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Kutatásunkban a narratív perspektíva (NP) szabályozási funkcióit tanulmányoztuk a 

pszichoterápiás diskurzusban. A narratív perspektíva fogalma a narratológia 

tudományterületén merült fel elıször, ahol irodalmi szövegek vizsgálatára használták. A 

fogalom maga Genette és Uszpenszkij (Uszpenszkij, 1973; Genette, 1970) nevéhez kötıdik, 

és a történeteken belül a narrátor vagy más karakter nézıpontját definiálja, vagyis azt a 

szemszöget, ahonnan nézve a történet eseményei, és más szereplıi megjelenítıdnek a 

szövegben. Az eredeti fogalmat számos, a szövegmegértéssel vagy más narratív 

folyamatokkal foglalkozó kognitív kutatásban felhasználták, és újraértelmezték.  

Kutatásunkban a NP fogalmát újszerő módon egy diskurzív értelmezési keretbe 

helyezve, a NP-nak a terápiás diskurzusban megvalósuló narratív konstrukció folyamatában 

betöltött szerepét vizsgáltuk. A NP hipotézisünk szerint a terápiás diskurzusokban szabályozó 

szerepet játszik a nyelvfeldolgozási folyamatokon belüli figyelemirányításban és az affektus 

szabályozásában. Ez a szabályozási folyamat a NP váltás segítségével történik, és a 

diskurzusban megvalósuló két típusa létezik, az önszabályozás, és a kölcsönös szabályozás. 

Önszabályozásnak a terápiás diskurzusban a terapeuta vagy kezelt személy folyamatos 

beszédében érvényesülı NP váltást neveztük. Kölcsönös szabályozásnak pedig azt, amikor az 

egyik beszélı NP váltását a partnerük részérıl azonos típusú NP váltás követi. 

Kutatásunkban, az általunk kialakított NP nyelvi modelljének segítségével arra kerestük a 

választ, hogy miként zajlik az NP váltással megvalósuló szabályozás a terápiás diskurzusban, 

pontosabban arra, hogy a terapeuta miként alkalmazza az NP váltás eszközét a terápiás célok 

megvalósításának érdekében, és a kezelt személy hogyan sajátítja el a terapeutától a különféle 

NP-k használatát a kölcsönös szabályozási folyamat során.   

   

Vizsgálatunk a következı volt: 

Az általunk kialakított NP modell szerint a NP négy alapvetı aspektusból áll össze. 

Ezek a következık: 

a. Fizikai aspektus, ami a narrátor/karakter szemszögének téri idıi koordinátáit adja 

meg.  

b. Szubjektivitás aspektus, ami a narrátor/karakter személyét, és a történet síkjához 

való viszonyát adja meg,  

c. Intencionalitás aspektus, mely a narrátor/karakternek a többi szereplı belsı 

világához, és saját belsı világához való viszonyát írja le,  
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d. Pszichés narratív szint aspektus, ami a szerint pozícionálja az elbeszélıt, hogy a 

narrátor vagy egy karakter pozíciójából beszél, vagy a narráció aktusának itt-és-most 

helyzetében. A NP egyes aspektusait egy vagy több változóval operacionalizáltuk. NP 

modellünket az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

1. Táblázat A narratív perspektíva modellje 
 NP komponens Definíció 

Kategóriák 

1. Ige idı / fizikai aspektus Az intonációs egységben szereplı igei 
toldalék igeideje 1. Múlt 

2. Jelen 

3. Jövı  

2. Deixis / fizikai aspektus Bármely kifejezés, ami egy intonációs 
egységen belül az adott megnyilvánulás 
létrejöttének körülményeire utal: 
idıhatározók, helyhatározók, névmások 
határozószavak.  

0. Nincs 
1. Közelítı 
2. Távolító 
3. Vegyes  
 

3. Diegézis / szubjektivitás 
aspektus 

A narrátor N viszonya a történet világához, 
melyben az elbeszélt események zajlanak. A 
narrátor része lehet ennek a világnak, vagy 
kívülrıl nézhet rá. Esetleg oly módon lehet 
részese a történetnek, hogy egy másik 
szereplıvel azonosulva, az ı szemszögébıl 
mondja el az eseményeket.  

1. Homo-diegetikus  
 
2. Hetero-diegetikus 
 
3. Pszeudo-diegetikus 

4. Ige szám / szubjektuvitás 
aspektus 

A VP igei személyragjában szereplı szám 1. Egyes szám 
2. Többes szám 

5. Ige személy / 
szubjektivitás aspektus 
        

A VP igei személyragjában szereplı személy 1. Elsı személy 
2. Második személy 
3. Harmadik személy 
4. Általános alany 

6. Fokalizáció/ 
intencionalitás aspektus  

A narrátor tudása az általa ábrázolt világról, 
a szereplık viselkedésérıl, külsejérıl, vagy 
érzelmeirıl, gondolatairól, vágyairól, ill. 
ignoranciája ez utóbbiakról. 

1. Externális 
 
2. Internális 
 

7. Ágencia és páciencia / 
intencionalitás aspektus 
 

Ki az aktív cselekvı, aki az eseményeket 
irányítja, és ki a történések passzív 
elszenvedıje? Szerepel-e ágens és páciens a 
történetben?  

1. Szelf ágens, páciens  
2. Szelf-rész ágens, páciens  
3. Tárgy ágens, páciens  
4. Más ágens, páciens 
5. Nincs ágens, páciens 

8. Pszichés narratív szint a 
terápiában 

A narrátor pozíciója aszerint, hogy a 
történetben a narrátor vagy karakter 
nézıpontjából beszél, vagy a narráció 
aktusának jelen idejébıl, arra vonatkozó 
érzelmeirıl számol be. Milyen emlékezeti 
szervezıdéshez köthetı az a tartalom, amely 
a narrátor fokalizációjának tárgya? 
Általánosságban beszél a narrátor, vagy 
konkrét epizódokat mesél el, vagy az itt-és-
most zajló érzelmi állapotokra reflektál?  

1. Terapiás jelen itt-és-most  
2. Narrátor szint  
3. Karakter szint  
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A vizsgálatot 2 dinamikus terápiának 1,5 éves idıszakot átfogó hangrögzített anyagán 

végeztük, mely során három alkalommal, az idıszak elején, végén és megközelítıleg a 

közepén 3 ülést rögzítettünk. A felvett terápiák szövegét intonációs egységekre tagolva 

lejegyeztük, és 2 ülésen minden intonációs egységet külön lekódoltunk a NP egyes 

változóinak szempontjából. Az NP váltást úgy definiáltuk, hogy két egymást követı 

intonációs egység esetében az általunk leírt NP aspektusok közül egy, vagy egyszerre több is 

megváltozik.  

A terápiás ülések elemzését mind kvalitatív módon, diskurzus-elemzéssel 

megvizsgáltuk, mind pedig kvantitatív módon összesítettük az NP használatot. A kvalitatív 

módon vizsgált ülések --mindkét terápiából 2 ülés – szövegének részleteit kódoltuk le a NP 

változói alapján.  A végig lekódolt két ülés kvantitatív elemzésében a NP használat páciens és 

terapeuta közti különbségeit, valamint az NP váltással történı figyelmi és affektus-

szabályozást vizsgáltuk. A kvantitatív módon vizsgált ülések felvételi idıpontjai között 

másfél év telt el. Ez a terápia kezdetétıl tartó hosszú távú követés lehetıvé tette, hogy a 

terápiában eltelt idı alapján az NP használati mintázatainak változásait mind a terapeuta, 

mind a páciens részérıl megvizsgáljuk a két ülés összevetésével. A kutatás 

replikálhatóságának érdekében a kódolási módszer részletes leírásával elkészítettük A narratív 

perspektíva kódolási kézikönyvé-t. 

 

A kutatás fı célkitőzései a következık voltak:  

Mivel a NP diskurzív kereten belüli értelmezésével kapcsolatos korábbi szisztematikus 

kutatások nem voltak, elıször a NP-nak a terápiás diskurzusban történı megvalósulását, és a 

NP váltás folyamatát akartuk leírni mind kvalitatív, mind kvantitatív módszerek 

használatával, saját NP modellünk alapján. Feltételeztük, hogy a terápiás diskurzus szerkezeti 

és funkcionális jellegzetességébıl következıen a terapeuta és páciens szerepekbıl adódóan az 

NP váltással történı önszabályozásnak és kölcsönös szabályozásnak a narratív konstrukcióban 

eltérı megvalósulásai miatt a terapeuta és a páciens NP használati mintázatai eltérıek lesznek. 

Másodszor, az általunk definiált NP modell alapján azt a fı hipotézisünket akartuk igazolni, 

miszerint a terápiás diskurzusban a NP figyelmi és affektus-szabályozó szerepet tölt be, amit a 

terapeuta részérıl a terápiás célok megvalósításénak érdekében NP váltások segítségével 

történik.  Harmadszor, ez utóbbival összefüggésben azt a hipotézisünket akartuk igazolni, 

miszerint a kezelt személy a terápia során elsajátítja a terapeuta NP váltásainak módjait, és ezt 

saját NP váltásai során fokozatosan megvalósítja. Ezt a hosszú távon érvényesülı hatást a 

terápia késıbbi szakaszára vonatkozóan vártuk, amikor a terápiában eltelt idı következtében a 
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kezelt személy perspektíva használatában már megmutatkozik ennek a tanulási folyamatnak a 

hatása. A fı hipotéziseken belül, a NP változóira vonatkozó használati mintázatok terapeuta 

és kezelt személy közti eltérésekkel, valamint az affektus-telítettséggel, és ennek 

szabályozásával, és a második ülésen megvalósuló hosszú távú terápiás hatásokkal 

kapcsolatban specifikus hipotéziseink voltak, melyeket a dolgozatban részletesen tárgyalunk. 

Ezek közé tartozott például az a hipotézis, miszerint a páciens részérıl a beszédében kifejezett 

mentalizáció nagyobb arányú megvalósulása kimutatható a terápia késıbbi szakaszában. A 

mentalizációt az internális fokalizáló mód nagyobb arányú kifejezése jelzi a páciensnek a 

terapeutát követı megszólalásaiban, valamint a reprezentációs-ágencia perspektívikus 

kifejezıdésének magasabb arányú használata a második ülésen.  

 

Eredmények 

Eredményeink tükrében azt mondhatjuk, hogy kutatásunkban sikerült kimutatnunk a 

NP-nak a terápiás diskurzusban a figyelmi és affektus-regulációban játszott szabályozási 

szerepét, mind az önszabályozásban, mind pedig a kölcsönös szabályozásban. Fı 

célkitőzéseinket megvalósítottuk, és ennek során igazoltuk, hogy a terápiás diskurzusban az 

interakcióban résztvevı felek eltérı módon valósítják meg az NP-vel történı szabályozást. 

Sikerült igazolnunk azt a hipotézisünket, miszerint az NP váltással történı affektus-regulációt 

a terapeuta a terápiás célkitőzések megvalósításának érdekében alkalmazza. Ugyanakkor 

eredményeink azt mutatják, hogy a másfél éves terápiás idı periódus alatt, a kezelt személy a 

terapeuta segítségével, a terápiás ülésen képes volt a terapeuta beszédében megvalósított NP 

váltásokat saját, a terapeuta megszólalását követı beszédében megvalósítani. Ezek az 

eredmények igazolták azt a hipotézisünket, miszerint a kötıdési szempontból releváns érzelmi 

helyzetben NP szabályozás segítségével megváltoztathatók a kezelt személy figyelmi 

folyamatai. A NP kölcsönös szabályozása fontos szerepet játszik a figyelem irányításában, és 

az affektus-szabályozásban a terápiás diskurzus során. A terapeuta NP váltásait követı 

kölcsönös szabályozás segítségével a terápiás ülések során a páciensnél egyre differenciáltabb 

figyelemirányítási készségek alakulnak ki. A páciens rögzült, érzelmi és gondolkodásbeli 

problémákat tükrözı perspektíva mintázatai módosultak, miközben az NP váltás bizonyos 

módjait a terapeutától nem tudatos módon, folyamatos ismétlés során elsajátította.  

 

Elméletek, definíciók 

A NP irodalmi szövegekben (például: Genette, 1970; 1980; Uszpenszkij, 1972; Bal, 

1983; Prince, 1983; Phelan, 2001; Bortolussi és Dixon, 2003) és korábbi kognitív 
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pszichológiai kutatásokban (például: Zubin és Hewitt, 1994; Rappaport és mtsi., 1994; Black, 

és mtsi, 1979; Ericson és Kintsch, 1995; Morrow, és mtsi., 1989; Pólya, 2005) definiált 

modelljeiben megfogalmazott funkcióiból kiindulva, egy saját NP modellt állítottunk fel 

(Berán és Unoka, 2004; 2005; 2007; Unoka és Berán, 2005; 2006). Ennek segítségével 

terápiás diskurzusokat elemezve vizsgáltuk a NP-nak a terápiás diskurzusban betöltött 

szabályozási funkcióit. A perspektíva fogalmának általunk használt definíciója, és a 

perspektíva váltás diskurzív-kognitív modelljének elméleti alapjai, valamint a modell 

operacionalizálására használt változók definíciója is a narratológia területén folyó elméleti 

viták újraértelmezésének, és új keretbe helyezésének alapján kristályosodott ki. Ezek a 

strukturalista megfogalmazások magában a szövegben próbálták lokalizálni, és leírni a NP-t 

(Uszpenszkij, 1973; Genette, 1970). A narratológiai kutatásokkal szemben a pszichológia 

területén a szöveg-megértés és feldolgozás kognitív folyamatának vizsgálatára használták a 

NP-t, és a szövegmegértés szempontjából az új információ feldolgozása során folyamatosan 

módosuló, az olvasó által alkotott reprezentációkat egy deiktikus centrumként 

konceptualizálták. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit a szituációs modell elmélet (De 

Vega, 1995; Ericson és Kintsch, 1995; Morrow, és mtsi., 1987, 1989; O’Brien, és Albrecht, 

1992) valamint a Deiktikus Centrum elmélet (Almeida, 1995; Zubin és Hewitt, 1994; 

Rappaport és mtsi., 1994) keretében vitattuk meg. A narrátor szubjektív érzelmi állapotának 

kifejezése és a NP-ban megvalósított idı kifejezésének összefüggéseit vizsgálták más 

kutatások (Wolfson, 1979; Shiffrin, 1981; Pólya, 2005; Berán Unoka, 2004, 2006, 2007). 

Ezek a kutatások szisztematikus kapcsolatot találtak a NP-ban megvalósított idı kifejezése és 

a narrátor/karakter érzelmi állapotai, valamint ennek más személyek által történı percepciója 

között. A NP-ban megvalósuló intencionalitás kifejezésével kapcsolatba hozható kognitív 

kutatások paradigmája a Theory of Mind (magyarul: Tudat Elmélet) röviden TOM elmélet, 

melynek alapvetı hipotézise, hogy a normálisan fejlıdı csecsemı a szelf és a másik 

független, elmével rendelkezı ágensként való konceptualizálásának képességét fokozatosan, 

4-5 éves korra sajátítja el (Perner, 1991; Baron-Cohen, 1991; Gergely, 2001; Gergely és 

Csibra, 1997; Gopnik, 1993). A TOM kutatások eredményeinek klinikai felhasználása a 

pszichopatológiás problémák esetén a mentalizációs képesség felnıttkori fejlesztésében  

nyilvánul meg. Ennek a terápiás célkitőzésnek a megvalósítására való törekvés, az érzelmeket 

és gondolatokat kifejezı, mentalizáló perspektíva fokozott használatában, más szóval, a 

páciensnél a reflektív funkció habituális mőködtetésének megvalósításában látja a fejlıdés 

igazolását (Fónagy és mtsi., 2002; Meins és Fernyhough, 1999; Meins, és mtsi. 2001; 2002; 

2003). Ezek az elméletek és kutatások alapvetı fontosságúak a NP-nak a 
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figyelemirányításban, a szelf- és másik koncepciójának kialakításában, valamint a szociális 

kognícióban játszott szerepével kapcsolatban.    

A felsorolt kutatások többségére ugyanakkor jellemzı a kognitív tudományos 

hozzáállás, melynek kérdésfeltevése a kognitív folyamatok önmagában való tanulmányozása 

és leírása. A fejezet második részében a saját perspektíva-modellünket jellemzı diskurzív 

paradigmát ismertetjük (Edwards, Potter, 1992, Quasthoff, 2004). Eszerint, a kognitív 

folyamatokat a mindennapi élet helyzeteiben történı megvalósulásuk során, az adott 

kontextusban betöltött funkciói alapján értelmezzük. A NP szabályozó szerepének vizsgálata 

a terápiás diskurzusban egy ilyen kérdésfelvetést valósít meg. Az általunk vizsgált 

diskurzusok lejegyzésére elemzési egységnek, az intonációs egységet választottuk, ami, Chafe 

(1994) diskurzív folyamatokra definiált információ-áramlás elmélete szerint a 

beszédfeldolgozás szempontjából egy egységnyi információt verbalizál. Az intonációs 

egységekre egyenként értelmeztük a NP fent definiált változóit, mind a kvantitatív, mind 

pedig a kvalitatív elemzésekben.  

 

Kvalitatív vizsgálatok 

Az alábbiakban felsorolunk néhány klinikailag jelentıs figyelemirányítási készséget, 

melyekre kutatásunk kvalitatív részében a terápiás ülések elemzett részletei példát is adnak, 

melyek közül alább egy példát elemzünk. Fontos figyelemirányítási készségek közé tartoznak 

a következık: 

a) az affektustelített önéletrajzi epizódok aktiválása (Anderson, és Pichert, 1978; Black 

és mtsi. 1979; Pólya 2003; Pólya 2004), és fenntartása, elaborálása: karakter szint felvétele és 

elaborációja;  

b) az aktivált, affektustelített epizódok absztraktabb szinten való feldolgozása: 

karakter szintrıl narrátor szintre váltás;  

c) a különbözı, disszociált epizódok összekapcsolása: különbözı karakterszintő 

epizódok narrátor szinten való összekapcsolása;  

d) disszociált affektív élmény elemeinek az összekapcsolása, disszociált szelf, vagy 

másik reprezentációk összekapcsolása: karakter szinten, internális-externális fokalizáló módra 

történı váltások (Cloitre, 1997);  

e) saját belsı mentális folyamatokra, vagy a másik mentális folyamataira való 

fókuszálás, vagyis mentalizálás: internálisról externális fokalizáló módra váltás, és vissza 

(Phelan, 2001, Fónagy és mtsi. 2002); 
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f) az ágencia érzés erısségével, és a szelf-ágencia átélésével, megtapasztalásával 

kapcsolatos váltások: más-ágenciáról, self-rész ágenciáról, szelf-pácienciáról szelf-ágenciára 

történı váltások; 

g) a szelf határainak megtapasztalása, autonóm egységként való átélése: diegetikus 

váltásokkal kombinált ige szám és személy váltások. 

A terápiás diskurzus szempontjából az NP váltások a személyiség globális struktúra 

váltásainak részét képezik. Amennyiben a páciens az analitikust követve elsajátítja a 

különbözı típusú perspektívaváltásokat, képessé válik saját történeteit, élményeit és 

érzelemvilágát új, adaptívabb perspektívából megjeleníteni (Unoka, Berán, 2006). Az NP 

váltások begyakorlásának jelentısége egyrészt az, hogy a páciens egy adott helyzetre 

vonatkozó új információkat tartalmazó reprezentációkat alakít ki, miáltal az átélt élményhez 

való érzelmi viszonyulása megváltozik. Másrészt kölcsönös szabályozás során elsajátítja a 

terapeuta által „bemutatott” új típusú perspektívaváltásokat, vagyis újfajta figyelemi és 

affektus-szabályozási stratégiákat is kialakít, s ezek segítségével, önszabályozás útján késıbb 

maga is képessé válik újfajta reprezentációk létrehozására. Az új nézıpontból való 

megközelítés, és az ez által való újfajta reprezentációk létrehozása jelenti a mentális 

struktúrák átalakulásának és differenciálódásának folyamatát. 

A következı részlet egy terápiás ülésrıl való, és a kölcsönös szabályozás egy esetét 

mutatja be, vagyis azt, hogy a terapeuta miként idézi elı saját NP váltásával a páciens NP 

váltását externális fokalizáló módból internálisra. A részletben megfigyelhetı, hogy a páciens 

elbeszélése kezdetben külsı, viselkedés fókuszú, és pusztán az események, történések 

tényszerő leírására koncentrál. Késıbb az analitikus belsı tartalmakra irányuló, mentalizáló 

fókuszú megjegyzése a pácienst perspektívaváltásra készteti, amennyiben saját élményeivel 

kapcsolatban egy pillanatra ı is internális fokalizáló módra vált. (A vizsgált perspektíva váltás 

helye kiemelt szedéssel szerepel.) 
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450. P: ja, meg kitenyésztették hogy izé+…1 

451. P: +, ilyen baktériumfertızés,  

452. P: és hogy akkor és hogy akkor mm+… 

453. P: +, izét adtak végül rá, 

454. P: antibiotikumot!  

455. P: hogy múljon el. 

456. P: de mondom, az elsı reakció mindenre ez volt, 

457. P: olyan /nincs. 

458. P: ne beszéljen butaságokat! 

459. P: ilyen nincs. 

460. T: szóval végül nem volt elégedett a gondozásával+… 

461. T: +, ellátással?  

462. P: nem tudom. 

                                                           
1 Az itt ismertetett szövegrészleteket a CHILDESS kódrendszer szabályai alapján jegyeztük le. Minden egyes 
lejegyzett sor egy intonációs egységet jelent, amely egy adott perspektívát jelenít meg. A sor elején álló szám a 
teljes ülés lejegyzett szövegére vontakozik, vagyis az adott sor sorszámát jelzi a teljes szövegen belül. A P vagy 
T jelölés arra vonatkozik, hogy az adott szövegsor a páciens vagy a terpeuta szájából hangzik-e el.  
Intonációs jelek: 
Befejezett és félbehagyott intonációs egység véghangsúlyának jelölése: 
- félbehagyott intonációs egység 
. befejezett intonációs egység esı hangsúly 
? kérdı hangsúly 
! felkiáltó hangsúly 
, folytatódó, befejezetlen intonációs egység 
 
Félbehagyott intonációs egységek végének jelölése: 
+… befejezetlen grammatikai egység 
+// másik beszélı közbevágása 
+/.   Saját megnyilvánulás félbeszakítása a beszélı részérıl 
+,  félbeszakított intonációs egység utáni folytatás kezdetének jele 
< >  hamis kezdés 
 
véghangsúlyok (befejezett és félbehagyott intonációs egységek végén):  
-.  esı 
-, lebegı 
-?  emelkedı 
 
Befejezetlen intonációs egységek 
+...  befejezetlen intonációs egység, mondattöredék 
 
/  hansúlyos szó, szótag elıtt 
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463. P: hát biztos jó az az osztály, 

464. P: de mondom, így emberileg a hozzáállással+… 

465. P: mindig ez volt+... 

466. T: hmm. 

467. P: +, tehát ez volt az alapattitődjük. 

468. P: de nem csak ilyenekben, 

 A páciens külsı viselkedéses leírásától (450-459.) a belsı felé fordul a figyelem fókusza: az 

analitikus 460-ban kérdésével a belsı aspektusokra, érzelmekre, gondolatokra, a szelf 

szubjektív élményére, az élmények személyes voltára irányítja a páciens figyelmét. Ezáltal az 

analitikus azt is jelzi, hogy a páciens gondolat-világa elkülönül a külvilág jelenségeitıl, attól 

bizonyos értelemben függetlenül van jelen. Az externális fokalizáló mód nem mentalizáló 

perspektíva, míg az internális igen. Az introspektív figyelem a szelf és a másik elméjérıl 

alakít ki reprezentációkat (önkontrol, viselkedés-tervezés, érzelem-felismerés). A páciens, 

miután saját belsı folyamatait felismerte, a kórházi személyzetre vonatkoztatva is képes lesz 

felismerni ezeket, internális fokalizáló módra vált (464-466.), illetve gondolatainak elıterébe 

kerül a mentalizáló hozzáállás, ami ugyanakkor az érzelmi szabályozásban is szerepet játszik 

(Fonagy, és mtsi., 2002).  

 
Kvantitatív vizsgálatok 

 Kvantitatív elemzéseink során a NP-nak a diskurzus szabályozó funkciójára vonatkozó 

elméletünket három-féle hipotézissel teszteltük: 

1. A terapeuta és páciens NP használati mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek, 

2. A beszédben mutatkozó NP használati mintázatok idıbeli változásaira vonatkozó 

hipotézisek, más szóval a két ülés NP mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek, 

3. A NP szabályozására vonatkozó hipotézisek az affektus-telítettség szempontjából, és a NP 

változóival történı szabályozás szempontjából. 

 Az 1. típusú hipotézisek tesztelésére a páciens és a terapeuta adatait kereszttáblákban 

ábrázoltuk, majd ezután chi-négyzet próba alapján teszteltük az NP használati mintázataiban 

mutatkozó eltérések szignifikanciáját. A 2. típusú hipotéziseink tesztelése szintén ilyen 

módon történt. Ezek közé a hipotézisek közé tartozott a NP-ban megjelenített affektus-

telítettség változásának hipotézise, mely szerint a 2. ülésre kimutatható az affektus-telítettség 
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növekedése, mind a páciens, mind a terapeuta intonációs egységeiben. A magas affektus-

telítettséggel rendelkezı perspektívákat a jelen idı, homo-diegézis, egyes szám, elsı személy, 

internális fokalizáló mód, és a pszichés narratív szint karakter szintje változó-kategóriákkal 

definiáltuk (Pólya, 2005; Shiffrin, 1981; Wolfson, 1979; Berán, Unoka 2004, 2005, 2007).  Ez 

alapján az affektus-telítettség szempontjából egy 6 fokú skála értékeit rendeltünk hozzá az 

egyes intonációs egységekhez, majd General Linear Model használatával teszteltük a két ülés 

közti különbséget. A 3. típusú hipotéziseink tesztelése a következı négyfajta intonációs 

szekvenciák összevetése alapján történt: 

TT: Terapeuta által produkált intonációs egységet egy másik, szintén a terapeuta által 

produkált intonációs egység követ. 

TP: Terapeuta által produkált intonációs egységet egy másik, a páciens által produkált 

intonációs egység követ. 

PP: Páciens által produkált intonációs egységet egy másik, szintén a páciens által produkált 

intonációs egység követ. 

PT: Páciens által produkált intonációs egységet egy másik, a terapeuta által produkált 

intonációs egység követ. 

Ez alapján az egyes intonációs egységekhez szekvencia értékeket rendelve vizsgáltuk az 

önszabályozás és kölcsönös szabályozás folyamatait a narratív konstrukció során.  

Vizsgálatunk alapján sikerült igazolnunk fı hipotézisünket, miszerint a NP a terápiás 

diskurzusban szabályozó funkciót tölt be, és ezt a szabályozó mőködést a terapeuta a terápiás 

célok megvalósításának érdekében alkalmazza. A terápiás célok alatt itt az affektus-

telítettségnek a narratív konstrukció adott idıpontjában való kívánatos szinten tartását, és a 

mentalizációs képességnek a páciens részérıl történı fokozatos elsajátítását értettük. Ezzel a 

hipotézissel kapcsolatosan a páciensnél kimutatható volt a terápia elırehaladottabb 

szakaszában a kölcsönös szabályozás alapján elsajátított perspektíva használat. Ez a NP 

intencionalitás aspektusára vonatkozóan, és a pszichés narratív szintének használatának 

esetében abban nyilvánult meg, hogy a páciens a második ülésen a terapeuta perspektíva-

váltását követıen (PT és TT szekvenciák), saját beszédében is megvalósította a terapeuta 

perspektíva használatában  kimutatott NP-t (TP szekvenciák). Az alábbi táblázatban az erre 

vonatkozó adatok szerepelnek. 
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2. Táblázat Fokalizáló mód: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az elsı és második 
ülésen. 
 
Elsı ülés     

Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Externális Internális Összesen 

PP   1,36 46,86 51,78  58,78 
PT  55,92 19,08 25,00  15,17 
TP   3,97 43,71 52,32  15,07 
TT   3,64 47,27 49,09  10,98 
Összesen 10,28 42,22 47,50 100,00 
Második ülés     
PP   0,61 45,75  53,64  76,00 
PT 35,48 19,35  45,16    9,54 
TP   1,59 34,92  63,49    9,69 
TT   3,23 17,74  79,03    4,77 
Összesen   4,15 40,85  55,00 100,00 
 
 
3. Táblázat Pszichés narratív szint: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az elsı és 
második ülésen. 
 
Elsı ülés      

Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Terápiás itt-és-
most 

Narrátor szint Karakter szint  Összesen 

PP   1,19  7,81 74,02 16,98  58,78 
PT  56,58 11,18 25,00   7,24  15,17 
TP   5,30 15,89 64,90 13,91  15,07 
TT   1,82 30,00 53,64 14,55  10,98 
Összesen 10,28 11,98 62,97 14,77 100,00 
Második ülés      
PP   0,40 26,21 42,81 30,57   76,00 
PT 34,68 41,13 16,94   7,26     9,54 
TP   1,59 41,27 42,86 14,29     9,69 
TT   1,61 45,16 45,16   8,06     4,77 
Összesen   3,85 30,00 40,46 25,69 100,00 
 
 

Fı hipotézisünket támasztotta alá az is, hogy a terápia kezdeti szakaszára vonatkozóan 

(az elsı ülésen) a kölcsönös szabályozásnak még nem volt ilyen kimutatható hatása (2. és 3. 

TÁBLÁZAT). Ez egyszersmind azt a várakozásunkat igazolja, miszerint a NP váltás egyes 

típusainak elsajátítása a páciens részérıl a terápiás diskurzusban fokozatosan, hosszabb idı 

alatt megy végbe. A terápiás hatásokat igazolta a páciens perspektíva használati mintázatainak 

más vonatkozása is, például a második ülésen kimutatott tárgy-ágencia használati arányának 

növekedése az elsı üléshez képest, vagy a páciencia használatban kimutatott változás, ami a 

szelf-páciencia csökkenését, és a más-páciencia növekedését mutatta a második ülésen (4. és 

5. TÁBLÁZAT).  
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4. Táblázat Ágencia: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos megoszlása 
az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés        

Beszélı Non-
applicable 

Szelf-
ágencia 

Szelfrész-
ágencia 

Tárgy-
ágencia 

Más-
ágencia 

Nincs 
ágencia 

Összesen 

Páciens 5,41 28,38 1,35 20,41 26,35 18,11  80,17 
Terapeuta 8,74 10,93 0,55 44,26 25,68   9,84  19,83 
Összesen 6,07 24,92 1,19 25,14 26,22 16,47 100,00 
Második 
ülés 

       

Páciens 2,25 28,93 0,45 39,89 23,54   4,94 88,33 
Terapeuta 6,12 19,05 0,00 45,58 25,85   3,40 11,67 
Összesen 2,70 27,78 0,40 40,56 23,81   4,76 100,00 
 
 
5. Táblázat Páciencia: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos megoszlása 
az elsı és második ülésen. 
 

Elsı ülés        

Beszélı Non-
applicable 

Szelf-
páciencia 

Szelfrész-
páciencia 

Tárgy-
páciencia 

Más-
páciencia 

Nincs 
páciencia 

Összesen 

Páciens 5,41 12,70 2,16 10,14 35,14 34,46  80,17 
Terapeuta 9,84   2,19 1,09 18,03 28,96 39,89  19,83 
Összesen 6,28 10,62 1,95 11,70 33,91 35,54 100,00 
Második 
ülés 

       

Páciens 2,25   3,86 0,09  6,92 51,57 35,31  88,33 
Terapeuta 6,12   0,68 0,68 10,20 49,66 32,65  11,67 
Összesen 2,70   3,49 0,16   7,30 51,35 35,00 100,00 
 

Más szóval, a páciens gyakrabban jelölte meg saját magát, vagy a narratívum más 

szereplıit reprezentációs ágensként, és ritkábban beszélt ezekrıl a személyekrıl a történetek 

eseményeinek passzív elszenvedıjeként. Ezek a változások a mentalizáló beszédmód nagyobb 

arányú használatát igazolják, ami a páciens mentalizációs kapacitásának fejlıdését mutatja a 

vizsgált terápiában. 

A NP affektus szabályozó szerepével kapcsolatban kimutattuk, hogy az affektus-

telítettebb, illetve kevésbé affektus telített perspektívák váltakozó használata az érzelmi 

szabályozás szempontjából up- és down-reguláció megvalósítását jelentette a terápiás 

diskurzusban. Ezzel kapcsolatban az affektus-regulációnak egy olyan általános ciklusa volt 

jellemzı a terápiás üléseken, ahol a páciens perspektíva-használatát (PP, TP) inkább az up-

reguláció, míg a terapeuta NP használatát inkább down-reguláció (PT, TT) jellemezte (6-9 

TÁBLÁZAT).  
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6. Táblázat A szekvencia típusok átlagos affektus-telítettsége, és szórása, valamint a szekvencia típusok 
affektus-telítettségének eltérése 
 

PP (1577) PT (276) TP (277) TT (172)  
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-érték 

Affektus 
telítettség 

3,18 1,17 1,47 1,58 3,2 1,3 2,48 1,05 148,86 7,2301 0,0001 

 
 
7. Táblázat A szekvencia típusok közötti szignifikancia szintek 
 
 PP PT TP 
PP    
PT <.0001         
TP 0,2412 <.0001        
TT <.0001       <.0001       <.0001       

 
 
8. Táblázat: Szekvenciák átlagai ülésenként lebontva 
 
Ülés Szekvencia Affektus LS-átlag Standard hiba 

PP 2,9 0,05 
PT 1,11 0,10 
TP 2,98 0,10 

Elsı ülés 

TT 2,35 0,12 
PP 3,36 0,04 
PT 1,9 0,11 
TP 3,46 0,11 

Második ülés 

TT 2,69 0,15 
 
 
9. Táblázat Szekvencia fajták közötti szignifikancia szintek, ülésenként lebontva 
 
  Elsı ülés Második ülés 
      PP                            PT           TP         TT           PP           PT          TP       

PP        
PT <.0001             
TP 0.4491       <.0001            

Elsı ülés 

TT <.0001 <.0001       <.0001           
PP <.0001       <.0001       0.0004       <.0001          
PT <.0001       <.0001       <.0001       0.0045       <.0001         
TP <.0001       <.0001       0.0010       <.0001       0.3690       <.0001        

Második 
ülés 

TT 0.2101 <.0001 0.1171 0.0783 <.0001 <.0001 <.0001 

 

A terapeuta ugyanakkor perspektíva váltásaival, tehát az affektus-telítettség down- és 

up-regulációjával a terápiás munka céljainak megvalósítása érdekében ezt az eszközt a 

narratív konstrukció adott idıpontjaiban eltérı módon alkalmazta. Így például a fokalizáló 

mód esetében inkább up-regulációt, míg például a pszichés narratív szint szempontjából 

inkább down-regulációt valósított meg nagyobb arányban a második ülésen (2. és 3. 

TÁBLÁZAT). A terapeuta gyakorta alkalmazott minimál válaszai, amit tipikusan a páciens 
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intonációs egységeit követıen, a PT szekvenciákban használt, az affektus telítettség 

szabályozásának szempontjából egyfajta szinten tartást jelentettek. 

A NP váltások kvantitatív elemzései a terapeutának azt a diskurzív stratégiáját is 

kimutatták, mely szerint a terapeuta nem vonódott be a páciensnek a második ülésen nagyobb 

arányban alkalmazott, a pszichés narratív szint karakter szintjén megvalósuló elbeszéléseibe. 

A páciensnek ezekre a magas affektus-telítettséget mutató intonációs egységeire PT 

szekvenciáiban NP váltással reagált, melyben, mint említettük down-regulálta az affektus-

telítettséget (2. és 3. TÁBLÁZAT). Ugyanakkor a terapeuta intervencióit a pszichés narratív 

szint itt-és-most szintjének használata jellemezte, párhuzamosan a második ülésen a TT 

szekvenciáit jellemzı rendkívül magas arányban megvalósított internális fokalizáló mód 

használatával. Ez azt mutatja, hogy a terapeuta, miután a páciens figyelmét a terápiás jelenre 

irányította, tehát kimozdította a történet mélyebb átélésével járó karakter szintrıl, az internális 

fokalizáló mód használatában a mentalizáció alkalmazását valósította meg. Más szóval, a 

páciens magas affektus-telítettségi állapotát követıen került sor az elmondott történet 

narrátorának és karaktereinek internális fokalizáló módban való megjelenítésére, vagyis 

mentalizációjára. A terapeuta ezzel a sorozatos NP váltással jellemzett stratégiája a páciens 

mentalizáló kapacitásának fejlesztésére irányult. A stratégia hatékonyságát mutatja az, hogy a 

páciens a terapeuta megszólalásait követı TP szekvenciáit szintén az internális fokalizáló mód 

nagy arányú megvalósítása jellemezte. Ez a jelenség az affektus-szabályozás és a figyelmi 

szabályozás összefüggésére enged következtetni a terápiás diskurzusban. 

Az elsı ülésen kimutattuk a terapeuta és páciens NP használati mintázatainak 

eltéréseit, melyek különbségek egy része a terápiás diskurzus szerkezeti és funkcionális 

jellegzetességeivel volt magyarázható. Az elsı ülésen, elızetes várakozásainknak 

megfelelıen a páciens és terapeuta párbeszédét általánosságban alacsonyabb affektus-

telítettség jellemezte, mint a második ülésen (10. és 11. TÁBLÁZAT). 

 
10. Táblázat. Az Általános Lineáris Modell analízis segítségével az affektus telítettség tekintetében talált 
különbségek az elsı és a második ülés között 
 
 Elsı ülés (923) Második ülés (1260) 
 Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-érték 

Affektus  
telítettség 

2,79 1,29 3,3 1,11 39,23 3,2183 0,0001 
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11. Táblázat. Az Általános Lineáris Modell analízis segítségével az affektus telítettség tekintetében talált 
különbségek a páciens és a terapeuta között. 
 
 Páciens (1853) Terapeuta (330) 
 Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-érték 

Affektus 
 telítettség 

3,19 1,19 2,48 1,2 81,65 3,2183 0,0001 

 
 

Ezt például a páciensnél a pszichés narratív szint használatában az elsı ülésen a 

narrátor pozíció magas arányú megvalósítása, valamint az igeidı használatban a múlt idejő 

igék többségi aránya mutatta. A terapeuta erre adott reakcióit a PT szekvenciákban az up-

reguláció jellemezte, vagyis a jelen idı, és a terápiás itt-és-most magasabb arányú használata.  

Feltételeztük, hogy a második ülésre ez a helyzet megváltozik, és a páciens nagyobb arányban 

használja majd történeteiben az átélı, és újra-átélı perspektívát, ami a jelen idı nagyobb 

arányú használatában, valamint a karakter szint használatában mutatható ki. Ezt a 

hipotézisünket igazoltuk (lásd 12. TÁBLÁZAT, valamint 3. TÁBLÁZAT). 

 
12. Táblázat Ige idı: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      

Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Múlt idı Jelen idı Jövı idı  Összesen 

PP   4,41 52,97 39,56 3,06   58,78 
PT  57,24 17,11 23,03 2,63   15,17 
TP   9,93 47,02 37,09 5,96   15,07 
TT   5,45 22,73 63,64 8,18   10,98 
Összesen 13,37 43,31 39,32 3,99 100,00 
Második ülés      
PP   1,72 26,92 69,94 1,42 76,00 
PT 36,29 20,16 41,13 2,42    9,54 
TP   2,38 24,60 72,22 0,79    9,69 
TT   3,23 27,42 64,52 4,84    4,77 
Összesen   5,15 26,08 67,15 1,62 100,00 
 

Sikerült igazolnunk azt a hipotézisünket is, miszerint a páciens beszédében 

összességében nıtt az affektus-telítettség a második ülésen. Ugyanakkor a terapeuta 

beszédének affektus-telítettsége is nıtt a második ülésen, ami szintén a pszichés narratív szint 

narrátor szintjének alacsonyabb használatában, valamint az internális fokalizáló mód magas 

arányú használatában mutatkozott meg (2. és 3. TÁBLÁZAT). Ez a változás a terápiában 

eltöltött hosszabb idı alatt a páciens és terapeuta között kialakuló bizalmi viszonyt, a terápiás 

kapcsolat erısödését, vagyis a páciensnek a terapeutához való kötıdését mutatja. A páciens és 

terapeuta közti kötıdés erısödése a terápiás hatékonyság szempontjából alapvetı fontosságú. 
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A vizsgált terápiában véleményünk szerint a kötıdés erısödése is hozzájárult ahhoz, hogy a 

páciensnél a terapeuta perspektíva váltásainak elsajátítása felé tett lépéseket ki tudtuk mutatni. 

Általánosságban elmondhatjuk a két eset kvalitatív analízisében megvitatott részletek, 

valamint az egy esetbıl vett két ülés kvantitatív elemzései eredményeinek alapján, hogy a 

terapeuták NP váltásainak hatására a páciensek a perspektíva váltások általuk korábban 

kevésbé használt mintázatait, típusait sajátítják el, melynek segítségével, ha végül valóban 

elsajátították ezeket az NP váltó készségeket, egyre összetettebb mentális struktúrák alakulnak 

ki (részletesen lásd Unoka, Berán, 2006). Ezt a folyamatot a terápiás kapcsolat és kötıdés 

szintén segíti, mint ahogy korábban említettük, a kötıdés és a mentalizációs kapacitás terápiás 

fejlesztésével kapcsolatban (Fonagy és mtsi, 2002). A páciens a terápiás munka során a 

reprezentációalkotás új készségeit sajátítja el, és a szelfnek, a másiknak, és a szelf és a másik 

közötti kapcsolatra vonatkozó újfajta reprezentációk kialakításának készsége fejlıdik ki. 

Nézetünk szerint a terápia hathatós eredménye nem maguknak az új reprezentációknak a 

megalkotása, hanem a reprezentáció- alkotási készség megváltozása, a figyelemirányítás és 

affektus-reguláció NP váltással történı módszereinek elsajátítása következtében. A páciens a 

különféle típusú perspektíva váltások folyamatos alkalmazása során sajátítja el és gyakorolja 

be az újfajta figyelmi mechanizmusok használatát, és ezzel a reprezentáció-alkotás számára 

új, adaptívabb módjait.  

Eredményeink alapján tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy a NP váltás során 

kialakuló kölcsönös szabályozás a terápiás diskurzus meghatározó jelensége. A továbbiakban 

az általunk alkotott NP kódolási módszer reliabilitásának vizsgálatát tervezzük, inter-rater 

korrelációk kiszámításával. A NP-t alkotó változók közötti rejtett összefüggéseket adatainkon 

correspondencia analízis segítségével szeretnénk feltárni.  A NP szabályozó funkcióit más 

diskurzusokban is szeretnénk megvizsgálni – például hétköznapi társalgásokban. Ennek 

összevetése a fenti, terápiás diskurzus elemzésében kapott eredményekkel eredményeink 

generalizálhatóságát tudná megerısíteni. 
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THESIES OF DOCTORAL DISSERTATION  

 
THE REGULATIVE FUNCTION OF NARRATIVE PERSPECTIVE IN  THERAPEUTIC DISCOURSE 
                                                              
                                                                       ESZTER BERÁN 
                                                          

Our research focuses on the regulative functions of narrative perspective (NP) in 

psychotherapeutic discourse. The concept of NP has been first used in structuralist 

narratologists’ descriptions of literary texts (Uszpenszkij, 1973; Genette, 1970). NP defines 

the point of view of the narrator, from which the events and characters of the story are shown 

to the reader. Since its first usage, the concept of NP went through several reinterpretations as 

it was used in cognitive linguistics and cognitive psychology research to explain models 

created by readers to comprehend written texts. Our research, for the first time, used the 

notion of NP in a discursive frame-work (Edwards and Potter, 1992; Quasthoff, 2004) to 

assess the regulative functions in the process of narrative construction that takes place during 

psycho-therapeutic treatment. According to our hypothesis, NP plays a regulative role in the 

cognitive processes of language production and understanding as described by Chafe’s (1994) 

information processing model of spoken discourse. NP shifting regulates discourse by 

focusing attention to various aspects of speech, and by regulating the affect-levels present in 

various NP’s. This regulating function is accomplished in two ways in discourse: self-

regulation and mutual regulation. In our research, based on previous studies of NP, we created 

a new NP model, and described the realization of NP regulation in therapeutic discourse. 

Concretely, we examined how the therapist uses the tool of NP shifting in order to accomplish 

the treatment goals, and how the patient learns to regulate his/her own speech by 

accomplishing NP shifts modeled on the therapists’ NP shifting behavior.  

 

The study: Our NP model embodied four aspects of perspective:  

a) Physical aspect: referring to the spatio–temporal axis of the narrator/character’s point of 

view. 

b) Subjectivity: referring to the identity of the narrator, and to their positioning with respect to 

the story plane.  

c) Intentionality: referring to the narrator’s relationship to their own inner world, and to the 

inner world of other characters. 
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d) Psychological narrative level: positions the narrator in terms of whether he/she is telling the 

story from the narrators point of view, or a character’s point of view, or talking in the act of 

narration, in the here and now position of the therapeutic session.  

These four aspects of NP were operationalized by one or two variables, as presented in 

TABLE 1. 

TABLE 1  The model of NP 
 NP components Definition 

Categories 

1. Verb tense / phisical 
aspect 

Grammatical verb tense of the verb included 
in the intonation unit. 1. Past 

2. Present 

3. Future  

2. Deixis / physicl aspect Any expression related to the circumstances 
of the utterance expressed in the intonation 
unit: adverbs of time and location, and 
pronouns. 
 

0. None 
1. Proximal 
2. Distal 
3. Mixed  
 

3.Diegezis / subjectivity 
aspect 

The narrator/character’s relation to the story 
world, in which the narrated events take 
place. The narrator may be part of the story 
world, or may be looking at it from the 
outside. The narrator may identify with a 
character and tell the story from their point 
of view.   

1. Homo-diegetic  
 
2. Hetero-diegetic 
 
3. Pszeudo-diegetic 

4. Subject number / 
subjectivity aspect 

Subject number  1. Singular 
2. Plural 

5. Subject person / 
subjectivity aspect 
        

Subject person 1. First person 
2. Second person 
3. Third person 
4. General subject 

6. Mode of  focalization 
/intentionality aspect 

The narrator’s way  of perceiving his/her 
own, and other character’s inner world, 
his/her knowledge or lock of knowledge o 
fit. Describing feelings, thoughts, desires or 
just overt behavior. 

1. External mode  
 
2. Internal mode 
 

7. Agency and patiency 
/intentionality aspect 
 

Who is the actor in the story, who is 
influencing events in an active way, and who 
is the one who passively suffers the 
consequences.  

1. Self-agency, paciency 
2. Self-part agency-paciency  
3. Object-agency-paciency  
4. Other-agency-paciancy 
5. No agent, patient 

8. Psychological narrative 
level /psychological 
narrative level aspect 

Positions the narrator in terms of whether 
he/she is telling the story from the narrators 
point of view, or a character’s point of view, 
or talking in the act of narration, in the here 
and now position of the therapeutic session. 
These levels are also related to the process of 
recall, based on differing types of memory 
structures. The narrator is recalling general 
autobiographical information or a specific 
episode, or talking about the thoughts and 
feeling related to what is happening in the 
present (therapeutic session)?  
 

1.Narrating (therapeutic) 
present here and now  
2. Narrator level  
3. Character level  
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Two psycho-dynamic therapies followed from their onset until 1,5 years later were 

voice-recorded and transcribed, segmented into intonation units. The recorded sessions were 

coded and analyzed with respect to the realization of various NP’s by patient and therapist. 

We used both qualitative discourse analysis and quantitative analysis to test our hypotheses. 

Hypotheses: To support our main hypothesis concerning the regulative discourse 

function of NP shifting – as defined by two consecutive intonation units changing in at least 

one aspect of NP -- accomplished by attention focusing and affective regulation, we used 

three types of hypothesis that were tested quantitatively for the variables operationalizing our 

NP model. These were the following:  

a) hypotheses concerning the differences between the NP patterns used by patient and 

therapist, due to their differing roles in therapeutic discourse. 

b) hypotheses concerning the differences of NP patterns used at the first and last sessions of 

the examined period, due to the therapeutic work accomplished during the treatment, this 

included our hypothesis of the increase in the level of affective involvement by the last 

session.  

 c) hypotheses regarding the regulating function of NP by analyzing sequences of intonation 

units of four types: 

PP: two intonation units following each other produced by the patient,  

TP: an intonation unit produced by the therapist followed by the patient’s intonation unit, 

PT: intonation unit produced by the patient followed by the therapist’s unit,  

TT: intonation units produced by the therapist followed by the therapist’s own unit. 

This group of hypotheses included the expectation for evidence showing from the patient’s 

side that he learned using perspectives expressing mentalizing capacity, as well as skills of 

affect regulation modeled on the therapist’s usage of NP. 

Results: The results of the study supported the main hypotheses. NP was shown to 

play a regulative role with respect to focusing attention, and regulating levels of affect in 

therapeutic discourse by both qualitative and the quantitative methods of analysis. Our results 

of NP patterns show that the patient and therapist used different NP patters, and accomplished 

NP regulation in different way according to their roles in therapeutic discourse. The therapist 

was shown to use NP mutual regulation in order to direct the patient’s attention to mentalizing 

aspects of speech, and regulate affect levels at various points of the narrative construction 

process in order to optimalize affective involvement levels, using both up- and down-

regulation at various times of the discourse. In contrast, the patient used NP self-regulation in 
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more spontaneous ways and generally showed a higher level of affective involvement 

compared to the therapist, as well as using lower portion of mentalizing perspective.  By the 

second session, however, our evidence showed that the patient accomplished the usage of 

various NP’s previously used by the therapist (in TT sequences), in intonation units that 

followed the therapist’s turn, for example, using higher ratio of internal focalization in TP 

sequences. This suggests that the patient was able to use mentalizing perspective modeled on 

the therapist’s usage of this NP. Our data also revealed the therapist’s strategic use of NP shift 

sequences, which consisted in first down regulating affect (in PT sequences) of the patients 

high affect-levels manifested, for example, in using the character’s level of psychological 

narrative levels, and then, in TT sequences shifting NP to internal focalizing mode, at the 

therapeutic here-and-now level, thereby accomplishing a mentalizing perspective of the story 

characters discussed previously by the patient, in a lower affective involvement state. This 

suggests an inter-connection between the affect regulative, and attention focusing functions of 

NP shifting behavior in therapeutic discourse. 

  

Theories, defintions 

Based on the function of NP defined in narratological studies (e.g.: Genette, 1970; 

1980; Uszpenszkij, 1972; Bal, 1983; Prince, 2001; Phelan, 2001; Bortolussi and Dixon, 2003) 

and on cognitive psychological research (e.g.: Zubin és Hewitt, 1994; Rappaport et al., 1994; 

Black, et al., 1979; Ericson and Kintsch, 1995; Morrow, et al., 1989; Pólya, 2005) we have 

created our own model of NP (Berán és Unoka, 2004; 2005; 2007; Unoka és Berán, 2005; 

2006). Using this model we examined the regulative function of NP in therapeutic discourse. 

Our definition of NP (see above) and the variables we used to operationalize our model, as 

well as the theoretical basis of the NP shifting processes, were rooted in the early structuralist 

works, and the theoretical debates, and discussions within the narratologist paradigm, and the 

reinterpretation of these debates in a discoursive frame-work. Structuralist definitions of NP 

were trying to locate and describe NP shifting phenomena within the text itself (Uszpenszkij, 

1973; Genette, 1970). In contrast, in the field of cognitive linguistics and cognitive 

psychology NP was used to describe discourse comprehension processes within the frame of 

situation models (e.g.: De Vega, 1995; Ericson and Kintsch, 1995; Morrow, et al., 1987, 

1989; O’Brien, and Albrecht, 1992), and of Deictic Centrum shifting theory (Almeida, 1995; 

Zubin and Hewitt, 1994; Rappaport et al., 1994). These theories conceptualized NP as a 

mental model extracted from textual information and completed by the general knowledge of 

the reader. They hypothesized NP information as a deictic center, which continuously renews 
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itself by updating its contents with new information encountered in the narrative during the 

reading process, and discarding (or suppressing) old information, that is no longer relevant in 

terms of the understanding of the story, especially concerning the narrator or main 

protagonist.  

Another line of research was interested in the expression of subjective experience, 

expression of affect and emotional intensity accomplished in various NP’s (Wolfson, 1979; 

Shiffrin, 1981; Pólya, 2005, Habermas, 2005; Berán, Unoka, 2004; 2005; 2007). These 

studies found a systematic relationship between the NP’s used by the narrator and affect 

content and intensity expressed by them, and the effect of such expression on readers/listeners 

perception. They found that use of certain NP’s such as first person singular, present tense, 

homo-diegesis, internal focalization and the character-level of psychological narrative level 

expressed more intense affective levels, than other perspective, for instance, past tense, third 

person singular, hetero-diegesis, and the narrator-level of the psychological narrative level.  

Another cognitive theory that is related to the intentionality expressed in NP is the 

Theory of Mind (TOM) paradigm. The basic idea of TOM is that normal infants learn to 

comprehend the concept of the self and others as independent mental (representational) agents 

with desires, thoughts, emotions (secondary representations) from the age of 9 month on, by 

the age of 4-5 years (e. g.: Perner, 1991; Baron-Cohen, 1991; Gergely, 2001; Gergely and 

Csibra, 1997; Gopnik, 1993). The clinical application of this research shows that in certain 

psychopathological conditions, the habitual use of TOM in adults, which is referred to as 

mentalizing capacity, or reflecting functioning is impaired (e.g.: Fonagy et al., 2002; Meins 

and Fernyhough, 1999; Meins, et al. 2001; 2002; 2003). However, using certain 

psychotherapeutic techniques, that direct attention to the mental aspects of speech (Leslie, 

2000; Decety and Lamm, 2007), such as verbalizing emotions, thoughts and intentions, as 

well as representational agency of self and others during the narrative construction process 

that takes place in therapy, mentalizing capacity can be improved.  

The above mentioned theories, paradigms and research on NP suggest the important 

role NP plays in focalizing attention, developing the concept of the self and the other, as well 

as regulating affect in the processes of social cognition. However, cognitive theories 

addressing one or more aspects of NP, and processing of NP during text comprehension use 

this concept in order to understand the underlying cognitive processes. In contrast, our 

research focused on the discursive functions of NP interpreted within the discursive paradigm 

as defined by Edwards and Potter (1992). According to this, cognitive processes must be 

interpreted within natural settings as part of the complex discursive contexts and discursive 
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activities surrounding them. We accomplished this task by examining the discourse functions 

of NP in information processing as described by Chafe’s (1994) cognitive-discursive theory. 

Chafe used intonation units as the unit of speech segmentation that verbalizes one unit of 

information during conversation. We analyzed the transcribed texts of therapeutic discourse 

by  applying our model of NP to each intonation unit, and assessing the self- and mutual 

regulation of NP shifting behavior both qualitatively, and quantitatively.  

 

Qualitative studies 

In this section we list some of the clinical functions of regulating attention by NP use, 

and NP shifting. The therapeutic texts we analyzed gave examples for each of this functions 

of NP in therapeutic discourse. However, due to the space limitations here, we mention only 

one example for the qualitative analysis of NP. In general, the important attention regulating 

functions of NP we found in therapeutic discourse were the following:  

a) activation of important affect-loaded episodes of the self-narrative and their 

elaboration, by using and elaborating the NP of the character-level of the psychological 

narrative levels;  

b) the processing and understanding of the already activated affect-loaded episodes by 

shifting from character-level to narrator-level of the psychological narrative level. 

c) relating of various dissociated episodes in discourse: relating the various character-

level episodes at the narrator level.  

d) relating of dissociated affective experience, relating dissociated self and other 

representations: character level shifts to internal focalization.  

e) focusing on self-related or other-related mental processes, using mentalizing: NP 

shifts from external focalizing mode to internal focalizing.   

f) experiencing self as a representational agent, strengthening the feeling of agency: 

NP shifting from other-agency, self-part agency, self-patiency to self-agency.  

g) experiencing borders of self, and self as an independent representational agent, 

developing autonomy: diegetic shifts combined with shifts in subject number and person. 

In terms of psychotherapeutic discourse, shifting of NP is part of the global changes of 

personality characteristics, that take place during the narrative construction of therapeutic 

discourse. As the patient, following the therapist learns the use of various NP shifting 

behavior, he/she will be able to present and represent his own experiences, stories, and 

emotional world from a new perspective (Unoka, Berán, 2006). Learning the new types of NP 

shifts requires practicing, for which the possibility is continuously provided by the various 
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long-term psycho-dynamic treatments. The importance of this process from the patient’s point 

of view is that he/she creates representations including the new information represented in the 

new NP’s, by which his/her relationship to her previous and present experiences changes. At 

the same time, the patient learns to regulate attention and affect by applying the new NP 

shifting strategies. The mechanisms of regulating attention and affect level by NP shifting can 

be applied outside of the therapeutic context as well as part of the patient’s self-regulating 

processes, by which, he/she becomes able to create new representations of his/her experiences 

without the help of the therapist.   

The following dialogue is an excerpt from a therapeutic session, showing a case of 

mutual regulation of NP. The therapist initiates an NP shift from external focalizing mode, to 

internal. At the beginning, the patient uses external behavioral descriptions of self and others, 

until the therapist introduces internal focalizing mode in his intonation unit. From this point, 

the patient also applies this NP in his/her own speech. This is an example, for how 

mentailzing capacity may be learned by NP shifting behavior. (The place of NP shift is 

printed in bold.) 

 

450. P: ja, meg kitenyésztették hogy izé+2                 P: yah, and they developed+… 

                                                           
2 Az itt ismertetett szövegrészleteket a CHILDESS kódrendszer szabályai alapján jegyeztük le. Minden egyes 
lejegyzett sor egy intonációs egységet jelent, amely egy adott perspektívát jelenít meg. A sor elején álló szám a 
teljes ülés lejegyzett szövegére vontakozik, vagyis az adott sor sorszámát jelzi a teljes szövegen belül. A P vagy 
T jelölés arra vonatkozik, hogy az adott szövegsor a páciens vagy a terpeuta szájából hangzik-e el.  
Intonációs jelek: 
Befejezett és félbehagyott intonációs egység véghangsúlyának jelölése: 
- félbehagyott intonációs egység 
. befejezett intonációs egység esı hangsúly 
? kérdı hangsúly 
! felkiáltó hangsúly 
, folytatódó, befejezetlen intonációs egység 
 
Félbehagyott intonációs egységek végének jelölése: 
+… befejezetlen grammatikai egység 
+// másik beszélı közbevágása 
+/.   Saját megnyilvánulás félbeszakítása a beszélı részérıl 
+,  félbeszakított intonációs egység utáni folytatás kezdetének jele 
< >  hamis kezdés 
 
véghangsúlyok (befejezett és félbehagyott intonációs egységek végén):  
-.  esı 
-, lebegı 
-?  emelkedı 
 
Befejezetlen intonációs egységek 
+...  befejezetlen intonációs egység, mondattöredék 
 
/ Hansúlyos szó, szótag elıtt 
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451. P: +, ilyen baktériumfertızés,                                    P: its this thing, bacterial infection, 

452. P: és hogy akkor és hogy akkor mm+…                  P: and than, and than mm+… 

453. P: +, izét adtak végül rá,                                             P: at the end they gave something, 

454. P: antibiotikumot!                                                       P: antibiotics! 

455. P: hogy múljon el.                                                       P: so that it would pass. 

456. P: de mondom, az elsı reakció                                  P: but i tell you, this was their first reaction 

mindenre ez volt,                                                                                                 to everything,   

457. P: olyan /nincs.                                                           P: that’s /impossible.                     

458. P: ne beszéljen butaságokat!                                    P: don’t talk such nonsense! 

459. P: ilyen nincs.                                                             P: there is no such a thing. 

460. T: szóval végül nem volt elégedett                         T: so you were unsatisfied with the treatment  

a gondozásával+…                                                            after all+… 

461. T: +, ellátással?                                                       T: with their services? 

462. P: nem tudom.                                                            P: i don’t know. 

463. P: hát biztos jó az az osztály,                                   P: it’s probably a good department, 

464. P: de mondom, így emberileg                                P: but at a personal level, their attitudes+… 

a hozzáállással+… 

465. P: mindig ez volt+...                                                 P: it was like this the whole time+… 

466. T: hmm.                                                                       T: hmm. 

467. P: +, tehát ez volt az alapattitődjük.                     P: +, so this was their basic attitude. 

The patient starts recounting his hospital treatment experience by describing the 

doctors’ and nurses’ behavior towards him, quoting even their words (lines 450-459). His 

perspective is characterized by external focalization mode. The therapist’s line in 460 shifts 

NP to internal focalization mode, thereby directing the patient’s attention to mental aspects of 

subjective experience: thoughts, emotions and opinions. By this, the analyst represents the 

patient as an independent mental agent, distinct from the surrounding others, and the situation 

of the hospital. This way the patient’s emotional world is represented as autonomously 

existent from outside events. Internal mode of focalization is a mentalizing perspective. The 
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patient recognizing his own independent inner world, starts applying this perspective to others 

(line 464-466), representing hospital stuff as independent mental agents as well, so he can 

understand their behavior and his own reaction to them as two separate ways of relating. 

Mentalizing also helps regulating the intense affect he expresses in his hospital story.  

 
Quantitative studies 

 In our quantitative analysis we tested the three types of hypotheses described earlier. 

The first type of hypothesis were tested by assessing the NP patterns used in the talk of patient 

and therapist represented in cross-tabulation, and using chi-square test measure levels of 

significance in the differences of NP use by the talkers. The second type of hypothesis 

regarding differences between the first and last session were tested by using the same 

methods. Among these hypothesis was the one related to affect-levels expressed in the 

intonation units of the two sessions, measured by creating a 6 point scale based on the above 

mentioned high affect intensity perspectives such as present tense, first person singular, 

homo-diegesis, internal focalization, and character level of psychological narrative level. We 

used a General Linear Model to describe the difference of affect-intensity expression of the 

two sessions. The third type of hypotheses were tested by examining the role of self- and 

mutual regulation of attention focusing and affect levels of the intonation sequences described 

earlier (PP, PT, TP, TT).  

  Our results gave support to our main hypotheses, according to which NP shifting 

functions as a tool for regulating attention and affect-levels in therapeutic discourse, and that 

this tool is used by the therapist in order to accomplish the goals of the interaction. The goals 

of therapeutic discourse in this case were defined as developing the patient’s mentalizing 

capacity, and ensuring optimal levels of affective intensity at various points of the narrative 

construction process. With respect to the patients improving mentalizing capacity, we found 

evidence that at the more advanced stage of the therapeutic process the patient learned certain 

NP shifting behaviors, and thus new attentional and affective regulation strategies through the 

use of mutual regulation. This was evidenced by his NP shifts between the psychological 

narrative levels, and focalizing modes in TP sequences following the therapist’s shift of the 

same kind in PT and TT sequences. The tables below (TABLE 2 and 3) shows the data related 

to these findings. 
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TABLE 2.  Mode of focalization: Distribution of percentage of  intonation unit sequences describing NP 
regulation at the first and second session. 
 
First session     

Sequence type Minimal 
responses 

External Internal Total 

PP   1,36 46,86 51,78  58,78 
PT  55,92 19,08 25,00  15,17 
TP   3,97 43,71 52,32  15,07 
TT   3,64 47,27 49,09  10,98 
Total 10,28 42,22 47,50 100,00 
Second session     
PP   0,61 45,75  53,64  76,00 
PT 35,48 19,35  45,16    9,54 
TP   1,59 34,92  63,49    9,69 
TT   3,23 17,74  79,03    4,77 
Total   4,15 40,85  55,00 100,00 
 
 
 
TABLE 3.  Psychological narrative level: Distribution of percentage of  intonation unit sequences 
describing NP regulation at the first and second session. 
 
First session      

Sequence type Minimal 
responses 

Therapeutic 
here-and-now 

Narrator level Character level  Total 

PP   1,19  7,81 74,02 16,98  58,78 
PT  56,58 11,18 25,00   7,24  15,17 
TP   5,30 15,89 64,90 13,91  15,07 
TT   1,82 30,00 53,64 14,55  10,98 
Total 10,28 11,98 62,97 14,77 100,00 
Second session      
PP   0,40 26,21 42,81 30,57   76,00 
PT 34,68 41,13 16,94   7,26     9,54 
TP   1,59 41,27 42,86 14,29     9,69 
TT   1,61 45,16 45,16   8,06     4,77 
Total   3,85 30,00 40,46 25,69 100,00 
 
 

Our main hypotheses were supported by the fact that such learning of NP regulation 

on the patient’s part was not evidenced at the first session, which took place at the beginning 

of therapy (TABLE 2 and 3). This also supports our hypothesis regarding the nature of 

learning how to use NP shifting in order to self-regulate affect and attention through mutual 

regulation, in that this is a step-by-step process which is accomplished through a time period 

of years in the narrative construction process of psycho-dynamic therapies. Successful 

learning of reflective functioning on the patient’s part was also evidenced in patterns of NP 

usage, for instance, in the higher proportion of using object-agency (i.e. representational 

agency) at the second session, and the reduced proportion of self-patiency, and increased 
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proportion of other-patiency (i.e. implying patiency of non-human physical and mental 

objects) at the second session as shown in the tables below (TABLE 4 and 5).  

 
TABLE 4 Agency: Distributions of the patient’s and therapist’ usage of NP’s, at the first and second 
sessions.  Data given in percentages.   
 
First session        

Talker Non-
applicable 

Self-
agency 

Self-part 
agency 

Object-
agency 

Other-
agency 

No 
agency 

Total 

Pacient 5,41 28,38 1,35 20,41 26,35 18,11  80,17 
Therapist 8,74 10,93 0,55 44,26 25,68   9,84  19,83 
Total 6,07 24,92 1,19 25,14 26,22 16,47 100,00 
Second 
session 

       

Pacient 2,25 28,93 0,45 39,89 23,54   4,94 88,33 
Therapist 6,12 19,05 0,00 45,58 25,85   3,40 11,67 
Total 2,70 27,78 0,40 40,56 23,81   4,76 100,00 
 
 
TABLE 5 Patiency: Distributions of the patient’s and therapist’ usage of NP’s, at the first and second 
session.  Data given in percentages.   
 
First 

session 

       

Talker Non-
applicable 

Self-
patiency 

Self-part 
patiency 

Object-
patiency 

Other-
patiency 

No 
patiency 

Total 

Pacient 5,41 12,70 2,16 10,14 35,14 34,46  80,17 
Therapist 9,84   2,19 1,09 18,03 28,96 39,89  19,83 
Total 6,28 10,62 1,95 11,70 33,91 35,54 100,00 
Second 
session 

       

Pacient 2,25   3,86 0,09  6,92 51,57 35,31  88,33 
Therapist 6,12   0,68 0,68 10,20 49,66 32,65  11,67 
Total 2,70   3,49 0,16   7,30 51,35 35,00 100,00 
 

In other words, on the second session the patient related himself and other human 

persons as representational agents, and rarely talked about himself and other humans as the 

passive sufferer of actions, events and their consequences. These changes in NP patterns 

between the two sessions suggest the more frequent usage of reflective functioning, which 

was interpreted as the sign of his improved mentalizing capacity.  

In connection to the role of regulating affect level by NP shifts, our findings show, that 

the varied usage of more and less affect-loaded NP’s during the therapeutic narrative 

construction accomplished the task of up- and down-regulation of affect-levels in the 

discourse. This process could be described by a general cycle of affect regulation, in which 

the patient’s NP usage was characterized by higher affect levels (sequences of PP, and TP), 

whereas the therapist’s utterances following the patient’s talk was characterized by low affect-
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levels (PT), but the therapist’s own continuous turns were characterized by a medium level of 

affectivity (TT sequences). The differences are represented in the tables below. 

 
TABLE 6. The mean affect-levels of sequence-types, and their differences.  
 

PP (1577) PT (276) TP (277) TT (172)  
Mean St. 

Deviation 
Mean St. 

Deviation 
Mean St. 

Deviation 
Mean St. 

Deviation 

F df p-
value 

Affect 
level  

3,18 1,17 1,47 1,58 3,2 1,3 2,48 1,05 148,86 7,2301 0,0001 

 
 
TABLE 7. Significance levels of sequence types 
 
 PP PT TP 
PP    
PT <.0001         
TP 0,2412 <.0001        
TT <.0001       <.0001       <.0001       

 

TABLE 8.  Sequence means and standard errors by  session 
 
Session Sequence Affect LS-mean Standard error 

PP 2,9 0,05 
PT 1,11 0,10 
TP 2,98 0,10 

First session 

TT 2,35 0,12 
PP 3,36 0,04 
PT 1,9 0,11 
TP 3,46 0,11 

Second session 

TT 2,69 0,15 
 
 
TABLE 9.  Significance levels of sequence types by session 
 
  First session Second session 
      PP                            PT           TP         TT           PP           PT          TP       

PP        
PT <.0001             
TP 0.4491       <.0001            

First session 

TT <.0001 <.0001       <.0001           
PP <.0001       <.0001       0.0004       <.0001          
PT <.0001       <.0001       <.0001       0.0045       <.0001         
TP <.0001       <.0001       0.0010       <.0001       0.3690       <.0001        

Second 
session 

TT 0.2101 <.0001 0.1171 0.0783 <.0001 <.0001 <.0001 

 

The therapist at the same time used affect-regulation at various points of narrative 

construction in various ways in order to optimalize the affect-level at a given point in time in 

order to accomplish discourse goals. This includes up and down regulation of affection at 



 30

various points of narrative construction. For example, in the case of focalizing mode, the 

therapist manifested up-regulation of affect-levels, whereas in the case of psychological 

narrative level, he used down-regulation at the second session (TABLE 2 and 3). The minimal 

responses frequently used by the therapist following the patient’s intonation units in the PT 

sequences, represents the holding of affect at given level.   

The quantitative analysis of the regulative functions of NP shifts also revealed the 

therapist’s strategy of intervention typically used during the second session. According to this 

strategy he did not get involved in the patient’s stories of life-event episodes told at the 

character level of psychological narrative level. Instead, he down-regulated such affect-loaded 

NP’s used by the patient in PP sequences during the second session (TABLE 2 and 3). 

Following this down-regulation in PT sequences, he used the therapeutic here-and now level 

in the TT sequences, while, at the same time using internal mode of focalization in order to 

focus the patient’s attention on the inner contents, and showing mentalizing behavior. This 

was shown by the extreme high level of internal focalizing mode used by the therapist in TT 

sequences at the second session. The success of this strategy was shown by the patient’s 

utterances in TP sequences, following the therapist’s move, which also contained a high level 

of internal focalizing mode, in comparison to PP sequences at the second session. This shows, 

that the therapist first pulled out the patient from the intense affective state, focused his 

attention on the here and now, while he started focusing on internal states of the narrator and 

other characters of the story. These sequence of NP shifting has the function of developing 

mentalizing capacity during the session. The therapist’s strategy also suggests an important 

connection between affect regulation and attention focusing with the use of NP shifting 

behavior during narrative construction. 

At the first session we showed the differences between NP patterns used by the patient 

and the therapist. These differences to a large extant were due to structural specificities of 

therapeutic discourse and to the different roles of  patient and therapist in the accomplishing 

of the narrative construction taking place in the setting. For instance, the patient’s use of high 

proportions of first person, and homo-diegesis, may be contrasted with the therapist’s use of 

high proportion of second person and hetero-diegesis, reflecting their differing functioning by 

the distribution of NP’s. At the same time, both patient and therapist showed lower levels of 

affective expression  at the first session, compared with the second session, which fact 

supported our hypothesis ( TABLE 8  and  9). We used the GLM model to show this. 
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TABLE 8. Differences between affect-levels between the two sessions shown by GLM.  
 First session (923) Second session (1260) 
 Mean St. Deviation Mean St. Deviation 

F df p-value 

Affect levels  
 

2,79 1,29 3,3 1,11 39,23 3,2183 0,0001 

 
 
TABLE 9. Differences between affect-levels of patient and therapist shown by GLM 
 Patient (1853) Therapist (330) 
 Mean St. Deviaton Mean St. Deviation 

F df p-value 

Affect-levels 
 

3,19 1,19 2,48 1,2 81,65 3,2183 0,0001 

 
 

Lower affect-levels of the first session were shown in the patient’s NP’s by using a large 

proportion of narrator position of psychological narrative level,  as well as the high proportion 

of past tense (TABLE 3 and 10). The therapist’s reaction to this was the high proportion of 

usning the therapeutic here-and-now, as well as higher proportion of present tense (TABLE 3 

and 10). This therapist’s regulating activity at the first session was often characterized by up-

regulation in PT sequences. Our hypothesis was, that affect levels expressed by both 

participants willl be higher at the second session, and our data supported this hypothesis. We 

expected the patient to recall more concrete episodes by using the character level of 

psychological narrative level, and using more present tense, for quotation and dramatization 

mixed with the past tense used in the telling of narratives. These results are shown in 

TABLES 3 and 10. 

 
TABLE 10. Verb tense: The distribution of NP sequences at the first and second session. 
 
First session      

Sequence-type Minimal 
responses 

Past tense Present tense Future tense  Total 

PP   4,41 52,97 39,56 3,06   58,78 
PT  57,24 17,11 23,03 2,63   15,17 
TP   9,93 47,02 37,09 5,96   15,07 
TT   5,45 22,73 63,64 8,18   10,98 
Total 13,37 43,31 39,32 3,99 100,00 
Second session      
PP   1,72 26,92 69,94 1,42 76,00 
PT 36,29 20,16 41,13 2,42    9,54 
TP   2,38 24,60 72,22 0,79    9,69 
TT   3,23 27,42 64,52 4,84    4,77 
Total   5,15 26,08 67,15 1,62 100,00 
 

At the same time, the therapist’s higher affect-levels at the second session was shown 

by a lower proportion of narrator position in NP’s, and the large proportion of internal 
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focalization (TABLE 2 and 3). This change of affect expressed by the talkers use of higher 

affect NP’s reflects the deeper trust ad higher levels of attachment which developed during 

the 1,5 years of treatment. This way of strong emotional relating is a basic constituent of  

psycho-dynamic therapeutic work. Based on these findings we suggest, that the strong 

attachment and emotional bonding is one of the reasons why the patient was able to learn 

specific types of NP shifting behavior modeled on the therapist’s shifts by the second session. 

In general, based on the qualitative analysis of 4 sessions, and the quantitative analysis 

of 2, we can say, that the patients in our study succeeded learning new ways of regulating 

affect and attention focusing by modeling their NP shifting behavior on the therapist’s 

previous NP shifts. This effect was shown after a longer period of time spent in psycho-

dynamic treatment. Using this skills of NP shifting outside of the therapeutic session, without 

the help of the therapist, as a way of self-regulation, the patients can develop ever more 

complex and adaptive mental representations of the self (Unoka, Berán, 2006). This 

developmental process is supported by the strong attachment between the patient and 

therapist, typical in long-term psycho-dynamic treatment, which in turn fosters the 

development of the patient’s mentalizing capacity (Fonagy et al., 2002). By learning the 

creation of new types of representations of self and other,  through regulating attention and 

affect, and practicing this skill during the sessions, later on the patient will be able to use this 

skill as a habitual way of reflective functioning in relating to self and other, and in problem 

solving outside of the therapeutic context.  

Our results thus show, that the mutual regulation of the attentional and affective 

processes of therapeutic discourse by NP shifting behavior is a key phenomenon in assessing 

the function and efficacy of therapeutic discourse. In the future, we would like to establish the 

reliability of our measures by testing inter-rater correlations of our coding system of NP. We 

would also like to compare the regulative functions of NP in therapeutic discourse with other 

discourses in order to generalize our findings about the regulative roles of NP shifting 

behavior.  
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