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Bevezetés – A dolgozat témaköre, problémafelvetés 

 

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 és Hack, 2000), a 

koraszülöttség tehát rizikótényezőnek tekinthető a későbbi kognitív nehézségek kialakulására 

nézve. A koraszülött gyermekek fejlődésének vizsgálata ezért több szempontból indokolt. 

Egyrészt gyakorlati implikációkkal szolgálhatnak ezen terület kutatási eredményei, így 

például a prevenciós és intervenciós programok tervezésében lehetnek hasznára az 

alkalmazott területeknek. Hazánkban 8-9 % közötti a kissúlyú, koraszülött újszülöttek aránya, 

ami az Európai Uniós átlaghoz képest majdnem kétszeresnek mondható (UNICEF, 2007), ez 

szintén alátámasztja a hazai vizsgálatok fontosságát. Másrészt mivel a koraszülöttséget 

perinatális rizikótényezőnek tartjuk, így elméleti relevanciájú kérdéskörökre is választ 

adhatnak a koraszülött gyermekekkel foglalkozó kutatások. A nem optimális feltételek között 

induló fejlődés természetesen létrejött kísérleti helyzetnek is tekinthető, alkalmas a fejlődés 

mechanizmusainak tanulmányozására (Aylward, 2002; Kalmár, 2007). A biológiai rizikóval 

rendelkező csoport összehasonlítása rizikómentes csoportokkal lehetővé teheti a biológiai és a 

környezeti hatások kölcsönhatásának tanulmányozását is (Minde, 1993). 

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). 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 

környezeti hatások 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 (pl. Poehlmann és Fiese, 

2001). 

A környezeti hatások megragadásának egy 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). Arra 

vonatkozóan is ismertek adatok (pl. Barnard, Bee és Hamond, 1984; Goldberg és DiVitto, 

 2



2002; Landry, 1995), hogy a koraszülött csecsemő-anya interakciók némely aspektusból 

eltérően alakulnak, mint az időre született gyermekek és anyáik közötti interakciók. 

 

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. 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. 

Feltételeztük, hogy a koraszülött csoport hátrányban lesz az időre születettekhez 

képest a kognitív fejlődés terén. Azt vártuk továbbá, hogy a koraszülött csoport fejlődésbeli 

lemaradása bizonyos életkorokban (mint például az iskolakezdés idején) markánsabban 

kimutatható, más életkorokban kevésbé jelentős lesz, ami a „mozgó rizikó” (Gordon és Jens, 

1988) elképzelésbe jól illeszkedik. Mivel a longitudinális kutatás során két életkorban is 

vizsgáltuk az anya-gyermek interakciót és az otthoni környezet minőségét, így célul tűztük ki 

annak megragadását, hogy ezen környezeti komponensek mennyiben járulnak hozzá a 

fejlődési kimenetel magyarázatához. Végül vizsgáltuk a korai fejlődési mutatók előrejelző 

értékét, és a teljesítmény ingadozását, alakulását az első 6 életév során. 
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Módszer 

 

 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. 

Vizsgálatunkban 6 éves korig követtünk koraszülött és időre született gyermekeket, összesen 

6 alkalommal végeztünk vizsgálatokat. 6, 12, 24 és 36 hónapos korban, valamint a gyermekek 

4 és 6 éves korában teszteltük a fejlettségi szintet, valamint 12 hónapos és 4 éves korban 

megfigyeléses adatokat gyűjtöttünk az anya-gyermek interakcióra vonatkozóan. Egy éves 

korban 29 koraszülött és 40 időre született gyermek adatai álltak rendelkezésünkre, a 

longitudinális elemzésekhez ebből összesen 47 gyermek adatát használtuk fel. A koraszülött 

csoport átlagos születési súlya 1435,2 gramm (SD = 265,8), a gesztációs idő pedig átlagosan 

30,8 hét (SD = 1,6) volt. A kontrollcsoport tagjai a Gervai Judit (2005) által vezetett 

Budapesti Családvizsgálat résztvevői közül kerültek ki. A kontrollcsoportot éretten, 

egészségesen született csecsemők alkották, a cél-és a kontrollcsoport illesztése megtörtént, de 

az anyai iskolázottságban voltak különbségek a csoportok között. Ezért ezt statisztikai úton 

kontrolláltuk. 

 Az élet első 3 évében a fejlődés tesztelésére a Bayley Fejlődési Skála II.-t alkalmaztuk 

(BSID-II; Bayley, 1993), ennek Mentális és Pszichomotoros Fejlődési Indexeit (MDI és PDI) 

vontuk be az elemzésbe. 4 és 6 éves korban a Wechsler-féle gyermekintelligencia-vizsgáló 

teszt két verzióját vettük fel. Négy éves korban az óvodás korosztályra kialakított verziót 

(Óvodás Wechsler Intelligenciateszt, OWI; Nagy, 1988), hat éves korban pedig Magyar 

Wechsler gyermek-intelligenciateszt revideált változatát használtuk (MAWGYI-R; Lányiné, 

Nagy és mtsai, 1996). Három kvócienst számoltunk ezek alapján: Verbális kvóciens (VQ), 

Performációs kvóciens (PQ) és az Intelligencia-kvóciens (IQ). Hat éves korban az IQ teszt 

mellett felvettük a Bender-B ábramásolási sorozatot (Santucci és Galifret-Granjon, 1960) is a 

gyermekekkel, mely a vizuomotoros fejlettségi szint megragadását szolgálta. 

 Az otthoni környezet minőségét 12 hónapos korban és 4 éves korban mértük fel a 

HOME-leltár segítségével (Home Observation for the Measurement of the Environment; 

Caldwell és Bradley, 1979). 

 Vizsgálatunkban fontos szerepet kapott az anya-gyermek interakció tanulmányozása, 

melyet két életkorban valósítottunk meg. 12 hónapos korban szabad játék és strukturált 

játékhelyzetben figyeltük meg az anya-gyerek interakciót, melyet két szempontrendszer 

segítségével kódoltunk: az egyik a Budapesti Családvizsgálat keretében kidolgozott 
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kódrendszer (Ney, Szöllősi és mtsi, 2005), mely a szabad játék helyzet kódolására adott 

lehetőséget, a másik egy saját, kifejezetten a kérdésfeltevésekre és célcsoportra fókuszálva 

kialakított megfigyeléses szempontrendszer volt (Ribiczey, kézirat, lásd a disszertáció 

mellékleteként), mely a strukturált játékhelyzetben megjelenő viselkedésekre fókuszált. A 

megfigyelés a családok otthonában valósult meg, a kódolás videóra rögzített felvételek 

alapján történt. A gyermekek négy éves korában újabb megfigyeléses vizsgálatra került sor, 

ekkor tanítási helyzetben ragadtuk meg a diádok interakciós viselkedését. Az anya-gyermek 

párok feladata egy több részből álló elefánt figura kirakása volt. Ehhez a vizsgálathoz ismét 

saját szempontrendszert készítettünk, és a kódolás újfent videóra rögzített felvételek alapján 

történt. A megbízhatósági vizsgálatokat minden esetben elvégeztük, és megfelelőnek találtuk. 

Elemzéseinkhez a gyermek temperamentumára vonatkozó adatokat is felhasználtunk, 

ez a Bayley-II teszt felvétele során mutatott gyermeki viselkedés kódolásán alapult (Ferenczi 

és Kalmár, 2009). 

Az 1. számú táblázat foglalja össze a kutatás során az egyes életkorokban alkalmazott 

mérőeszközöket. 

 

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 - 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, kézirat, lásd disszertáció melléklete)  

12 hó 

Szempontrendszer a tanítási helyzet megfigyeléséhez (Ribiczey, 
kézirat, lásd disszertáció melléklete) 

4 év 

A csecsemő temperamentumának megfigyelése  
A Bayley-II tesztfelvétel során megmutatkozó gyermeki viselkedés 
kódolása (Ferenczi és Kalmár, 2009) 

12 hó 

 

1. számú táblázat. Felhasznált mérőeszközök az egyes vizsgálati életkorokban. 
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Eredmények és következtetések 

 

1. A koraszülöttség fejlődésre tett hatása 

 

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). 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. 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. Ezt szemlélteti az 1. és a 2. ábra, amely két távolsággörbét mutat 

be, ezen az átlagok közötti eltérés a kontrollcsoport szórásának függvényében került 

kiszámításra (Glass, McGraw és Smith, 1981). Figyelembe kell venni azonban 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. 

 

 
 

1. ábra: Távolsággörbe a koraszülött csoportban az egyes életkorokban megfigyelhető 
lemaradás mértékének szemléltetésére, az MDI és IQ vonatkozásában. 
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2. ábra. Távolsággörbe a koraszülött csoportban az egyes életkorokban megfigyelhető 

lemaradás mértékének szemléltetésére, a PDI vonatkozásában. 

 

2. Anya-gyerek interakció a két csoportban 

 

A megfigyeléses vizsgálatból származó változók számának csökkentése érdekében 

feltáró faktoranalízist végeztünk. A három szempontrendszerünkkel nyert adatainkon külön-

külön hajtottuk végre az elemzéseket. Így az egy éves kori interakció szabad játékhelyzetben 

való megfigyelése esetében 6, a szabad és strukturált játékhelyzet esetében 5, a négy éves kori 

tanítási helyzetnél pedig 4 faktort kaptunk. Az elemzéseket ezen faktorokkal folytattuk 

tovább. 

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 és Poehlmann és mtsai 2001; Goldberg és 

DiVitto, 2002, Landry, 1995). Emellett azonban sok tekintetben nincs különbség az 

interakciós viselkedésben a születési státusz szerint. Az egy éves kori megfigyelés alapján 

elmondhatjuk, hogy 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 váltottak 

játéktárgyat, ám kevesebb vokalizáció jellemezte őket, mint a rizikómentes gyermekeket a 

játék során. Csoport-szinten a gyerekek koraszülöttsége súlyos rizikó hiányában is árnyalta az 

interakciót, bár azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy kirajzolódott volna egy olyan 
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interakciós mintázat, amely csak a koraszülöttes diádokra lenne jellemző, rájuk pedig 

általában érvényes volna. 

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). 

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; 

Bakeman és Brown, 1980; Wijnroks, 1998). 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). 

Az egy és a négy éves kori megfigyelések között mérsékelt összefüggéseket 

azonosítottunk, például a gyermek hangulatában, aktivitásában viszonylagos kontinuitást 

találtunk, a négy éves kori negatív interakció prediktora pedig az egy éves kori anyai 

korlátozás volt. 

 

3. A környezet szerepe a gyermek fejlődésében 

 

 Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az anya-gyermek interakció minősége 

összefüggött a fejlődési kimenetellel, 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. Eredményeink a tranzakcionális modellbe is beleillenek, alátámasztják azt, hogy a 
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környezeti hatások módosítanak a biológiai rizikó által valószínűsíthető nehézségek 

alakulásán, enyhíthetik, vagy súlyosbíthatják azt (Poehlman és Fiese, 2001; Aylward, 2002; 

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 

Fejlődési Index-szel. Az időre születetteknél ennél kevesebb összefüggés mutatkozott, az 

anyai passzivitás járt együtt alacsonyabb gyermeki PDI-vel az ő csoportjukban. 

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). 

Arra tehát, hogy a koraszülöttség moderálja a környezet és a kognitív fejlődés közötti 

kapcsolatot, több bizonyítékot is találtunk. 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. 
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4. Kontinuitás és diszkontinuitás a fejlődésben 

 

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 

teljes mintán 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). A két csoport elkülönült vizsgálata rámutatott 

arra, 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. Ha a koraszülöttek csoportját nézzük, akkor először is 

elmondható, 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 3. ábra mutatja be a koraszülött, a 4. ábra 

pedig az időre született csoportban megfigyelhető indexek és kvóciensek közötti 

kapcsolatokat. 

 

 
 

 

3. ábra: A fejlődési mutatók közötti longitudinális összefüggések a koraszülött csoportban 
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4. ábra: A fejlődési mutatók közötti longitudinális összefüggések az időre született csoportban 

 

 

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. 

 A teljesítmények időbeli alakulása alapján klaszteranalízis alkalmazásával 4 

alcsoportot sikerült elkülönítenünk. Kirajzolódott egy kis létszámú, főleg koraszülöttekből 

álló csoport, akiknek a fejlődési kvóciensei, illetve intelligencia kvóciensei némileg 

emelkednek az első 6 év során, és 6 éves IQ-juk megnyugtató értéket mutat. A koraszülött 

gyermekek többsége a második csoportba sorolódott, akiknél a legkevésbé optimális fejlődési 

mintázatot sikerült kimutatnunk, a legalacsonyabb fejlődési szintről indulnak, és a 

legalacsonyabb IQ pontszámmal zárnak 6 évesen. Harmadik és negyedik klaszterünket 

döntően időre született gyermekek alkották, egyikre a legmagasabb értékek jellemzőek, 

másikra a kiegyensúlyozott teljesítmény. Két olyan koraszülött gyermek volt mintákban, aki a 

legoptimálisabb fejlődést mutató 3., vagy 4. klaszter egyikébe sorolódott. 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 
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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). 

 

5. A fejlődési kimenetelt befolyásoló tényezők: Útelemzés 

 

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 (lásd 5. ábra), 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 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). 
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5. ábra. A 12 hónapos kori fejlődést meghatározó tényezők, az útmodell elemzés eredménye. 

 

 

Összefoglalás: A kutatás korlátai, tapasztalatai, gyakorlati implikációi 

 

A koraszülöttség magas hazai előfordulása mellett vizsgálatunkat az is indokolta, hogy 

bár Magyarországon relatíve 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 az 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. Az anya-gyermek 
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interakció terén is mind 1, mind 4 éves korban a koraszülöttes diádoknál találtunk némileg 

kedvezőtlenebb interakciós mintázatokat. 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.  

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 mivel a mérsékelt rizikójú 

koraszülöttek egészen az iskolakezdésig mutatnak lemaradásokat, így a fejlesztő, 

felzárkóztató foglalkozások szükségessége esetükben indokolt lehet. 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. Az anya-gyermek interkaciók 

megfigyeléséből származó eredményeink alapján úgy véljük, hogy ezen célcsoport számára 

tehát 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. 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. 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 
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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 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. 

 

Irodalom 

 

Aylward, G. P. (2002): Methodological issues in outcome studies of at-risk infants. Journal of 
Pediatric Psychology, 27 (1), 37-45. 

Bakeman, R., Brown, J. V. (1980): Early interaction: consequences for social and mental 
development at three years. Child Development, 51, 437-447. 

Barnard, K. E., Bee, H. L., Hammond, M. A. (1984): Developmental changes in maternal 
interactions with term and preterm infants. Infant Behavior and Development, 7, 101-
113. 

Barratt, M. S., Roach, M. A., Leawitt, L. A. (1996): The impact of low-risk prematurity on 
maternal behaviour and toddler outcome. International Journal of Behavioral 
Development, 19, 581-602. 

Barrera, M., E., Rosenbaum, P., L., Cunningham, C., E. (1987): Corrected and uncorrected 
Bayley scores: longitudinal developmental patterns in low and high birthweight preterm 
infants. Infant Behavior and Development, 10, 337-346. 

Bayley, N. (1993): Bayley Scales of Infant Development. Psychological Corporation, New York 
Caldwell, B. M., Bradley, R. (1979): Home Observation for Measurement of the Environment. 

Little Rock: University of Arkansas 
Cohen, S.E., Parmelee, A.H., Beckwith, L., Sigman, M. (1992): Biological and social 

precursors of a 12 year competence in children born preterm. In: C.W. Greenbaum, J.G. 
Auerbach (Eds.); Longitudinal studies of children at psychological risk: Cross national 
perspectives. Ablex Publ., Norwood, NJ. 

Cowan, C. P., Cowan, P. A., Heming, G., Miller, N. B. (1991). Becoming a family: Marriage, 
parenting, and child development. In P. A. Cowan & M. Hetherington (Eds.), Family 
transitions (pp. 79–109). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Crnic, K.A., Ragozin, A.S., Greenberg, M.T., Robinson, N.M., Basham, R.B. (1983): Social 
interaction and developmental competence of preterm and full-term infants during the 
first year of life. Child Development, 54, 1199-1210. 

Ferenczi Sz. Gy., Kalmár M. (2009): A temperamentum és a fejlődés kapcsolata koraszülött és 
időre született kisgyermekeknél. Gyógypedagógiai Szemle, 4., 202-217.

Fiese, B. H., Poehlmann, J., Irwin, M., Gordon, M., Curry-Bleggi, E. (2001). A pediatric 
screening instrument to detect problematic infant-parent interactions: Initial reliability 
and validity in a sample of high and low risk infants. Infant Mental Health Journal, 22, 
463–478. 

Gervai J. (2005): A Budapesti Családvizsgálat. Alkalmazott Pszichológia,VII. 4. 5-13. 

 15



Glass, G. V., McGraw, B., Smith, M. L. (1981): Meta-analysis in social research. Beverly 
Hills: Sage. 

Goldberg, S., DiVitto, B. (2002): Parenting children born preterm. In: Bornstein, M.H. (ed.), 
Handbook of parenting. Vol.3., Mahwah, N.J.: Erlbaum, 339-360. 

Goldberg, S., Lojkasek, M., Gartner, G., Corter, C. (1989): Maternal responsiveness and social 
development in preterm infants. In M.H. Bornstein (Ed), Maternal responsiveness: 
Characteristics and consequences. New Directions for Child Development, No. 43. San 
Francisco, Jossey-Bass, 89-103. 

Gordon, B.M., Jens, K.G. (1988): A conceptual model for tracking high-risk infants and 
making early service decisions. Journal of Behavioral and Developmental Pediatrics, 9, 
279-286. 

Halsey, C.L, Collin, M.F., Anderson, C.L. (1993): Extremely low birth weight children and 
their peers: A comparison of preschool performance. Pediatrics. 91, 807–811. 

Jarvis, P. A., Myers, B. J., Creasey, G. L. (1989): The effects of infants' illness on mothers' 
interactions with prematures at 4 and 8 months. Infant-Behavior-and-Development. 12 
(1), 25-35. 

Kalmár M. (2007): Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. 
Rizikómentesen született, valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. ELTE 
Eötvös Kiadó 

Kalverboer, A.F. (1988): Follow-up of biological high-risk groups. In: Rutter, M. (Ed.): Studies 
of psychosocial risk: the power of longitudinal data. Cambridge University Press, 114-
138. 

Landry, S. H. (1995). The development of joint attention in premature low birth weight infants: 
effects of early medical complications and maternal attention-directing behaviors. In C. 
Moore & P. J. Dunham (Eds.), Joint attention: Its origins and role in development. (pp. 
223–250). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Landry, S. H., Smith, K. E., Swank, P. R., Miller-Loncar, C. L. (2000): Early maternal and 
child influences on children's later independent cognitive and social functioning. Child 
Development, 71, 2, 358-375. 

Lányiné Engelmayer Á., Nagy É., Nagyné Réz I., Ringhofer J., Szegedi M. (1996): Az 
intelligencia mérése gyermekeknél. A HAWIK–R magyarországi változata, a 
MAWGYI–R bemutatása, használati utasítása és alkalmazása. In Kun M., Szegedi M. 
(szerk.): Az intelligencia mérése. (6. átdolgozott, 3. részében új kiadás) Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 227–369. 

Miceli, P. J., Whitman, T. L., Borkowski, J. G., Braungart-Rieker, J., Mitchell, D. W. (1998): 
Individual Differences in Infant Information Processing: The Role of Tem- peramental 
and Maternal Factors. Infant Behavior and Development, 21, 119–136. 

Minde, K. (1993): Prematurity and serious medical illness in infancy: Implications for 
development and interventions. In.: C. H. Zeanah, Jr. (Ed.): Handbook of Infant Mental 
Health, New York, The Guilford Press, 87-105. 

Nagy É. (1988): Vizsgálatok az óvodás Wechsler-intelligenciateszttel. Gyógypedagógiai 
Szemle, 16, 41–45. 

Ney K., Szöllősi Á., Fenes D., Gervai J. (2005): A szülő-csecsemő interakciók jellemzői és 
kódolási lehetőségei. Alkalmazott Pszichológia. VII. 4. 38-48. 

Pettit, G. S., Bates, J. E., Dodge, K. A. (1997): Supportive parenting, ecological context, and 
children’s adjustment: A seven-year longitudinal study. Child Development, 68, 908–
923. 

Poehlmann, J., Fiese, B.H. (2001): Parent-infant interaction as a mediator of the relation 
between neonatal risk status and 12-month cognitive development. Infant Behavior & 
Development, 24, 171–188. 

 16



Pomerleau, A., Scuccimarri, C., Malcuit, G (2003): Mother-infant behavioral interactions in 
teenage and adult mothers during the first six months postpartum: relations with infant 
development. Infant Mental Health Journal, 24 (5), 495-509. 

Rocissano, L., Yatchmink, Y. (1983): Language skill and interactive patterns in prematurely 
born toddlers. Child Development, 54, 1229-1241. 

Sameroff, A. J. (2005): The Science of Infancy: Academic, Social, and Political Agendas, 
Infancy, 7(3), 219–242. 

Sameroff, A. J., Seifer J. (1983): Familial risk and child competence. Child Development, 54, 
1254-1268. 

Saltaris, C., Serbin, L.A., Stack, D.M., Karp, J.A., Schwartzman, A.E., Ledingham, J.E. (2004): 
Nurturing cognitive competence in preschoolers: A longitudinal study of 
intergenerational continuity and risk. International Journal of Behavioral Development, 
28, 105-115. 

Sansavini, A., Rizzardi, M., Alessandroni, R., & Giovanelli, G. (1996). The development of 
Italian low- and very-low-birthweight infants from birth to 5 years: the role of 
biological and social risks. International Journal of Behavioral Development, 19, 533–
547. 

Santucci, H., Galifret-Granjon, N. (1960): A Bender-teszt Santucci és Galifret-Granjon féle 
változatának pontozási rendszere. Kézirat. Fordította: Kalmár Magda 

Sigman, M., Cohen, S.E., Beckwith, L. (1997): Why Does Infant Attention Predict Adolescent 
Intelligence? Infant Behavior & Development, 20 (2), 133-140. 

Smith, K. E., Landry, S. H., Swank, P. R. (2000): Does the Content of Mother’s Verbal 
Stimulation Explain Differences in Children’s Verbal and Nonverbal Cognitive Skills? 
Journal of School Psychology, 38, 1, 27-49. 

Tamis-LeMonda, C. S., Bornstein, M. H., Baumwell, L. (2001): Maternal responsiveness and 
children’s achievement of language milestones. Child Development, 72, 748–767. 

Taylor, G. H., Klein, N., Hack, M. (2000): School-age consequences of birth weight less than 
750 g: A review and update. Developmental Neuropsychology, 17 (3), 289-321. 

UNICEF (2007): Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich 
countries. Innocenti Report Card 7. 

Wijnroks, L. (1998): Early maternal stimulation and the development of cognitive competence 
and attention of preterm infants. Early Development and Parenting, 7, 19-30. 

Wood, D. J., Bruner, J., Ross, G. (1976): The role of tutoring in problem solving. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 17, 89-100. 

Zelkowitz, P., Papageorgiou, A. (1996): Childrearing attitudes among parents of very low 
birthweight and normal birthweight children. Developmental and Behavioral Pediatrics, 
17, 84-89. 

 
 

 
 

 17


