQ prediktorai 

a koraszülött csoportban ugyancsak meglepőek: a 36 hónapos kori PDI várt irányú előrejelző 

szerepe mellett a modellben a 12 hónapos kori PDI negatív prediktorként jelenik meg. Ezen 

eredmény értelmezése igencsak bonyolult, mert egyrészt az anya-gyermek interakcióval 

kapcsolatos eredményeinknél láthattuk, hogy egy éves korban a mozgékonyság, gyakoribb 

játéktárgy váltás alacsonyabb vokalizációval járt együtt, és mindezen viselkedéses együttes 

inkább a koraszülötteknél volt gyakoribb. Továbbá 12 hónapos korban szintén csak a 

koraszülött csoportban a mozgékonyság kevés vokalizációval összefüggött az egyidejű 

magasabb PDI-vel is. Ezek tehát arra utalhatnak, hogy a jobb pszichomotoros fejlettség 

alacsonyabb vokalizációval párosul, ezen eredmény tükrében a 12 hónapos kori PDI és a 6 

éves kori VQ közötti fordított összefüggés a koraszülötteknél jobban érthető. Másrészt viszont 

nem világos, hogy ugyanezen összefüggések miért csak a koraszülött csoportban, és miért 

csak a 12 hónapos kori PDI vonatkozásában állnak fenn. 

Az időre születetteknél a 6 éves kori VQ bejóslóiként a 4 éves IQ-t azonosítottuk, a 

modell magyarázó ereje azonban nem meggyőző, a 4 éves kori IQ a 6 éves VQ varianciájának 

28 %-át magyarázza. A 6 éves kori PQ esetében a koraszülött csoportban a 24 és a 6 hónapos 
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kori PDI, valamint a 4 éves VQ, míg az időre születetteknél a 4 éves kori PQ és a 12 hónapos 

kori PDI mutatkozott prediktornak. A perinatális mutatók a predikcióhoz nem járultak hozzá. 

Összességében tehát úgy tűnik, a koraszülött és az időre született csoportban eltérő 

életkorok fejlődési mutatói járulnak hozzá a 6 éves kori IQ bejóslásához. A koraszülötteknél a 

3 éves kori indexek jelentőségét, az időre születetteknél pedig a 4 éves kori IQ szerepét 

találtuk meghatározónak. 

 

 Végül az útelemzés módszerével is megnéztük, hogy a korai fejlődés és a 6 éves kori 

kimenetel közötti összefüggéseket milyen modellel tudjuk legjobban leírni. A születési státusz 

a korai (6-36 hónapos) fejlődést nagyobb mértékben magyarázta, mint direkt úton a 6 éves 

korit. A koraszülöttség tehát nagyobb részt közvetetten, a korai fejlődésen keresztül fejtette ki 

hatását a 6 éves kori IQ-ra, de emellett, kisebb részben a korai fejlődéstől független, direkt 

kapcsolatban is állt a 6 éves kimenetellel. A korai fejlődés és a 6 éves kori IQ között jelentős a 

kapcsolat (a 4 éves kori IQ azonban nem maradt bent a végső modellben). Az útmodell 

elemzés alapján a korai fejlődésen belül a 3 éves kori indexek jelentősebb szerepe rajzolódott 

ki (v. ö. Bayley, 1993). 

 

7. 5. 2. Ingadozás és/vagy emelkedés a teljesítményben? 

 

 Igen nagy ingadozásokat figyeltünk meg a mentális és a pszichomotoros indexek, 

illetve az intelligencia kvóciensek alakulása alapján a gyermekek teljesítményében. Azt is 

láttuk, hogy nagy egyéni különbségek figyelhetőek meg abban, hogy két vizsgált életkor 

között milyen mértékű, és milyen irányú változások jelennek meg a gyermekeknél. Mind 

teljesítményjavulásra, mind visszaesésre láttunk példákat. Bizonyos életkorokban az időre 

születettek mutattak jelentősebb fejlődést, más életkorokban viszont a koraszülötteknél 

mutatkozott jelentősebb felzárkózás. Négy és hat éves kor között mindkét csoportban 

csökkenés mutatkozott az IQ értékekben, ami mögött az eszközváltás problematikáját is 

sejtjük. Mindenesetre az elemzések alapján azt mondhatjuk, hogy a koraszülött csoportban, 

ezen időintervallumban jelentősebb volt a visszaesés, mint az időre születetteknél.  

 Mindezen teljesítményingadozások mellett azonban az első 3 év indexeinek 

alakulásában az MDI tekintetében az időre születetteknél lineárisan emelkedő trendet 

találtunk, vagyis a mentális fejlődés 6 és 36 hónapos kor között a rizikómentes alcsoportban 

egyenletes emelkedést mutatott. Átlagosan 13,2 pontnyi emelkedésről lehet beszélni. A 

mérőeszköz szerkesztéséből fakadóan (Bayley, 1993) ezt nem várhattuk volna, hiszen az 
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indexek számítása a gyermek életkorának függvényében történik. Mindazonáltal korábbi 

kutatások (bár az IQ terén) már leírtak lineáris emelkedést a teljesítményekben longitudinális 

kutatásokban (McCall, Appelbaum és Hogarty, 1973; Sternberg, Grigorenko és Bundy, 2001). 

Az MDI emelkedése azonban egyes korábbi kutatási eredményeknek ellentmond, Aylward 

(1992; Aylward, Verhulst és mtsai, 1995) ugyanis éppen az MDI időbeli csökkenéséről 

számol be. A koraszülött csoportban nem mutatkozott jelentős teljesítményemelkedés, ami 

ismét rizikós csoportunk fejlődésben megmutatkozó hátrányát jelezheti.  

 A PDI esetében egyik csoportban sem találkoztunk teljesítményemelkedéssel az első 

három életévben. Feltételezzük, hogy a pszichomotoros fejlődést mérő feladatsorok (a 

mentális fejlődés feladataihoz képest) nehezebbek lehettek a gyermekek számára, a PDI szinte 

minden életkorban alacsonyabb is, mint az MDI. Úgy véljük emiatt nem jelentkezett lineáris 

emelkedés ezen index esetében. 

 Az egyéni ingadozásokon, és az időre születetteknél az MDI-ben megmutatkozó 

lineáris emelkedésen túl, 4 olyan alcsoportot sikerült elkülönítenünk, akiknek a fejlődési 

mintázatai csoporton belül hasonlóak, a csoportok azonban egymástól elkülöníthetőek voltak. 

Egyik alcsoportunkba 5 koraszülött és 1 időre született gyermek tartozott, náluk 

összességében némi emelkedés figyelhető meg a teljesítményben, és megnyugtató a 6 éves 

kori IQ-juk is (átlagosan 103,4 pontos). Ennek a klaszternek a gyermekei némi ingadozás 

ellenére, összességében 6 éves korra felzárkóznak, s bár teljesítményük még így is pár ponttal 

alacsonyabb, mint az időre születetteké, de megnyugtató esetükben a fejlődési kimenetel. 

Második alcsoportunkba tartozott a koraszülött gyermekek többsége (14 fő), valamint egy 

időre született gyermek. Ebben az alcsoportban a legkedvezőtlenebb a fejlődési mintázat. 

Végül harmadik és negyedik alcsoportunk némileg hasonló egymáshoz, és döntően időre 

született gyermekekből áll. A harmadik klaszter sajátossága, hogy ők mutatják a legmagasabb 

értékeket több életkorban, a negyedik alcsoportot pedig leginkább a kiegyensúlyozott 

fejlődéssel jellemezhetjük. A klaszteranalízis újra megerősítette azon korábbi 

eredményeinket, hogy a koraszülött gyermekek fejlődése kevésbé optimális, mint az időre 

születetteké, azonban néhány új hozadékkal is szolgált. Kirajzolódott egyrészt az, hogy a 

koraszülött gyermekek némelyike hasonló fejlődési mintázatot mutat, mint a rizikómentes 

csoport gyermekei. Két olyan gyermek volt, aki a 3. klaszterbe sorolódott, ők azok, akiket 

akár a kognitív területen belül reziliensnek jellemezhetnénk. A többi koraszülött gyermeket 

további két alcsoportra lehet bontani: 5 gyermek esetében viszonylagos felzárkózásról, 14 

gyermeknél pedig az első 6 évben megfigyelhető fennmaradó hátrányokról beszélhetünk. 

Eredményeink alapján tehát V. A. és V. B. hipotézisünket megtarthatjuk. 
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 Fontosnak tartjuk azon eredményünket, mely szerint a fejlődési mintázat alapján 

képzett egyes alcsoportok különböztek bizonyos környezeti tényezők mentén is egymástól. 

Az egy éves és a négy éves kori anya-gyermek interakció azon aspektusai, melyek a 

stimulációra, ösztönzésre, tanításra vonatkoztak, az egyes klaszterek között jelentős 

különbségeket mutattak. A legtöbb anyai stimulációt, tanítást az interakciók során a negyedik 

klaszter gyermekei kapták, ők azok, akik a legegyenletesebb, némileg emelkedő teljesítményt 

mutatták. Az első két alcsoportunk pedig ezen dimenziók mentén, úgy tűnik kevésbé 

optimális interakcióban részesült. Ezen eredmények megerősítik a környezet stimuláló 

szerepének jelentőségét a fejlődési kimenetel alakulásában (Rocissano és Yatchmink, 1983; 

Cohen, Parmelee, és mtsai, 1992; Cowan, Cowan és mtsai, 1991; Pettit, Bates és Dodge, 

1997; Tamis-LeMonda, Bornstein és Baumwell, 2001; Smith, Landry és Swank, 2000). Így 

V. C. Hipotézisünk is alátámasztást nyert. 

 

7. 6. A fejlődési kimenetelt befolyásoló tényezők 

 

 Először a 12 hónapos kori fejlődési kimenetelhez hozzájáruló tényezőket vesszük 

sorra. Eredményeink alapján, mint azt már láttuk, a koraszülött csoportban a fejlődési 

kimenetel bejóslása erőteljesebb, mint az időre születetteknél. Hogy melyik általunk vizsgált 

változó képes a legtöbbet megmagyarázni a koraszülött csoporton belül a 12 hónapos kori 

fejlődési kimenetelből? A 6 hónapos kori MDI, a 12 hónapos kori HOME-összpontszám és a 

szintén 12 hónapos kori anya-gyermek interakcióban megfigyelt anyai involváltság és tanítás 

közül az utóbbi mutatja a legerősebb összefüggést a 12 hónapos kori MDI-vel. Ismét az anyai 

stimuláció jelentős szerepével állunk szemben (Wijnroks, 1998; Landry, Smith és mtsai, 

1998; Smith, Landry és Swank, 2000). 

 Az egy éves kori fejlődési kimenetelhez hozzájáruló tényezők komplex 

összefüggésrendszerét is megkíséreltük vizsgálat tárgyává tenni, ehhez az elemzéshez a 

csecsemő temperamentumára vonatkozó adatokat is felhasználtuk. Sikerült egy olyan modellt 

találnunk, mely megfelelő illeszkedést mutat adatainkkal. Modellünkben az egy éves kori 

fejlődési kimenetelhez mind a születési státusz, mind az anya-gyermek interakció, mind a 

gyermek egyes temperamentumsajátosságai hozzájárultak. Ez összhangban van többek között 

Bayley (1993), Miceli, Whitman és munkatársai (1998), valamint Sigman, Cohen és Beckwith 

(1997) eredményeivel is. A születési státusz direkt kapcsolatban van a fejlődési kimenetellel, 

ezt korábbi adataink tükrében így is sejtettük. Az anya-gyermek interakció szintén direkt 

kapcsolatban áll a 12 hónapos kori fejlődési indexekkel. A modell illeszkedése azonban csak 
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akkor lett megfelelő, amikor mindezek mellé a temperamentum sajátosságokat, konkrétabban 

a megerőltetőséget, visszaterelhetőséget, és az együttműködést is bevettük az elemzésbe. 

Érdekes továbbá, hogy a temperamentum kisebb részben direkt, nagyobb részben azonban 

indirekt kapcsolatban van a fejlődéssel. A temperamentum döntően az anya-gyermek 

interakció közvetítésével fejti ki hatását a fejlődésre. Természetesen hangsúlyoznunk kell, 

hogy a modellben olyan anya-gyermek interakciós sajátosságok maradtak, melyek egy része 

gyermeki viselkedésre vonatkozik, tehát az interakciós megfigyelésben is részben szerepet 

kaphatott a gyermek temperamentuma (mozgékonyság, vokalizáció). 

 

7. 7. Zárszó – A kutatás hozadéka, gyakorlati haszna, tanulságok és korlátok 

 

 Úgy véljük, hogy kutatásunk számos olyan adalékkal szolgál a koraszülöttek 

fejlődésével kapcsolatban, mely mind teoretikus, mind gyakorlati szempontból jelentőséggel 

bírhat. Mint láttuk, a szakirodalom igen ellentmondásos képet mutatott a koraszülöttek 

fejlődési lemaradásával, illetve felzárkózásával kapcsolatban. Eredményeink azokat a korábbi 

eredményeket erősítik meg, melyek a koraszülöttek hátrányának iskoláskorig való 

fennmaradásáról számoltak be. Az anya-gyermek interakció terén is mind 1, mind 4 éves 

korban a koraszülöttes diádoknál találtunk némileg kedvezőtlenebb interakciós mintázatokat. 

Azt is hangsúlyoztuk azonban, hogy a lemaradások, hátrányok nem súlyos mértékűek, 

továbbá csak csoportszinten érvényesek, hiszen voltak mintánkban olyan koraszülött 

gyermekek, akik a rizikómentes gyermekekhez hasonló fejlődési kimenetelt tudtak elérni. 

Fontosnak tartjuk azon eredményeinket, melyek a környezet, és ezen belül is az anyai 

viselkedés jelentős szerepét azonosították a gyermek fejlődésében. Számos bizonyítékunk van 

arra is, hogy ezen környezeti hatások a koraszülött csoportban bírtak nagyobb jelentőséggel. 

Kutatásunk alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a mérsékelt rizikószintű koraszülött 

csecsemők és kisgyermekek fejlődése során nagy jelentőséggel bír az anyai involváltság, 

stimuláció, tanítói viselkedés a gyermek mentális és motoros fejlődésének, és későbbi 

intelligenciájának alakulása szempontjából. Az intervenciós programok tervezése 

szempontjából tehát eredményeink alapján azt gondoljuk, hogy a mérsékelt rizikójú 

koraszülöttek egészen az iskolakezdésig mutatnak lemaradásokat, ami tehát a fejlesztő, 

felzárkóztató foglalkozások szükségességét indokolhatja. Másrészt azt is sejthetjük adataink 

alapján, hogy a szülők bevonása, informálása, a gyermekkel való foglalkozás tanítása egy 

olyan terület lehet, melyre érdemes irányulnia az intervenciós programoknak, a gyermek 

profitálhat a megfelelő anyai stimulációból. 
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 A koraszülöttség magas hazai előfordulása mellett vizsgálatunkat az is indokolta, hogy 

bár Magyarországon igen kiterjedt ellátórendszer áll rendelkezésre a súlyosabb 

komplikációkkal, sérülésekkel, vagy szélsőségesen éretlenül világra jött újszülöttek számára, 

a mérsékeltebb rizikószintű gyermekek fejlesztése korántsem ennyire bevett gyakorlat. 

Nemzetközi szinten is kevesebb kutatás foglalkozik a alacsonyabb rizikószinttel jellemezhető 

koraszülött gyermekekkel. Kutatásunk egyik hozadéka, hogy kimutattuk azt, hogy az 

alacsonyabb rizikóval induló koraszülött gyermekek viszonylagos lemaradása egészen 

iskolakezdésig megmutatkozik az időre születettekhez képest. Ezzel hazai mintán is sikerült 

alátámasztanunk annak jelentőségét, hogy a kevésbé súlyos rizikóval született koraszülött 

gyermekeknek is szükségük lehet intervenciós, fejlesztő programokban való részvételre, mely 

segíthet relatív hátrányuk leküzdésében. Az anya-gyermek interakciók megfigyeléséből 

származó eredményeink alapján úgy véljük, hogy ezen célcsoport számára előnyös 

intervenciót jelenthet a szülőtréning, a szülők felkészítése arra, hogy milyen interakciós 

viselkedéssel járulhatnak hozzá gyermekük optimális fejlődéséhez.  

 Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül kutatásunk korlátait sem. Elsőként az 

alacsony elemszámot kell megemlítenünk, ami bár a szakirodalomban ezen a kutatási 

területen igen általános, mindenképp korlátozza a levonható következtetések 

általánosíthatóságát. A kutatás kezdetekor úgy véltük, hogy nem vállalkozhatunk nagyobb 

minta követésére, hiszen olyan adatgyűjtési módokat terveztünk, melyek igen időigényesek, 

az adatfelvétel nem laboratóriumban, hanem a családok otthonában történt, így a 

rendelkezésünkre álló erőforrásokhoz képest kellett megterveznünk a kutatásba bevonandó 

családok számát. A kiindulási állapotban rendelkezésünkre álló minta nagysága azonban, 

hasonlóan más longitudinális kutatásokhoz, az idő előrehaladtával csökkent. Ezt a 

lemorzsolódást is kutatásunk korlátjaként tarthatjuk számon. A torzítások kiküszöbölése 

érdekében a longitudinális elemzéseket éppen ezért csak azoknak a gyerekeknek az adatain 

végeztük el, akiknek maximum egy életkorban hiányzott az adata. Továbbá modern 

adatpótlási technikával igyekeztünk megoldani a hiányzó adatok pótlását. Kutatásunk további 

korlátja, hogy a cél és a kontrollcsoport illesztése nem volt teljesen sikeres, ám ezeket a 

nehézségeket azzal ellensúlyoztuk, hogy a statisztikai számítások során kontrolláltuk azon 

tényezők potenciális szerepét (anyai iskolai végzettség), melyekben szándékaink ellenére 

eltérés volt az alminták között. Korlátként említjük még azt, hogy bár igen sok forrásból és 

módszerrel szereztünk információkat a gyermek fejlődéséről, és az ebben potenciálisan 

szerepet játszó hatótényezőkről, mégis nyilván nem mérhettük fel az összes lehetséges 

befolyásoló tényező hozzájárulását a fejlődési kimenetel alakulásához. Gondolunk itt például 
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arra, hogy nem vizsgáltuk az apa-gyermek interakciót, vagy nem szereztünk adatokat a 

gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények minőségéről sem, holott ezek is 

hozzájárulhattak a gyermek kognitív fejlődésének alakulásához. 

 Kutatásunk során úgy véljük igen sokféle és megbízható mérőeszközt sikerült 

alkalmaznunk. Jó tapasztalatokat szereztünk a csecsemőkori fejlődési skálával, a BSID-II – 

vel, melynek használatáról kevés hazai adat áll rendelkezésre. Kutatásunk erősségének tartjuk, 

hogy megbízható és érzékeny szempontrendszert sikerült kialakítanunk az anya-gyermek 

interakció vizsgálatára is. Az alkalmazott mérőeszközök közül az OWI teszttel kapcsolatos 

észrevételeinket, kritikai meglátásainkat is megfontolásra érdemesnek véljük. Úgy gondoljuk, 

hogy azáltal, hogy egy kisebb mintát követtünk, ezzel az a hátrány jár együtt, hogy az 

eredmények általánosíthatósága nehezített, viszont ha a nagyobb minta - kevésbé intenzív 

adatgyűjtés lehetőségét választottuk volna, akkor jóval kevésbé árnyalt képet kaphattunk 

volna csupán a koraszülött gyermekek fejlődésében szerepet játszó tényezőkről. Az anya-

gyermek interakció tanulmányozása egy igen időigényes feladat, ám olyan információkkal 

szolgál, ami messze túlmutat egy önbeszámolós módszerrel szerezhető tapasztalatokon. 

Kutatásunk longitudinális természete szintén nagyobb idő és energiaráfordítást kívánt meg, 

ami ismét a hátrányokat hozó alacsonyabb minta elemszámhoz járult hozzá, azonban ebben a 

kérdéskörben is azt mondhatjuk, hogy igen félrevezető képet kaptunk volna a koraszülöttek 

fejlődéséről, ha pusztán egy mérési pontban mértük volna fel képességeiket, vagy környezeti 

hátterüket. Végül kiemelnénk a kontrollcsoport alkalmazásának fontosságát és hozadékait, 

ami nélkül szintén téves következtetésekre juthattunk volna, hiszen a magyar sztenderd 

hiánya miatt igen jelentős volt kutatásunk során, hogy a rizikós gyermekek fejlődését 

rizikómentes gyermekek fejlődésével tudtuk összevetni. 

Fontosnak tartanánk a jövőben olyan hazai kutatások megvalósulását, mely nagyobb 

mintán, megbízható sztenderdekkel rendelkező tesztek használatával, és az iskolakezdésen 

túli életkorokig való követéssel tárná fel a mérsékelt rizikójú koraszülött gyermekek 

fejlődését. 
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11. MELLÉKLETEK 
 
 

1. MELLÉKLET: Szempontrendszer a 12 hónapos kori anya-gyerek interakció szabad 
és strukturált játékhelyzetben való megfigyeléséhez 

 
Anyai változók 
 
1. Verbális technikák a gyermek figyelmének felkeltésére és fenntartására 
Ez a szempont azt fedi le, hogy az anya milyen verbális technikákat használ a gyermek 
figyelmének egy tárgyra irányításakor, illetve a gyermek figyelmének fenntartásakor. 
1. Az anya összességében kevés verbális taktikát alkalmaz, nem fejezi ki szóban, hogy 

gyermeke merre figyeljen. 
2. Az anya többnyire kérdéseket alkalmaz, pl. megkérdezi, hogy mit játsszanak, akar-e adott 

játékkal foglalkozni a gyermek. 
3. Az anya bíztatja gyermekét adott tevékenységre, vagy tárggyal való játékra, ezek a 

bíztatások konkrét dolgokra vonatkoznak, de nem direktívek. Pl. "Mutasd, Gyere". 
4. Az anya többnyire felszólításokat tesz, ezekkel próbálja irányítani a gyermek figyelmét. A 

felszólítások konkrétak és direktívek. Pl. "Hozd ide azt a labdát!" 
5. Az anya direktív felszólításokat alkalmaz, esetleg ezekkel túlzottan erőltet egy adott 

tevékenységet, a figyelem fókuszát nagy mértékben irányítani próbálja, és ezt verbálisan 
ki is fejezi. pl. "figyelj jobban!" 

2. Nonverbális technikák a gyermek figyelmének felkeltésére és fenntartására 
Ez a szempont azt tartalmazza, hogy az anya milyen nemverbális technikákkal próbálja 
irányítani, illetve fenntartani gyermeke figyelmét, milyen gesztusokat, lépéseket tesz annak 
érdekében, hogy gyermeke az általa felkínált tárgyra vagy tevékenységre fókuszáljon. 
1. Az anyára nem jellemző, hogy nemverbális eszközökkel irányítsa gyermeke figyelmét, 

vagy nem avatkozik bele túlságosan a játékba, vagy ezt inkább verbálisan teszi. 
2. Az anya figyelemfelkeltő gesztusokat használ, pl. tárgyra mutat, vagy megfog egy tárgyat. 
3. Az anya játéktárgyakat ad a gyermeknek. A gyermek kezébe adja a játékot, vagy az ölébe, 

közvetlen közelébe teszi a tárgyat. 
4. Az anyára a demonstrálás jellemző, vagyis legtöbbször a figyelem felkeltése érdekében 

bemutatja az adott tárgy használatát. 
5. Az anyára a fizikai orientálás a jellemző, a gyermek kezét vagy testét a kívánt tárgy felé 

irányítja. 
3.  Tanítás 
A szempont arra vonatkozik, hogy az anya az interakció során milyen tanítási formákat 
használ leginkább, egy játék vagy egy játékkal történő új viselkedésforma bemutatásakor 
milyen módon próbálja elérni gyermekénél, hogy ő is véghez tudja vinni az adott 
tevékenységet. 
1. Nem jellemző az anyára a gyermek tanítása, nem mutat be új tevékenységet, illetve nem 

próbálja a gyermeket rávezetni arra, hogy egy játékkal hogyan manipuláljon. 
2. Az anya a legtöbb esetben miután felkeltette a gyermek figyelmét, bemutatja az adott 

tevékenységet, de további ösztönzést nem ad, nem bíztatja erősen a gyermeket ennek 
utánzására. 

3. Az anya a bemutatáson túl verbális instrukciókkal segíti a gyermeket a tevékenység 
végrehajtására. 

4. Az anya a bemutatás és instrukciók használata mellett segít a gyermeknek a tárgy 
megfelelő használatában, például úgy forgatja a dobozt, hogy a gyermek a labdával 
beletaláljon. 
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5. Az anya tanítási módszere irányító, az instrukciókon és a helyezkedés segítésén túl 
direktebb eszközöket is alkalmaz, pl. megfogja a gyermek kezét és így igyekszik segíteni 
neki, hogy célját elérje. 

 
4. Az anya involváltsága 
Ez a mutató azt foglalja magában, hogy az anya mennyire aktív résztvevője a gyermekével 
folytatott játéknak, mennyire bevonódott. Figyelme milyen mértékben irányul a gyermek 
játékára, illetve, hogy az anya mennyire aktív a játék folyamatában. 
1. Az anya jellemzően nem involvált, nézi a gyerekét, de nem ér a tárgyakhoz, figyelmét 

néha más köti le. 
2. Alacsony involváltság a jellemző az anyára. Figyeli a gyermekét, de nem kínál fel neki 

lehetőségeket, nem manipulál a tárgyakkal. 
3. Az anya közepesen involvált. Játéktárgyakat tart a kezében, áthelyezheti őket, de nem 

manipulál velük, vagy egyes játékokban bevonódást mutat (pl. építőkockákkal való 
játéknál aktív), más játékoknál viszont nem involvált (pl. nem nézi a gyerekkel együtt a 
mesekönyvet). 

4. Az anya jellemzően involvált, a legtöbb aktivitásban aktívan részt vesz, de egyes 
epizódokban kevésbé aktív. Figyelme végig a gyermekre irányul, és manipulál a 
tárgyakkal. 

5. Maximális involváltság. Az anya aktívan részt vesz a tevékenységekben, játszik a 
tárgyakkal, figyelme végig a gyermekre és a tevékenységre irányul. 

 
Gyermeki változók 
 
1. Interakció kezdeményezése az anyával 
A gyermek interakciós üresjárat után pl. szemkontaktust keres az anyával, játéktárgyat mutat 
vagy ad neki, vagy valamilyen gesztust használ a kapcsolatteremtésre. 
Előfordulás számolása. 
2. Játéktárgyak váltogatása 
A szempont arra vonatkozik, hogy milyen sűrűn vált játéktárgyat, illetve típust a gyermek az 
interakció során, milyen gyakran tér át egy újabb tevékenységre.  
Játéktípus váltásainak számát rögzíteni. 
3. Szociális természetű frusztrációra adott reakciók 
A szempont arra vonatkozik, hogy a gyermek hogyan reagál olyan frusztráló tényezőkre, 
amik társas természetűek, az anyai korlátozásból vagy az anya nem megfelelő irányításából, 
válaszaiból fakadnak. Pl. nem szeretne ülve játszani, de az anya ezt szeretné elérni nála. 
1. Nem mutatja jelét, hogy zavarja a frusztráló hatás, passzívan reagál. 
2. Rövid nyűgösködés vagy látható zavartság után általában pár másodperc alatt visszatér 

addigi állapotához, hangulatához. 
3. Legjellemzőbb válasza a nyűgösködés, sírdogálás, előfordulhat az anya 

kezdeményezésének és tekintetének kerülése. 
4. A leggyakrabban panaszos vokalizációba kezd (lehet sírás), elfordul, elkerül, vagy 

megpróbálja véghezvinni, amit elkezdett. Dühös aktivitás nem érződik. 
5. Dühös sírás, panaszos vokalizáció, menekülés vagy elutasító mozdulatok jellemzőek. 

Esetleg agresszív megnyilvánulás lép fel. Vagy kitartóan és erőteljesen tovább 
próbálkozik abban, amit szeretne megvalósítani. 

4. Játéktárgyak használatából eredő frusztrációra adott reakciók 
Ez a szempont azt takarja, hogy a gyermek hogyan reagál olyan frusztráló helyzetekre, 
melyek a tárgyakkal állnak kapcsolatban, a játéktevékenységben jelentkeznek, de nem a 
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mamával kapcsolatosak. Ilyen például, amikor nem sikerül a gyermeknek egy labdával 
beletalálnia egy dobozba, vagy nem tud kinyitni valamit, amit szeretne. 
1. Nem mutatja jelét, hogy zavarja a frusztráló hatás, passzívan reagál.  
2. Rövid idő után az anyjához fordul, az anyjától vár segítséget és vigasztalást. 
3. Rövid nyűgösködés vagy látható zavartság után általában pár másodperc alatt visszatér 

addigi állapotához, hangulatához. 
4. Legjellemzőbb válasza a nyűgösködés, sírdogálás, az anyához nem fordul segítségért, 

egyedül akarja megoldani a problémát, de ez láthatóan nehezére esik. 
5. A leggyakrabban panaszos vokalizációba kezd (lehet sírás), az anya esetleges segítségét 

elutasítja, megpróbálja véghezvinni, amit elkezdett, agresszív viselkedést mutathat. 
5. Vokalizáció 
A változó azt takarja, hogy mennyi vokalizációt mutat a gyermek az interakció során, 
mennyire jellemzőek hangadásai. Emellett fontos szempont, hogy vokalizációi mennyire 
irányulnak az anya figyelmének felkeltésére, fenntartására, mennyire kapcsolódnak az anyai 
beszédhez. 
1. Nem jellemző a vokalizáció, a gyermek többnyire csöndes az interakció során. 
2. Kevés vokalizáció figyelhető meg, ezek is többnyire nem állnak szoros összefüggésben az 

anyai vokalizációval. 
3. Közepes szintű vokalizáció jellemző a gyermekre az interakció során. 
4. Jellemző a vokalizáció, de ezek nem állnak egyértelműen az anyai beszéddel 

kapcsolatban. 
5. A gyermek sokat vokalizál, és vokalizációja az anyával való kommunikáció fontos elemét 

képezi. 
6. Anyai kezdeményezés elfogadása 
Ez a szempont arra vonatkozik, hogy hogyan fogadja a gyermek az anya kezdeményezéseit, 
adott játékkal való kapcsolat felvételére. Mennyire fogadja el az anya játékötleteit, ha az 
valamire fel akarja hívni a gyermek figyelmét, vagy valamibe be szeretni vonni őt. 
1. A gyermek a legtöbbször nem néz a tárgyra, nem fordítja arra a játékra a figyelmét, 

amelyet az anya mutat neki, illetve elfordul. 
2. A gyermek legtöbbször az anya által mutatott tárgyra néz, de nem tartja az fenn 

érdeklődését, nem kezd manipulációt vele, valamint nem nézi hosszan. 
3. A gyermek a játék legnagyobb részében nézi, ahogy az anya egy tárggyal manipulál, de 

nagyobb bevonódást nem mutat, nem kezd hosszabb manipulációba az adott tárggyal. 
4. Általában a gyermek elfogadja a felkínált játékot, és manipulálni kezd vele, de ez nem 

minden esetben történik meg, mégis többször fogadja el, mint utasítja el a figyelmébe 
kínált tárgyat, illetve tevékenységet. 

5. A gyermek a legtöbb esetben manipulálni kezd azzal a tárggyal, amit a mama bemutatott 
neki, figyelme a felkínált tárgyra összpontosul. 

7. Az anyának való engedelmesség 
Ez a változó arra irányul, hogy a gyermek mennyire tesz eleget anyja követeléseinek, 
tiltásainak, illetve direktív irányítási felszólalásainak, mennyire engedelmeskedik a mama 
elvárásainak. 
1. A gyermek legtöbbször nem engedelmeskedik, figyelmen kívül hagyja az anya kéréseit, 

felszólításait. 
2. A gyermek odafigyel a tiltásra, de végül nem engedelmeskedik azoknak. 
3. Az interakció során egyes anyai tiltásokra hallgat, másokra viszont nem. 
4. A gyermek többnyire engedelmes, de nem minden esetben az első felszólításra. 
5. Végig az engedelmesség jellemzi a gyermeket, legtöbbször már az első felszólítás esetén 

is. 
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8. Involváltság 
Ez a mutató azt tartalmazza, hogy a gyermek mennyire vonódott be a játékba, mennyire aktív 
résztvevő, mennyire köti le figyelmét a tevékenység 
1. A gyermek nem involvált, elfordul, távolodik, nem figyel az anyai tevékenységre. A 

játékot teljesen elutasítja, figyelme pl. körbejár a szobán. 
2. Minimális involváltság jellemző a gyerekre. Néha követi az anya tevékenységét, de 

sokszor helyet változtat, valamint figyelme másfelé fordul. 
3. Jellemzően passzív a gyermek a játékban, nem bevonódott teljesen. Manipuláció nem 

jellemző, vagy csak rövid ideig figyelhető meg, de nézi, ahogy az anya egy adott tárggyal 
játszik. 

4. A gyermek jellemzően involvált, valamennyire részt vesz a játékban, de figyelme el-
elkalandozhat, illetve a manipuláció sem kifejezetten aktív. 

5. Aktív, maximális involváltság jellemző a gyerekre. Manipulál az adott tárggyal, figyelmét 
leköti az adott tevékenység. 
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2. MELLÉKLET: Szempontrendszer a 4 éves kori anya-gyermek interakció tanítási 
helyzetben való megfigyeléséhez 

 
ANYAI VISELKEDÉS 
1. Kérdezés 
Az anya kérdést tesz fel a gyermeknek, vagy más módon verbális tudakozódást, érdeklődést 
indít a gyermek felé. Minden kérdést külön egységként kódolunk, kivéve, ha 3 sec-en belül 
ugyanazt a kérdést elismétli az anya (ez esetben nem számítjuk külön kérdésnek). Ha az anya 
magának tesz fel kérdést, vagy a videófelvevőhöz irányítja kérdését, azt nem számoljuk. Ha 
viszont a kérdés a gyermeknek, vagy kettejüknek szól (pl. „Hova tegyük?”), az ide tartozik. 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
2. Útmutatás, Irányadás 
Az anya verbálisan felszólítja a gyermeket, hogy egy adott cselekvést, cselekvéssort hajtson 
végre. Ebbe a kategóriába tartoznak a cselekvésre felszólító anyai utasítások („Tedd…”, 
„Fordítsd…” „Add…”stb.). Ezek lehetnek kérések is („Légy szíves keresd meg…”, 
„Nyomjuk össze!”) Minden ilyen felszólítást külön egységnek kódolunk. Ide tartoznak 
továbbá azok az információnyújtások is, melyek nem felszólítások, de a modell kirakását 
segítő információk (Pl. „Az lesz a lába.”, „Az ormánya alá kell tenni az agyarat.”).  
Előfordulási gyakoriság számolása. 
3. A gyermek figyelmének irányítása 
Ebbe a kategóriába tartoznak azok az anyai verbális megnyilvánulások, melyek a gyermek 
figyelmének felkeltését vagy irányítását szolgálják (kivéve a modell kirakását segítő ábrával 
kapcsolatos megnyilvánulásokat). Pl. „Nézd ezt a darabot!”, „Figyeld meg…”, a gyermek 
nevén szólítása figyelemfelkeltés céljából. Nem tartoznak ebbe a kategóriába a gyermek 
aktivitását irányító megjegyzések, felszólítások (Cselekvő igét tartalmazó utasítások „Fogd!”, 
„Tedd!”). Ha az anya a néven szólítást és a figyelemirányítást egy mondatban alkalmazza (pl. 
„Andi, figyelj!”; „Gábor, nézd, ez lesz a lába!”) akkor azt egy egységnek kódoljuk. Ha a 
figyelemirányításban szerepel információadás vagy utasítás, akkor azt úgy kódoljuk, hogy egy 
előfordulásnak számítjuk a figyelemfelkeltéshez, és egynek az „Útmutatás, irányadás” (2-es) 
szemponthoz. (Pl. „Figyelj, ez itt az ormánya alá való!” esetében egy egység a 
figyelemirányításhoz, és egy a 2-es szemponthoz; „Nézd ezt a zöld darabot!” esetében viszont 
csak a figyelemirányításnál kódolunk egy egységet.) 
Előfordulási gyakoriság számolása 
4. Plusz magyarázat, információ: nem elsősorban a feladat megoldásához szükséges 
információk, magyarázatok nyújtása 
Bármely olyan anyai információt és magyarázatot ide sorolunk, ami nem tartozik a modell 
kirakásához, mégis információt nyújt a gyermeknek, valamilyen formában tanítás, a gyermek 
ismereteinek bővítése, de az adott információk nem kapcsolódnak szorosan a modell 
kirakásához. Ezek az információk, magyarázatok inkább a modellről szólnak, nem annak 
kirakásáról. Ide tartozik, pl. ha az anya ismeretet közöl a modellről (jelen esetben mond 
valamit az elefántról, vagy pl. az agyar funkciójáról, vagy arról, hogy miért vastag az elefánt 
lába), színeket, formákat nevez meg,  stb. Azok a magyarázatok is ide tartoznak, amikor az 
anya indokolja egy-egy elem elhelyezését, magyarázatot fűz pl. ahhoz, hogy miért az adott 
helyre kell tenni az elefánt agyarát. (azt nem tekintjük plusz információnak, magyarázatnak, 
ha csak annyit közöl, hogy azért kell oda tenni, mert oda illeszkedik jól). Ehhez a 
szemponthoz tartozik továbbá, ha az anya összehasonlítást tesz részek között, ezzel segítve a 
gyermek előrehaladását a feladatmegoldásban (pl. „Ez a vastagabb, ezért kerül ez hátra”). 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
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5. Terv referencia 
A szempont arra vonatkozik, hogy az anya hányszor irányítja gyermeke figyelmét a modell 
kirakását segítő rajzra. Ez lehet verbális, akár felszólítás, akár állítás, akár kérdés formájában 
(pl. Nézd meg hogy van az ábrán!, „A rajzon úgy látszik…”, „Hogy mutatja az ábra?”), és 
nemverbális (Pl. rámutat a rajzra, a gyermek elé helyezi az ábrát, gesztussal irányítja a 
gyermek figyelmét a rajzra). Ha az anya nem a gyermek számára, hanem csak maga számára 
használja a segítő ábrát, azt nem számítjuk ide. Ha az anya végzi az összeillesztést, de közben 
bevonja a gyermeket is az ábra nézésébe, az ebbe a kategóriába tartozik.  
Előfordulási gyakoriság számolása. 
6. Anyai kezdeményezés, hogy a gyermek vegye át / folytassa a feladatmegoldást 
Azok az anyai verbális és nemverbális megnyilvánulások tartoznak ide, melyek egyértelműen 
kifejezik az anya azon kívánságát, vagy szándékát, hogy a gyerek vegye át tőle a feladat 
megoldását, vegyen részt a feladatban. Pl. „Most te próbáld meg!”, „Ne csak én csináljam.”, 
„Te meg a másikat csináld meg!”. (ezeket a felszólításokat, kéréseket nem kódoljuk külön az 
útmutatás kategóriában) 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
7. Pozitív feedback, dicséret 
Az anya megdicséri a gyermeket, vagy más módon kifejezi elismerését a gyermek vagy a 
gyermek cselekedete, illetve ennek következménye iránt. Az anya megerősítései, pozitív 
visszajelzései a gyermek cselekedeteivel kapcsolatban szintén ehhez a kategóriához tartoznak. 
Pl. „Azaz.”, „Úgy bizony.”, „Jó helyre raktad”. „Ó, de jó!” 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
8. Negatív feedback 
Az anya olyan visszajelzései a gyermek felé, melyek jelzik a gyermeknek, hogy valamit nem 
jól csinált. Ezek a jelzések nem szidásként értelmezhetőek. Pl. „Nem jót tettél oda.”, „Az oda 
nem lesz jó.”, „Szerintem az nem oda való.”. (Egy negatív feedback-et követhet más 
szempont, pl. „Nem, ne úgy, hanem felfelé tedd be!” esetében egy egység a negatív feedback 
szemponthoz, és egy egység az útmutatás, irányadás szemponthoz). 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
9. Testi gyengédség 
Az anya testi kontaktust létesít a gyermekkel, amely egy kedvező érzés kifejezését takarja a 
gyermek felé. 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
GLOBÁLIS SZEMPONTOK-ANYAI VISELKEDÉS 
A globális szempontokat az interakció egészére nézve kódoljuk. Az alábbi anyai viselkedésre 
irányuló szempontok mindegyikét egy 5 fokú skálán értékeljük, ahol az 1-es az adott 
dimenzió szempontjából a legkevésbé jellemzőt, a 2-es a kis mértékben, a 3-mas a közepes 
mértékben, a 4-es az eléggé, az 5-ös pedig a nagyon jellemzőt takarja. Az egyes 
szempontoknál ezek a fokozatok röviden definiálva vannak. 
10. Információs segítségnyújtás 
A szempont arra vonatkozik, hogy az anya milyen mértékben nyújt információs segítséget 
gyermekének, mennyire ad verbálisan segítséget a feladat megoldásához. A szempontot egy 5 
fokú skálán pontozzuk. Az 1-es pontszám jelentése, hogy szinte alig segíti információkkal 
(vagy azért mert csak technikailag segít, vagy, mert maga rakja ki inkább a modellt, vagy, 
mert teljesen magára hagyja a gyermeket a feladatmegoldásban). A 2-es pontszám jelentése, 
hogy kis mértékben, de ad információkat a gyermeknek a feladatmegoldáshoz. 3-mas 
pontszámot akkor adunk, ha az információs segítségnyújtás közepes mértékű. 4-es pontszám 
esetén az anya elég sok információs segítséget nyújt gyermekének. 5-ös pontszám esetében az 
anya kifejezetten információs segítségadásra támaszkodik, szinte végig kommentálja 
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segítségnyújtó információkkal a modell kirakását, legalább 1-2 plusz információt is nyújt a 
gyermeknek. 
11. Technikai segítségnyújtás 
A szempont arra vonatkozik, hogy az anya milyen mértékben nyújt technikai segítséget 
gyermekének, mennyire jellemző magatartására, hogy a részek összeillesztésében segíti 
gyermekét. A szempontot egy 5 fokú skálán pontozzuk. Technikai segítségnek az minősül, ha 
az anya a gyermekének segít részek összeillesztésében, vagy segít a modell fizikai 
elhelyezésében, tartásában, hogy a gyermek könnyebben illeszthessen össze részeket. Abban 
az esetben, ha ezt nem azért teszi, hogy a gyermek tovább tudjon menni a feladatban, hanem 
csak maga rakosgatja az elemeket, a gyermek bevonása nélkül, az nem minősül 
segítségnyújtásnak. 1-es pontszámot akkor adunk, ha az anya egyáltalán nem ad technikai 
segítséget (vagy, mert maga rakja ki a modellt, vagy, mert csak információs segítséget nyújt, 
vagy, mert magára hagyja gyermekét), 2-es pontszám esetén az anya kevés technikai 
segítséget nyújt, csak a nehezebb részeknél segít, 3-mas pontszámnál közepes mértékű a 
technikai segítségnyújtás. 4-es pontszám esetében elég sok technikai segítséget nyújt. 5-ös 
pontszámnál nagyon magas a technikai segítségadás mértéke. 
12. Anyai elvárások, az anya törekvése arra, hogy a gyermek oldja meg a feladatot 
A szempont arra vonatkozik, hogy az anya milyen mértékben várja el, hogy gyermeke aktívan 
részt vegyen a feladatmegoldásban, mennyire forszírozza gyermekét, hogy ő rakja ki a 
modellt, hogy képességeihez mérten aktívan részt vegyen a feladat megoldásában. A 
szempontot egy 5 fokú skálán pontozzuk. 1-es pontszám esetén az anya nem törekszik a 
gyermek aktív részvételére (nem zavarja, ha gyermeke nem figyel, és nem aktív, vagy 
alacsonyabb követelményeket, elvárásokat támaszt a gyermekkel szemben, mint amennyire a 
gyermek motiváltnak, ügyesnek tűnik). 2-es esetén alacsony az anyai törekvés, hogy a 
gyermek „dolgozzon”, de 1-2 próbálkozása van arra, hogy a gyermeket bevonja a helyzetbe. 
3-mas pontszámnál közepesek az anyai törekvések, elvárások (néha átveszi a feladatot, 
kihagyja gyermekét, néha bevonja, ösztönzi), 4-es esetén elég magas szintű az anyai törekvés, 
hogy a gyermek rakja ki a modellt, és képességeihez mérten oldja meg a feladatot. 5-ös 
pontszámnál maximális az a törekvés, hogy a gyermek végezze el a feladatot, és 
ügyességéhez mérten rakja ki a modellt (de ez nem feltétlen erőszakos módon zajlik, lehet 
empatikusan ösztönző is!). 
13. Anyai attitűdök a gyermek feladatmegoldásával kapcsolatban 
A szempont azt ragadja meg, hogy az anya mennyire türelmes, támogató, vagy türelmetlen, 
erőszakos a gyermek feladatmegoldásával kapcsolatban. A szempontot egy 5 fokú skálán 
pontozzuk. 1-es pontszám a türelmetlen, erőszakos, elégedetlen hozzáállást tükrözi. 2-es 
esetén előfordul türelmetlenség, de kisebb mértékben. 3-mas esetében vegyesen van jelen 
türelmetlenség, és pozitív, támogató periódus. 4-es esetében az anya többnyire támogató, 
türelmes, de nem maximálisan pozitív hozzáállású. 5-ös esetében az anya kifejezetten 
támogató, türelmes, pozitív attitűdökkel jellemezhető. 
A GYERMEK VISELKEDÉSI SZEMPONTJAI 
1. Kérdések 
A gyermek kérdéseket tesz fel az anyának. Minden feltett kérdést egyszer számolunk, ha 
azonban ugyanazt a kérdést többször egymás után felteszi, nem számoljuk külön kérdésnek. 
Ha ugyanaz a kérdés egy későbbi időben, egy újabb résszel kapcsolatban merül fel, akkor már 
külön kérdésnek számoljuk. 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
2. Segítségkérés 
Ide tartoznak a gyermek verbális segítségkérései, mindazok a verbális megnyilvánulások, 
amik nem információk kérésére szolgálnak (lásd kérdések, 1. szempont), hanem azt fejezik ki, 
hogy a gyermek segítséget szeretne valamiben (pl. „Segíts!”, „Rakd ezt itt össze!” stb.), 
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valamint azok a nemverbális gyermeki megnyilvánulások, melyek az anya felé irányulnak 
segítségkérés céljából (pl. kérdőn fordul anya felé, hogy jól rakott-e össze két darabot). 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
3. A gyermek ötletadásai 
Azok a gyermeki verbális megnyilvánulások tartoznak ide, melyek a feladatmegoldással 
kapcsolatban ötleteket fejeznek ki. Ezek lehetnek az anyának szóló ötletadások, illetve 
olyankor is megnyilvánulhatnak, amikor mind az anya, mind a gyermek éppen gondolkodik, 
vagy tervezi a következő lépéseket. Pl. „Szerintem ide tegyük.” vagy egy elemet felemel, és 
az anya felé nyújtja. 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
4. A gyermek ellentmondása 
Azok a gyermeki verbális megnyilvánulások tartoznak ide, melyek az anyai 
kezdeményezésekkel, vagy az anya egy-egy cselekedetével szembeszállnak, megkérdőjelezik 
azokat. Pl. „Nem, azt nem oda kell!” 
Előfordulási gyakoriság számolása. 
5. Pozitív érzelmek kimutatása 
Minden olyan megnyilvánulás ide tartozik, mely a gyermek pozitív érzelmeiről tanúskodik, 
akár verbális (pl. „De jó!”), akár nemverbális (pl. nevetés, mosoly, pozitív testi kontaktus 
kezdeményezése anyával).  
Előfordulási gyakoriság számolása. 
6. Negatív érzelmek és frusztráció 
Minden olyan megnyilvánulás ide tartozik, mely a gyermek negatív érzelmeiről vagy 
frusztráltságáról tanúskodik, akár verbális (pl. „Nem megy nekem!”), akár nemverbális (pl. 
duzzogás). Verbális megnyilvánulás esetén minden frusztrációt vagy negatív érzést kifejező 
mondatot külön egységnek kódolunk.  
Előfordulási gyakoriság számolása. 
GLOBÁLIS SZEMPONOK-GYERMEK VISELKEDÉSE 
A globális szempontokat az interakció egészére nézve kódoljuk. Az alábbi gyermeki 
viselkedésre irányuló szempontok mindegyikét egy 5 fokú skálán értékeljük, ahol az 1-es az 
adott dimenzió szempontjából a legkevésbé jellemzőt, a 2-es a kis mértékben, a 3-mas a 
közepes mértékben, a 4-es az eléggé, az 5-ös pedig a nagyon jellemzőt takarja. Az egyes 
szempontoknál ezek a fokozatok röviden definiálva vannak. 
7. A gyermek ügyessége 
Ez a szempont arra vonatkozik, hogy a gyermek mennyire ügyesen különbözteti meg, találja 
meg és illeszti össze a különböző játékdarabokat. Az anyai segítségadás ebben a szempontban 
csak annyira hangsúlyos, hogy mennyi segítségre van szüksége a gyermeknek ahhoz, hogy a 
feladatot megoldja, viszont a gyermek az anyai segítségadás hiányában vagy a segítségnyújtás 
ellenére is lehet ügyetlen vagy éppen ügyes. 1-es pontszám esetén a gyermek ügyetlen (több 
esetben a játék részeit csak nézegeti vagy nem a játék céljának megfelelő tevékenységeket 
végez a modell darabjaival, pl. ütögeti vele az asztalt), szinte alig illeszt össze helyesen 
egyedül részeket, a részek megtalálása sem helyes több alkalommal. 2-es esetén eléggé 
ügyetlen (nehezen illeszt össze részeket, még az egyszerűbb lépések is gondot okoznak neki, 
de vannak részek, amiket össze tud illeszteni, a részek megtalálása viszont megy neki). 3-mas 
pontszámnál közepesen ügyes, többszöri próbálkozásra, vagy anyai segítségre viszonylag jól 
boldogul a részek összerakásával. Egyes részeket azonban nem tud összeilleszteni. 4-es 
esetében eléggé ügyes, csak a nehezebb lépéseknél igényel segítséget, de döntően sikeres a 
részek összeillesztésében. 5-ös pontszám esetében a gyermek kifejezetten ügyes, gyorsan 
rájön, ha rossz az összeillesztés, hamar megtalálja a részeket, jól forgatja és illeszti össze a 
darabokat (technikai segítségkérés az anyától maximum egy esetben fordul elő).  
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X: abban az esetben, ha az anya egyáltalán nem adja a gyermek kezébe a játékot, vagy a 
gyermek csak szemlélője az anyai tevékenységnek, és nem is ér hozzá a részekhez, a 
gyermeket ne soroljuk be egyik fenti kategóriába se. 
8. A gyermek motiváltsága és kitartása 
Ez a szempont azt foglalja magában, hogy a gyermek mennyire szeretné megoldani a 
feladatot, mennyire kitartó a feladatvégzésben, és milyen mértékben szeretné ő maga kirakni a 
modellt. 1-es esetében a gyermek nem motivált a feladat végrehajtására, sokszor nem a 
feladatra figyel, más köti le a figyelmét (vagy kérdéseket tesz fel, hogy mikor lesz már vége a 
feladatnak). 2-es pontszámnál a gyermek eléggé passzívan vesz részt a feladatmegoldásban, 
nem próbálkozik a feladat részeinek megoldásával, de figyeli az anya tevékenységét.  3-mas 
pontszám esetében közepes a gyermek motiváltsága, kitartása (mutat valamennyi motivációt a 
feladat megoldására, de nem kitartó, aktív próbálkozásait passzív figyelmi periódusok 
követik, néha elvégez egy részfeladatot, pl. megkeres egy részt, összeilleszt két darabot, de ha 
valami nem sikerül neki, hamar átadja a feladatot az anyának.). 4-es pontszámnál a gyermek 
eléggé motivált és kitartó, összességében maga akarja elvégezni a feladatot (néhány részt ad 
csak át az anyának és nem zavarja, ha a feladat egy részét az anya oldja meg). 5-ös pontszám 
esetén a gyermeket maximális motiváltság, igyekezet és kitartás jellemzi (ha elakad, kérheti 
az anya segítségét, de döntően ebben az esetben is csak kis segítséget szeretne kapni, hogy ő 
maga tudja megoldani a feladatot). 
INTERAKCIÓS SZEMPONT 
Az interakció egészére nézve kódoljuk, 5 fokú skálát használva. 
Közös tevékenység 
Ez a szempont arra vonatkozik, hogy a modell összerakása során mennyire tevékenykedik az 
anya és mennyire a gyermek, melyikük illeszti össze a darabokat, és az anya mennyire 
bátorítja a gyermeket az önálló feladatvégzésre. 1-es pontszám esetén szinte csak az anya 
dolgozik a modellel, 2-es esetén döntően az anya, de néha a gyermek is tevékenykedik, 
részfeladatokat old meg, 3-mas esetén közösen tevékenykednek, vagy az anya és a gyermek 
egyaránt kb. ugyanolyan mértékben vesz részt a modell kirakásában. 4-es esetén a gyermek 
dolgozik döntően a feladaton, de az anya is összeilleszt részeket, 5-ös esetében szinte önállóan 
dolgozik a gyermek, az anya csak 1-2 helyen segít részek összeillesztésében. Az egyes 
pontszámok részletesebb kifejtése: 

1. Döntően az anya oldja meg a feladatot, és nem próbálja erősen bevonni gyermekét a 
tevékenységbe. Az anya illeszti össze a darabok nagy részét, a gyermek inkább 
passzív szemlélője az anya tevékenységének. 

2. Többségében az anya dolgozik a feladatmegoldáson, de gyermekét néha bevonja a 
feladat megoldásába, kérdéseket tesz fel neki, kisebb feladatokkal látja el a gyermeket, 
pl. egy-egy rész megkeresésére bíztatja. A darabok összeillesztését döntően az anya 
végzi, a gyermek összességében kevés részt illeszt össze. 

3. Az anya és a gyermek együtt dolgozik a feladaton, mindketten illesztenek össze 
játékrészeket. 

4. Többnyire a gyermek dolgozik a feladaton, az anya segítséget nyújt(hat), de a részeket 
a gyermek illeszti többségében össze, az anya néhány rész összeillesztését elvégzi. 

5. A gyermek szinte önállóan dolgozik (természetesen lehet magas információs anyai 
segítséggel), a modell részeinek döntő többségét ő rakja össze. Az anyai 
segítségnyújtás többnyire nem a részek összeillesztésére irányul, de 1-2 rész 
összeillesztését végezheti az anya. Előfordulhat, hogy az anya megmutatja, hogyan 
kell két részt összeilleszteni, majd szétszedi, hogy a gyermek maga illessze össze 
azokat. 
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3. MELLÉKLET: A koraszülött minta jellemzése az egyes életkorokban használt adatok 
alapján 

 
 1 éves kori 

elemzéshez használt 
minta 

4 éves kori 
elemzéshez használt 
minta 

Longitudinális 
elemzéshez használt 
minta 

Születési súly 
(grammban) 

1435,2 (SD = 265,8) 
min: 800, max:1980 

1470 (SD = 284,1) 
min: 800, max:1980 

1424,8 (SD = 299,2) 
min: 800, max:1980 

Gesztációs idő 
(hetekben) 

30,8 (SD = 1,6) min: 
28, max: 33 

30,9 (SD = 1,5) min: 
28, max: 33 

31,0 (SD = 1,5) min: 
28, max: 33 

Rizikópontszám 10,72 (SD = 2,9) 
min: 6, max: 17 

10,67 (SD = 2,8) 
min: 7, max: 17 

10,48 (SD = 2,9) 
min: 6, max: 17 

Anya életkora 
szüléskor 

28,9 (SD = 4,9) min: 
21, max: 42 

29,78 (SD = 5,3) 
min: 23, max: 42 

29,71 (SD = 4,9) 
min: 23, max: 42 

Anyai iskolázottság 6 (20,7%) általános 
iskola 
5 (17,2%) 
szakmunkás 
10 (34,5%) érettségi 
8 (27,6%) diploma 

4 (22,2 %) 
4 (22,2 %) 
7 (38,9%) 
3 (16,7 %) 

5 (23,8 %) 
5 (23,8 %) 
7 (33,3 %) 
4 (19 %) 

Nemek 13 fiú (44,8%) 
16 lány (55,2%) 

8 fiú (44,4 %) 
10 lány (55,6 %) 

9 fiú (42,9 %) 
12 lány (57,1 %) 

N 29 18 21 
A koraszülött csoport jellemzői az egyes vizsgált életkorokban. A minta összetételében történt 
változások nem jelentősek. 
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4. MELLÉKLET: Leíró statisztikák – 1 éves kori megfigyelés szempontjai 
 
I. vizsgálat / „A” kódolás 
 
Változó neve Min.-Max. Átlag (SD) a két 

csoportban 
Átlag (SD) a teljes 
mintán (N = 69) 

Anyai viselkedés szempontjai 
K: 3,03 (0,65) Anya beszédének minősége 1-5 
I: 3,24 (0,72) 

3,15 (0,69) 

K: 3,22 (0,83) Az anya érzelmeinek 
kifejeződése 
 

1-5 
I: 3,32 (0,77) 

3,28 (0,799 

K: 4,03 (0,61) Válaszkészség a gyerek 
jelzéseire 

2-5 

I: 3,94 (0,72) 

3,98 (0,67) 

K: 3,22 (0,67) Szenzitivitás 
 

1-5 
I: 3,20 (0,71) 

3,21 (0,69) 

K: 4,36 (0,66) Anyai korlátozó viselkedés 1-5 
I: 4,36 (0,82) 

4,36 (0,76) 

K: 3,65 (0,77) Anyai aktivitás 2-5 

I: 4,02 (0,72) 

3,87 (0,76) 

K: 3,19 (0,76) Anya hangulata 1-5 
I: 3,42 (0,77) 

3,32 (0,77) 

K: 4,07 (0,70) Anyának a felvételi 
helyzetre irányuló figyelme 

2-5 
I: 4,47 (0,77) 

4,30 (0,77) 

K: 4,33 (0,57) Az anyai beszéd 
intruzivitása 

3-5 
I: 4,25 (0,66) 

4,28 (0,62) 

K: 3,59 (0,63) Anyai elvárások 2-5 
I: 3,75 (0,70) 

3,68 (0,67) 

K: 4,00 (0,97) Anyai elfogadás 1-5 
I: 4,01 (0,80) 

4,00 (0,87) 

K: 3,46 (0,87) Intruzív viselkedés 1-5 
I: 3,59 (0,70) 

3,53 (0,77) 

K: 4,03 (0,75) Anya figyelmének fókusza 1-5 
I: 3,91 (1,08) 

3,96 (0,95) 

A gyermek viselkedésének szempontjai 

K: 2,53 (0,68) A gyerek az anyát nézi a 
játék alatt 

1-4 

I: 2,57 (0,82) 

2,56 (0,76) 

K: 3,46 (0,65) A gyerek hangulata 2-5 

I: 3,46 (0,68) 

3,46 (0,67) 

K: 3,62 (1,03) A gyerek aktivitása 1-5 
I: 3,65 (0,82) 

3,63 (0,91) 

 
K: 3,40 (0,57) 

 
A gyerek pozitív 
válaszkészsége 

 
1-5 

I: 3,50 (0,77) 

3,46 (0,69) 
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Az interakcióra vonatkozó szempontok 

K: 3,65 (0,79) Zökkenőmentes interakció 1-5 
I: 3,89 (0,90) 

3,79 (0,86) 

K: 2,91 (0,82) Vidám interakció 1-5 
I: 3,16 (0,81) 

3,06 (0,82) 

K: 3,36 (0,61) A kapcsolat intenzitása 1-5 
I: 3,46 (0,75) 

3,42 (0,69) 

K: 2,98 (1,14) Elhelyezkedés egymáshoz 
képest 

1-5 
I: 3,42 (1,00) 

3,24 (1,08) 

K: 2,60 (1,13) Fizikai kontaktus 1-5 
I: 2,41 (0,95) 

2,49 (1,03) 

K = Koraszülött (N = 29) I = Időre született (N = 40) 
 
 
I. vizsgálat / „B” kódolás 
 
Változó neve Min.-Max. Átlag (SD) a két 

csoportban 
Átlag (SD) a 
teljes mintán 

Az anyai viselkedés szempontjai 
K: 3,21 (1,32) Verbális technikák 1-5 
I: 3,12 (0,82) 

3,16 (1,05) 

K: 3,21 (1,05) Non-verbális technikák 1-5 
I: 3,67 (0,73) 

3,48 (0,90) 

K: 3,28 (1,48) Tanítás 1-5 
I: 3,70 (0,99) 

3,52 (1,23) 

K: 3,62 (0,90) Involváltság 2-5 
I: 4,40 (0,74) 

4,07 (0,90) 

A gyermek viselkedésének szempontjai 
K: 2,14 (1,27) Szociális természetű frusztrációra adott 

reakció 
1-5 

I: 1,52 (0,75) 
1,78 (1,04) 

K: 1,97 (1,08) Játéktárgyak használatából eredő 
frusztrációra adott reakció 

1-4 
I: 1,82 (1,08) 

1,88 (1,08) 

K: 2,90 (1,20) Vokalizáció 1-5 
I: 3,02 (0,97) 

2,97 (1,07) 

K: 3,52 (1,02) Kezdeményezés elfogadása 2-5 
I: 4,05 (1,04) 

3,82 (1,06) 

K: 3,17 (1,44) Engedelmesség 1-5 
I: 3,45 (1,47) 

3,33 (1,45) 

K: 3,62 (1,05) Involváltság 
 

2-5 
I: 3,60 (0,90) 

3,61 (0,96) 

K: 0,26 (0,25) Interakció kezdeményezése* 0-0,86 
I: 0,16 (0,20) 

0,20 (0,23) 

K: 0,59 (0,30) Játéktárgyak váltogatása* 
 

0,07- 1,23 
I: 0,57 (0,27) 

0,58 (0,28) 

K = Koraszülött (N = 29); I = Időre született (N = 40); * = relatív előfordulási gyakoriságot mérő skálák 
(db/perc) 
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5. MELLÉKLET: Leíró statisztikák – 4 éves kori megfigyelés szempontjai 
 

Változó neve Min.-Max. Átlag (SD) a két 
csoportban 

Átlag (SD) a teljes 
mintán 

Anyai viselkedés szempontjai 
K: 2.31 (1.87) Kérdezés* 0,29-7,00 
I: 1.72 (0.99) 

1.98 (1.46) 

K: 4.05 (1.98) Útmutatás, irányadás* 1,25-8,80 
I: 3.89 (1.55) 

3.96 (1.73) 

K: 1.54 (1.17) A gyermek figyelmének 
irányítása* 

0-3,79 
I.: 1.29 (0.83) 

1.40 (0.99) 

K: 0.12 (0.21) Plusz magyarázat, 
információ* 

0-0,75 
I: 0.15 (0.18) 

0.13 (0.19) 

K: 0.61 (0.58) Terv referencia* 
 

0-2,18 
I: 0.72 (0.49) 

0.67 (0.53) 

K: 0.36 (0.41) Kezdeményezés, hogy a 
gyerek vegye át a 
feladatmegoldást* 

0-1,43 
I: 0.30 (0.33) 

0.33 (0.36) 

K: 3.08 (2.23) Pozitív feedback, dicséret* 0-7,82 
I: 2.28 (1.00) 

2.64 (1.69) 

K: 0.61 (0.58) Negatív feedback* 
 

0-2,26 
I: 0.51 (0.40) 

0.55 (0.48) 

K: 0.05 (0.12) Testi gyengédség* 0-0,4 
I: 0.05 (0.11) 

0.05 (0.11) 

K: 3.22 (1.35) Információs 
segítségnyújtás 

1-5 
I: 3.77 (1.34) 

3.52 (1.35) 

K: 3.56 (1.72) Technikai segítségnyújtás 1-5 
I: 3.59 (1.29) 

3.58 (1.48) 

K: 3.11 (1.45) Elvárások, törekvés 1-5 
I: 3.95 (1.21) 

3.58 (1.37) 

K: 4.11 (1.02) Attitűd, elfogadás 1-5 
I: 4.27 (1.07) 

4.20 (1.04) 

K: 1.28 (0.86) Kérdések (gyerek)* 0-3 
I: 1.18 (0.90) 

1.23 (0.87) 

K: 0.04 (0.08) Segítségkérés* 
 

0-0,27 
I: 0.02 (0.06) 

0.03 (0.07) 

K: 0.21 (0.43) Ellentmondás* 
 

0-1,68 
I: 0.16 (0.35) 

0.18 (0.38) 

K: 0.76 (0.73) Pozitív érzelmek 
kimutatása* 

0-2,8 
I: 0.60 (0.40) 

0.67 (0.57) 

K: 2.56 (1.15) Ügyesség 1-5 
I: 3.40 (0.75) 

3.00 (1.04) 

K: 3.50 (1.09) Motiváltság és kitartás 1-5 
I: 3.82 (1.18) 

3.68 (1.14) 

K: 2.94 (0.93) Közös tevékenység 1-5 
I.: 3.55 (1.01) 

3.28 (1.01) 

A 4 éves kori megfigyelés változóinak leíró statisztikái. K = Koraszülött (N = 18); I = Időre született (N = 22); * 
= relatív előfordulási gyakoriságot mérő skálák (db/perc) 
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6. MELLÉKLET: Az 1 éves kori anya-gyermek interakció faktorai és a fejlődési 
mutatók közötti korrelációk a koraszülött és az időre született csoportban 

 

Koraszülött csoportban: 
 
 MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ IQ6ev

Szenzitív anya, harmonikus 
interakció 

,591* -,002 ,443 ,109 -,006 ,262 ,187 ,138 ,272 ,028

Vidám, válaszkész gyermek ,364 ,099 -,352 -,232 ,126 ,114 ,374 ,265 -,038 ,101
Elfogadó, passzív anya 
 

-,198 ,362 -,472 -,392* -,121 ,191 ,039 -,205 ,204 ,271

Engedékeny anya 
 

-,033 ,092 ,145 -,102 ,305 -,041 -,082 ,050 ,106 ,335

Aktív, vidám gyerek 
 

-,137 ,049 -,126 ,483* ,001 ,517* -,093 -,239 ,004 -,077

Fizikai kontaktus 
 

-,031 -,122 ,315 ,215 ,075 -,261 ,176 ,342 -,082 -,109

Együttműködő gyermek 
 

,232 -,057 -,258 -,407 -,128 -,132 -,234 -,282 -,058 -,235

Passzív anya, kezdeményező 
gyermek 

,056 ,435 -,132 -,170 ,251 ,115 -,093 -,053 ,278 ,273

Frusztrált, ellenálló gyermek 
 

-,057 -525* -,035 ,135 ,232 -,019 -,153 -,167 -,235 -,439

Mozgékony, keveset vokalizáló 
gyermek 
 

,513* ,161 ,313 ,653** -,018 ,466 ,163 ,414 ,198 ,180

Tanító, involvált anya 
 

,092 ,074 ,514* ,033 ,493* ,104 ,325 ,295 ,307 ,246

 

Időre született csoportban: 

 
 MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ IQ6ev
Szenzitív anya, harmonikus 
interakció 
 

-,317 -,089 ,115 ,361 ,391* ,126 -,005 ,025 ,242 ,040

Vidám, válaszkész gyermek ,021 -,082 ,049 -,347 ,002 -,146 ,339 -,109 -,026 -,247
Elfogadó, passzív anya 
 

,018 -,272 -,040 -,329 -,470* -,336 -,215 -,023 -,294 -,352

Engedékeny anya 
 

,232 ,098 ,202 ,058 ,157 -,124 -,085 ,097 -,044 ,005

Aktív, vidám gyerek 
 

,068 ,277 -,016 -,143 ,051 -,300 -,014 -,136 -,333 -,163
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 MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ IQ6ev
Fizikai kontaktus 
 

,043 ,232 ,147 -,005 -,183 -,290 -,013 -,166 -,118 -,091

Együttműködő gyermek 
 

-,227 -,331 ,136 ,196 ,136 -,032 -,231 ,062 ,224 ,076

Passzív anya, kezdeményező 
gyermek 
 

,142 -,142 ,080 -,362* -,383 ,009 -,096 ,043 -,004 -,168

Frusztrált, ellenálló gyermek 
 

,069 -,250 -,192 -,243 -,066 -,105 -,126 -,136 -,263 -,228

Mozgékony, keveset vokalizáló 
gyermek 
 

-
,530**

,129 -,099 -,084 -,277 -,059 ,099 ,241 ,047 ,138

Tanító, involvált anya 
 

,061 ,485* -,003 ,522** ,291 ,294 ,067 ,150 ,178 ,131
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7. MELLÉKLET: A 4 éves kori anya-gyermek interakció faktorai és a fejlődési mutatók 
közötti korrelációk a koraszülött és az időre született csoportban 

 
Koraszülött csoportban: 
 
 

MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ IQ6ev 
VQ 6 

év 
PQ 6 

év 
Ösztönző anya – 
ügyes gyerek 

-,035 ,406 -,235 -,087 -,039 ,198 ,219 ,014 ,221 ,303 ,048 ,499**

Irányító anya, pozitív 
légkör 

-,315 -,211 -,386 -,134 -,309 -,073 -,185 -,332 -,147 -,308 -,319 -,290

Negatív interakció, 
sok anyai kérdéssel 

,202 -,182 -,097 -,232 -,215 -,082 -,091 -,142 -,137 -,189 -,076 -,166

Önálló gyerek-dicsérő 
anya 

,097 ,220 ,078 ,258 -,134 -,211 -,239 -,084 -,286 -,227 -,096 -,173

 

 

Időre született csoportban: 

 
 
 

MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ IQ6ev 
VQ 6 

év 
PQ 6 

év 

Ösztönző anya – ügyes 
gyerek 

-,089 ,004 -,054 ,141 ,555* ,517* ,049 ,179 ,108 ,102 ,205 -,076

Irányító anya, pozitív 
légkör 

-,029 ,234 -,292 ,297 ,239 -,004 -,043 ,420 -,125 ,104 ,089 ,004

Negatív interakció, sok 
anyai kérdéssel 

-,048 ,050 -,130 ,299 -,474* -,196 -,056 -,020 -,066 ,061 -,372 ,410

Önálló gyerek-dicsérő 
anya 

,076 -,229 ,361 -,001 -,130 -,185 ,212 -,203 -,229 -,045 -,148 ,128
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8. MELLÉKLET: A fejlődési mutatók és intelligencia kvóciensek közötti korrelációk a 
koraszülött és az időre született csoportban 

 
Koraszülött csoportban: 
 
 MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ OWI4VQ OWI4PQ IQ6ev VQ6ev PQ6ev

MDI6 1 ,277 ,370 ,241 ,122 ,593** ,227 ,320 ,272 ,028 ,525* ,280 ,149 ,292

PDI6  1 ,001 ,214 ,083 ,446* ,231 ,214 ,102 ,001 ,234 ,457* ,128 ,633**

MDI12   1 ,582** ,592** ,301 ,025 ,201 ,669** ,205 ,689** -,002 -,199 ,185

PDI12    1 ,282 ,603** ,164 ,218 ,546* ,073 ,427 ,023 -,446* ,417

MDI24     1 ,268 ,187 ,227 ,360 ,300 ,202 ,092 -,005 ,132

PDI24      1 ,397 ,343 ,470* ,118 ,382 ,411 -,161 ,721**

MDI36      1 ,783** ,240 ,077 ,146 ,581** ,358 ,465*

PDI36      1 ,316 ,110 ,325 ,536* ,464* ,348

OWI4IQ      1 ,506* ,680** ,358 -,002 ,538*

OWI4VQ      1 ,009 ,342 ,226 ,395

OWI4PQ      1 ,103 -,117 ,306

IQ6ev       1 ,747** ,777**

VQ6ev        1 ,211

PQ6ev         1

 
Időre született csoportban: 
 
 MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ OWI4VQ OWI4PQ IQ6ev VQ6ev PQ6ev

MDI6 1 ,204 ,352 ,113 ,010 -,129 -,235 -,136 -,141 ,179 ,031 -,181 -,253 -,045

PDI6  1 ,265 ,359 ,159 ,079 ,117 ,079 ,115 ,196 ,254 ,331 ,112 ,378

MDI12   1 ,056 -,015 -,179 ,097 -,179 ,268 ,189 ,356 ,030 -,063 ,108

PDI12    1 ,415* ,173 ,037 ,117 ,104 -,004 ,060 ,358 ,115 ,392*

MDI24     1 ,471* ,174 ,311 ,293 ,101 ,035 ,219 ,288 ,058

PDI24      1 ,285 ,459* ,501** ,130 ,321 ,398* ,402* ,240

MDI36      1 ,418* ,227 -,129 ,105 ,300 ,422* ,131

PDI36      1 ,057 -,230 -,099 ,134 ,240 ,018

OWI4IQ      1 ,591** ,806** ,719** ,529** ,574**

OWI4VQ      1 ,518** ,451* ,376 ,325

OWI4PQ      1 ,568** ,228 ,604**
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 MDI6 PDI6 MDI12 PDI12 MDI24 PDI24 MDI36 PDI36 OWI4IQ OWI4VQ OWI4PQ IQ6ev VQ6ev PQ6ev

IQ6ev       1 ,748** ,791**

VQ6ev        1 ,212

PQ6ev         1
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9. MELLÉKLET: Dendogram – a hierarchikus klaszteranalízis eredménye 
 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          13   -+ 
          30   -+ 
           9   -+-------+ 
           3   -+       | 
          37   -+       +-----------+ 
           7   -+       |           | 
          28   -+-+     |           | 
          44   -+ +-----+           | 
          35   -+ |                 | 
          46   -+-+                 | 
          39   -+                   | 
          18   -+-------+           +---------------------------+ 
          38   -+       |           |                           | 
          25   -+       +---+       |                           | 
          40   -+-----+ |   |       |                           | 
          22   -+     | |   |       |                           | 
          41   -+     +-+   |       |                           | 
          20   -+     |     |       |                           | 
          27   -+-+   |     |       |                           | 
          42   -+ +---+     +-------+                           | 
          43   ---+         |                                   | 
          11   -+-+         |                                   | 
          19   -+ |         |                                   | 
          23   -+ |         |                                   | 
          33   -+-+-----+   |                                   | 
          34   -+ |     |   |                                   | 
          14   ---+     +---+                                   | 
          31   -+---+   |                                       | 
          45   -+   +---+                                       | 
          47   -----+                                           | 
           1   -+---+                                           | 
           6   -+   |                                           | 
           8   -+   +-------------------+                       | 
          10   -+-+ |                   |                       | 
          32   -+ +-+                   |                       | 
          21   ---+                     +-----------------------+ 
          12   -+-------+               | 
          17   -+       |               | 
          24   -+-+     |               | 
          26   -+ +-----+---------------+ 
           2   -+ |     | 
           5   -+-+     | 
          29   -+       | 
          36   -+       | 
           4   -+-+     | 
          15   -+ +-----+ 
          16   ---+ 

 
 


