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1. Bevezetés 

Longitudinális kutatásunk célja nyomon követni a csecsemők korai érzelemszabályozó 

kapacitásának alakulását a korai anyai affektív környezet és temperamentum függvényében. 

Vizsgálatunk során megkíséreljük feltárni az érzelemszabályozás korai kötődésre gyakorolt 

hatásait. Kutatásunk az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében 

zajlott a Fejlődéslélektani Csoport munkájának keretében. Az itt végzett Budapesti Mama-

Baba (BMB) Kutatás célja a dezorganizált kötődés etiológiájának feltárása, melynek 

részeként a csecsemők stresszre mutatott reakciójának vizsgálatára is sor került az anyai 

gondozás függvényében. 

A dolgozat szakirodalmi bevezetője tartalmazza a korai érzelmi fejlődés és 

érzelemszabályozás alakulásával kapcsolatos kurrens ismereteket, kiemelve a társas kontextus 

szerepét. Fő kérdéskörünk az érzelemszabályozás fejlődése csecsemőkorban, illetve az annak 

gyakorlati vizsgálatára kialakított fapofa helyzet. A szakirodalmi bevető kitér a korai kötődés 

alakulásával kapcsolatos eredményekre is. 

A módszerek részben a kutatásban alkalmazott számos vizsgálati eszköz bemutatása mellett 

kiemelt szerepet kap a kutatócsoport által módosított fapofa helyzet, illetve az értékelésére 

kialakított kódrendszer ismertetése. 

Az eredmények részben kapnak helyet az általunk alkalmazott fapofa helyzettel kapcsolatos 

kísérleti eredmények, illetve az érzelemszabályozás alakulásában potenciálisan szerepet játszó 

környezeti és egyéni jellemzők összefüggései. A fejezet végén kitérünk az 

érzelemszabályozás és a 12 hónapos kori anya-csecsemő kötődés kapcsolatára. 

A diszkusszió fejezetben elsőként részletesen összevetjük eredményeinket a szakirodalomban 

ismertekkel, majd az elméleti és gyakorlati szempontú következtetések és a kutatás 

korlátainak ismertetése zárja a dolgozatot. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1 Az érzelmekről 

Mindenki tudja, mi az érzelem, amíg nem kell meghatároznia.” (Fehr, Russel, 1984) 

Ahogy a fenti idézet mutatja, az érzelem szót bár hétköznapi és tudományos értelemben is 

folyamatosan használjuk, a fogalom pontos meghatározása máig nehézségekbe ütközik. 

Abban megegyeznek a vélekedések, hogy érzelmek akkor jönnek létre, ha az egyén – 

tudatosan vagy tudattalanul – egy számára releváns, a céljai elérését potenciálisan 

meghatározó ingerrel találkozik (Damasio, 1994). Az érzelmek megjelennek a szubjektív 

érzékelés, a viselkedés és a centrális/perifériális élettani működés szintjén is, lefutásuk 

kötelező jellegű (Gross, Thompson, 2007). Az érzelem magja a cselekvéskészség és a tervek 

beindítása; elsőbbséghez juttatja azt az egy – vagy néhányféle cselekvést, amelyet 

sürgősségérzettel ruház fel – ennek eredményeképp megzavarhat vagy versenghet más 

mentális műveletekkel, cselekvésekkel (Frijda 1986). 

2.1.1 Az érzelmek funkciója 

Legkorábban Darwin (1872) munkásságában jelent meg olyan komplex érzelem-elmélet, 

amely bio-evolúciós keretben értelmezi az érzelmek kifejezését és funkcióját. Korai 

leírásaiban az érzelmek adaptív evolúciós funkciója mellett érvel, amely három fő 

funkciójával járul hozzá a túléléshez és alkalmazkodáshoz: a) a belső állapotok 

kommunikációja a fontos másoknak; b) a környezet felderítésének, megismerésének 

elősegítése; c) és a megfelelő viselkedési válaszok megjelenítésének elősegítése 

vészhelyzetben (Sroufe, 1995). A mai elméletek összhangban vannak e korai elképzeléssel, 

mely szerint az érzelmek biológiailag megalapozott szabályozó szerepet töltenek be (Frijda, 

1997, Ekman, 1997, Plutchik, 2000), melyek segítik az adott helyzetben a megfelelő 

viselkedési akció lefutását. Az érzelmek többtényezős, dinamikus folyamatok, megadják a 

cselekvés intenzitását, formáját és informálják a személyt belső állapotairól, külső cselekvési 

lehetőségeiről és tettei lehetséges következményeiről (Bernstein, Roj, Wickens, 1988), tehát 

nem csupán motiválják, hanem szervezik is a viselkedést (Camposés mtsai, 1989). Ahhoz, 

hogy a szervezett, konstruktív és adaptív működést szolgálják, az érzelmi válaszoknak kellően 

rugalmasnak kell lenniük (itt kap szerepet az érzelemszabályozás mechanizmusa). 



12 
 

2.2 Az érzelemkifejezés alapjai 

Ahogy Darwin (1892) munkája is rámutat, érzelmeink megjelennek az arckifejezéseinkben is, 

és az arckifejezések egyetemessége adaptív a túlélés szempontjából. Újszülött korban 

veleszületett mechanizmusok támogatják, hogy születése után az emberi csecsemő minden 

tanulás nélkül előnyben részesíti az arcszerű (akár sematikus) ingereket, mint biológiailag 

fontos alakzatokat (Cole, 2003). Emellett a szimmetria, az erős kontraszt és a mozgó ingerek 

felkeltik érdeklődésüket (Lábady, 2010), így a dinamikus, multimodális ingerek a csecsemőt 

körülvevő gondozóra irányítják figyelmüket. Az érzelmek korai fejlődésének másik 

tartóoszlopa az újszülött veleszületett kifejezési kapacitása, amelyet már a korai elméletek 

feltételeztek. A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy már magzati korban lehetővé váljon az 

arcmozgások vizsgálata. A szakirodalmi eredmények arról számolnak be, hogy az arc- és 

fejmozgások már a 28. gesztációs hét környékén megjelennek, ami azt sugallja, hogy e 

mozgásmintázatok már az éretlen magzat spontán viselkedésrepertoárjának részét képezik 

(Hayes és mtsai, 1994). Újszülöttekkel végzett utánzásos vizsgálatok eredményei szerint 

néhány órás csecsemők is képesek egy felnőtt modell arckifejezéseinek utánzására (Meltzoff, 

Moore, 1983), ami alátámasztja az érzelemkifejezésekre való érzékenységüket. Mindazonáltal 

az újszülött korban megjelenő arckifejezések inkább tekinthetők reflexes jellegű válaszoknak 

(Oatley, Jenkins, 2001). Vak és látó csecsemők hasonló arckifejezéseinek megjelenése (Galati 

és mtsai, 2001) az univerzalitás elméletét (Ekman, Friesen, 1978) támogatja, mely szerint az 

első arckifejezések megjelenése még független a vizualitástól, egyetemesség jellemzi, 

azonban a fejlődés során a környezeti tanulás meghatározó a kultúrának megfelelő 

alkalmazásban. 

2.2.1 Az érzelmek és érzelemkifejezések fejlődése 

A csecsemők már a korai hónapokban széles érzelmi skálával rendelkeznek, és ezek 

határozott szekvenciákban jelennek meg (Izard, 1982) (1. ábra). Közvetlenül születés után 

megfigyelhető a mosoly arckifejezése, de kezdetben csupán az alvás REM fázisában. A társas 

interakciók részét képező szociális mosoly, körülbelül 1,5-2 hónapos kor között jelenik meg, a 

születés utáni első bio-pszicho-szociális átmenet részeként (Cole, 2003). 
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1. ábra: Érzelmek megjelenésének sorrendje a korai fejlődés során 

 

E mosolynak nyilvánvaló szerepe van a környezettel, gondozóval való pozitív kapcsolat 

kialakításában és fenntartásában (Oatley, Jenkins, 2001). A mosolygó csecsemővonzóbb a 

környezete számára, az őt körülvevők szívesebben lépnek vele interakcióba és foglalkoznak 

vele. A csecsemő 6 hónapos korára már jól elkülöníthető az érdeklődés, az undor és a harag, 

majd 12 hónapos korra a félelem és szomorúság érzelme is. A negatív érzelmek kifejezésének 

fejlődésével kapcsolatban nincs egységes álláspont az irodalomban. Míg egyes kutatók szerint 

az újszülött negatív kifejezései kezdetben csak differenciálatlan distresszt mutatnak (Oster és 

mtsai, 1992), addig mások szerint már kora csecsemőkortól megfigyelhetők jól elkülöníthető 

érzelmek (Izard, Malatesta, 1987). Hiatt és munkatársai (1979) vizsgálatában 10-12 hónapos 

gyermekeket helyeztek hat jól körülhatárolt érzelmi helyzetbe, és az Ekman-féle FACS 

kódolás segítségével megállapították, hogy a pozitív érzelmek stabil megjelenése mellett a 

negatív érzelmek nagy variabilitása jellemző. 

A gyermek egyre bővülő érzelemkifejezései és az adott kontextus jelzésként szolgálnak 

állapotáról a gondozó felé, aki a kontextus függvényében reagál annak jelzéseire (pl. ébredés 

után megeteti az erősen síró csecsemőt). A folyamat azonban kétirányú, a csecsemő már a 

korai időszaktól saját környezetének szervezője. Sameroff (2005) tranzakcionális modellje 

kiemeli, hogy fejlődése során a gyermek és környezete folyamatos, dinamikus interakcióban 

állnak. A modell szerint a gyermek és annak aktuális állapota éppúgy meghatározza azt, hogy 

milyen környezeti hatásokkal találkozik. A fejlődő egyén tehát a saját környezetének aktív 

szervezője. Az elmélet lényeges pontja, hogy kiemeli az egyéni jellegzetességek (pl. 

temperamentum, kognitív képességek) szerepét a környezet válaszaiban, tehát azt, hogy a 

környezetet nem független a gyermektől (pl. negatív érzelmekre hajlamos csecsemő 

gondozója a kisebb sírásoknak nem tulajdonít jelentőséget, csak az erőteljes reakciókra reagál 

azonnal). Összességében a fejlődési kimenetel a gyermek és az őt érő tapasztalatok közötti 
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kombinációk eredménye. A kimenetel vizsgálata tehát csak komplex, több tényezőre kiterjedő 

vizsgálatokkal ragadható meg. 

Lényeges fejlődési állomás emellett, hogy 3-4 hónapos korra a fejlődő vizuális képességek 

jelentősen segítik a környezetben (elsősorban az elsődleges gondozó arcán) előforduló 

érzelmek diszkriminációját. A kezdetben jelentés nélküli automatikus kifejezések értelemmel 

teli jelzésekké válnak. Az érzelemkifejezésekhez tartozó jelentések összekapcsolásának 

sorrendje vélhetően az ismerősség alapján történik (Turi és mtsai, 2012). Normatív fejlődés 

során elsőként a legtöbbet tapasztalt örömteli, majd a meglepett, aztán a félelem teli arc 

diszkriminációja történik meg (jellemzően eltér ez az anya pszichopatológiája, például 

depresszió esetén, illetve rizikós, bántalmazó, elhanyagoló környezetben, lásd Révész, 2010). 

Összességében elmondható, hogy a hangok biológiai alapú formái és az arckifejezések 

veleszületett készlete lehetővé teszik a szülő és gyermek közötti kommunikációt és idővel 

ezek a mintázatok kultúrára és egyéniségre jellemző formát öltenek (Oatley, Jenkins, 2001). 

Adaptív tehát, hogy a fejlődés során változik a gyermekek kapacitása a különböző érzelmek 

kifejezésére és észlelésére. Az érzelemkifejezés korai megjelenése tehát úgy is értelmezhető, 

hogy az arckifejezések olyan kommunikációs jelzések, amelyek közvetlen utánzást váltanak 

ki, azonban majd csak érzelmi tapasztalat részeként válnak felismerhetővé (Ekman, Friesen, 

1978). 

2.2.2 Az érzelmekkel együtt járó élettani változások 

Az érzelmeket az arckifejezések mellett élettani változások is kísérik. Ezeket a vegetatív 

idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus ága szabályozza. Előbbi gyors változásokat 

eredményez, amelyek felkészítik a szervezetet az azonnali válaszadásra (pl. megnő a vércukor 

szintje, hogy energiával lássa el az izmokat és az agyat), ugyanakkor hamar legyengítik a 

szervezetet; utóbbi gondoskodik arról, hogy a szervezet visszaállítsa állapotát és tartalékokat 

raktározzon el. Az élettani változások természetszerűen szemmel látható átalakulásokat is 

eredményeznek (pl. arc kipirosodása harag esetén), információt közvetítve ezzel az egyén 

környezetének. Az egyes folyamatoknak hosszú távú élettani következményei lehetnek, és 

összefüggést mutathatnak egészségügyi és pszichés problémákkal is (pl. folyamatos stressz 

jelenléte esetén szív és érrendszeri betegségek, esetleg pszichés zavarok, pl. depresszió 

jelenhetnek meg). Genetikailag meghatározott adottságok is befolyásolhatják a 

hatásmechanizmust, például az egyén stresszhelyzetre adott válaszát vagy a negatív érzelmek 
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szabályozási kapacitását, ezzel együtt a pszichés zavarok kialakulásának valószínűségét is 

(Goodyer és mtsai, 2001). 

2.3 Az érzelemszabályozás 

Az érzelemszabályozás fogalma a ’80-as évek elején jelent meg a fejlődéspszichológia 

területén (Campos és mtsai, 1983). A témával kapcsolatban azóta számos empirikus 

tanulmány látott napvilágot, ennek megfelelően a konstruktum fogalmának meghatározására 

több eltérő fókuszú definíció is született. Egy elfogadott megközelítés szerint 

érzelemszabályozásnak tekintjük azokat a tudatos vagy tudattalan, automatikus vagy 

erőfeszítést igénylő viselkedésformákat, képességeket, stratégiákat, melyek alkalmasak az 

érzelmek és érzelemkifejezések modulálására, azaz gátlására vagy felerősítésére (Calkins, 

Hill, 2007). Thompson szerint az érzelemreguláció szükségszerűen tartalmazza a 

figyelemszabályozás képességét is, amellett hogy külső és belső tényezők is szerepet 

játszanak az egyén érzelemszabályozó kapacitásának alakulásában (Thompson, 1994). 

A fogalommal kapcsolatban eldöntendő kérdésként merül fel, hogy az csak az optimális 

működést foglalja magában vagy kitér annak maladaptív működésére is (Cicchetti és mtsai, 

1991). Thompson és Meyer (2007) az érzelemszabályozás adaptív természete mellett érvel. A 

szerzők szerint, még ha egy viselkedés a külső szemlélő számára nem is tűnik célravezetőnek, 

adott kontextusban az lehet a legoptimálisabb válasz (pl. gyermekkori szorongás, mint 

válaszviselkedés a temperamentumbeli sérülékenységre és rizikós családi környezetre). 

További definíciós probléma, hogy az érzelemreguláció egyszerre jelentheti azt, hogy az 

érzelmek szabályoznak más folyamatokat is, illetve vonatkozik maguknak az érzelmi 

folyamatoknak a szabályozódására is. Eisenberg és munkatársai (2007) a kérdés feloldására a 

szabályozást belső és külső folyamatokra bontották. A belső szabályozás szerintük 

tartalmazza a belső fiziológiai állapot (arousal) regulációját, a külső pedig magához az 

érzelemhez kapcsolt viselkedésszabályozást, ami az érzelmek külső megnyilvánulásának 

befolyásolását takarja. 

Calkins és Hill (2007) az érzelemszabályozás dinamikus természetét emeli ki. Eszerint az 

érzelemszabályozás során a reaktív, egy fejlődéstörténetileg korábbi komponens (mely 

genetikai és biológiai faktorok által erősen meghatározott), és egy fejlődéstörténetileg újabb 

konstruktum (a tapasztalatok által inkább befolyásolt), a kontroll dimenzió váltogatja 
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egymást. Mindkét dimenzió az interperszonális kapcsolatok mediátorának tekinthető (Calkins, 

Hill, 2007). 

Az érzelemszabályozás definíciós nehézségei részben a mérés nehézségeiből fakadnak. 

Egyrészt az azonnal megfigyelhető érzelmi reakciók (érzelmi reaktivitás) és az 

érzelemszabályozási viselkedés elkülönítése már önmagában nehézkes (pl. honnan tudható, 

hogy egy gyermek új helyzetben tapasztalható gátoltsága magasabb érzelmi reaktivitást vagy 

szabályozottabb viselkedést takar), másrészt a megfigyelt viselkedés mindig több okból 

meghatározott (ld. tranzakcionális modell) és nem feledkezhetünk meg a kontextus szerepéről 

sem (Cole, Martin, Dennis, 2004). Bronfennbrenner (1992) átfogó ökológiai modellje a 

gyermeket az őt érő hatások rendszerében írja le. A szűkebb mikrorendszer (pl. szülők, 

testvérek, család) és azok kapcsolati hálója (mezorendszer), valamint a szélesebb társadalmi 

kontextus (exorendszer, pl. szülők munkahelye, adott település jellege) és a tágabb kultúra 

(makrorendszer) figyelembe vétele segíti a fejlődés során szerepet játszó direkt és indirekt 

környezeti hatások szisztematikus áttekintését. 

2.3.1 Az érzelemszabályozás normatív fejlődése 

Az érzelemszabályozás normatív fejlődése részben előre látható csecsemő és 

kisgyermekkorban (bár a gyermekre ható specifikus külső és belső tényezők módosíthatják 

azt – ld. később). Kopp (1982) integratív tanulmánya a szabályozás korai fejlődését foglalja 

össze. Az újszülött már születéskor rendelkezik bizonyos állapotszabályozó képességekkel, 

melyeket körülbelül 3 hónapos korukig élettani folyamatok irányítanak, és javarészt reflexes 

válaszokból állnak (pl. túlzott fiziológiai izgalom esetén elfordítja a tekintetét, becsukja a 

szemét; vagy elkezdi szopni az ujját). A harmadik és kilencedik hónap között lényeges 

változások zajlanak a fejlődésben, az alvás-ébrenlét ciklusok, az étkezések kiszámíthatóbbá 

válnak, az alapmozgások, kontrollfunkciók akaratlagossága és a figyelmi kapacitás nő. Ennek 

hozományaképp a csecsemő már képes a figyelemirányítást, mint eszközt használni negatív 

érzelmei szabályozására. Az első év tájékán a csecsemő mind aktívabbá, céltudatososabbá 

válik érzelmei kontrollálásában, motoros viselkedései szervezettek, explicit szociális 

jelzésekkel fordul a környezet felé, ami már aktív önszabályozásként fogható fel. A második 

év elérésére a motoros, kognitív, nyelvi és reprezentációs képességek fejlődésével képessé 

válik szülői utasításokra válaszolni és különböző stratégiákat használni a reguláció érdekében 

(Calkins, Hill, 2007). 
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Rothbart és Derryberry (1981) háromféle arousalszint szabályozásra alkalmas viselkedési 

kategóriát különített el, melyek megtalálhatók a csecsemő eszköztárában egy éves korra. A 

figyelem, önmegnyugtatás, valamint megközelítés-visszahúzódás optimális esetben 

hatékonyan modulálják a viselkedést - ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a már 

ebben a korban is megnyilvánuló egyéni variabilitást e dimenziók mentén. Nagy az egyéni 

változatosság abban, hogy a csecsemő milyen mértékben képes például a vizuális 

figyelemelterelést használni egy stresszkeltő ingerrel való találkozáskor. A magasabb 

figyelemkontroll (amikor a csecsemő képes hamar elfordítani figyelmét a frusztrációt okozó 

helyzettől) hozzájárul a hatékonyabb arousal- és érzelemszabályozáshoz (Derryberry, 

Rothbart, 1988). Érdemes megjegyezni, hogy önmagában az egyik szabályozási forma 

aránytalanul gyakori használata is hátráltathatja a fejlődést (például a stresszt kiváltó 

tárgyaktól való gyakori visszahúzódás megakadályozhatja a további adaptív és optimális 

viselkedésformák elsajátítását, ezzel gyengébb érzelemszabályozási képességekhez vezethet) 

(Crockenberg, Leerkes, 2006). 

2.3.2 Az érzelemszabályozás összetevői 

Mint láthattuk, az érzelemreguláció az életkorral jellegzetes fejlődésen megy keresztül, 

melynek eredményeképp a passzív, reaktív csecsemőből az első életév végére aktív, rugalmas 

és független önszabályozó viselkedés bontakozik ki (Kopp, 1982). Az érzelemszabályozás 

fejlődése kapcsán (2. ábra) érdemes megkülönböztetni alapvető neurofiziológiai 

folyamatokat, az idegrendszer érésével bővülő kognitív képességeket, illetve azokat az egyéni 

jellemzőket (intrinzik faktorok), melyek alakítják annak kifejezési módját. Mindezek a külső 

környezeti, tapasztalati hatásokkal (extrinzik faktorok) összefüggésben vizsgálandók. 
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2. ábra: Az érzelemszabályozást befolyásoló tényezők 

 

Az érzelemreguláció fejlődése a biológiai, szocio-emocionális és kognitív tapasztalatok 

folyamatos integrációjaként írható le (Calkins, 1994) és mint komplex konstruktum, 

vizsgálatát hasznosabb e tényezőkkel összefüggésben tanulmányozni (Eisenberg és mtsai, 

2000). Elmondható, hogy a gyermek jellemzői erőteljesebben határozzák meg a megjelenés 

módját, mint magát a fejlődést, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezek a belső 

tényezők társas kontextusban jelennek meg (Calkins, Hill, 2007). 

2.3.3 Intrinzik faktorok az érzelemszabályozás fejlődésében 

2.3.3.1 Az érzelemszabályozás idegrendszeri alapjai 

Születéskor az érzelemszabályozásban részt vevő agyi területek közül több még éretlen, ez 

evolúciós szempontból lehetőséget ad a rugalmas fejlődésre és a külső szabályozás iránti 

érzékenyégre (Thompson, 1994). Egy integratív tanulmány (Beer, Lombardo, 2007) 

tapasztalatai szerint ez idáig három, az érzelemregulációhoz szorosan kapcsolódó folyamat 

vizsgálata történt meg: a) a büntetés-elkerülés és a jutalomszerzés motivációja, b) az érzelmi 

válasz intenzitásának manipulálása, valamint c) az érzelmek kifejezése.  

Klinikai vizsgálatok során gyakran jól körülhatárolható agyi sérülések segítségével 

igyekeznek az érzelemszabályozás folyamatában részt vevő területek feltárására. Bár a téma 

további vizsgálata szükséges, az eddigiek alapján úgy tűnik, a frontális és temporális lebeny 
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meghatározott részei, az anterior cingulate és az orbitofrontális areák, valamint az amygdala 

és caudate szerepe meghatározók abban, hogy az egyént mi motiválja a jutalom 

megszerzésére, a büntetés elkerülésére, valamint az érzelmei adaptív kifejezésére.  

A temporális lebeny sérülés tipikus példája a Klüver-Bucy szindróma, mely az amygdalára 

kiterjedve az érzelemszabályozás zavarához vezet. A szindróma nyugodtsággal és 

alacsonyabb szintű harag, félelem átélésével van összefüggésben, emellett a páciensek 

hiperszexuális, indiszkrimináns közeledési viselkedést mutatnak. A jutalomszerzés és 

büntetéselkerülés hibásan kötődik az érzelmi ingerekhez, sérül a tudatosság, ezért a nem 

megfelelő érzelmek generálása történik meg.  

A frontális területek általános kontroll funkcióval bírnak; a gátló kontroll, a figyelmi 

funkciók, a tervezési és a döntési folyamatok működéséért felelnek, illetve olyan területek 

funkcióit is befolyásolják, amelyek az érzelmek feldolgozását végzik és az ezekhez 

kapcsolódó emlékezettel kapcsolatosak (Beer, Lombardo, 2007). 

Az anterior cingulate area hangsúlyos a büntetés elkerülésében, valamint a hibák 

monitorozásában és a konfliktusok detektálásában. Posner és Rothbart (2000) vizsgálata 

szerint az erőfeszítéses gátló kontroll hirtelen fejlődése (a gyerek 4 éves korában) 

összefüggésbe hozható az anterior cingulate területek használatával - az impulzív viselkedés 

gátlására. 

Az orbitofrontális terület szerepe kiemelt a társas képességek ismerete, az érzelemmel telített 

információ szűrésének képessége, a pozitív érzelmek felfokozására való képesség, a célelérés 

kivitelezése, illetve az anticipált ijedelemre való válaszadás kapcsán.  

Az amygdala régóta ismert adaptív szerepe, hogy részt vesz az egyént körülvevő környezet 

értékelésében, sérülése esetén az érzelem-felismerés zavara megfigyelhető. Ebből kifolyólag 

ez a struktúra segíti az egyént abban, hogy felismerje, ha saját érzelem kifejezése sért másokat 

és szabályozást igényel (Beer, Lombardo, 2007). 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fent nevezett struktúrák anatómiailag is kapcsolódnak 

egymáshoz, valamint a limbikus rendszerhez.  

2.3.3.2 Neurológiai szabályozó rendszerek szerepe az érzelemszabályozás fejlődésében 

Neurológiai vizsgálatok tapasztalatai alapján meghatározhatók olyan egyéni különbségek, 

melyek hatással vannak az érzelemszabályozás formáira. 
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Az általános fiziológiai arousal szabályozása, valamint a figyelmi képességek egyénre 

jellemző szintje központi eleme a szabályozási viselkedésnek (Sethi és mtsai, 2000). Ahogy 

előzőleg láttuk, ezek az egyéni jellemzők már az élet korai szakaszában megjelennek, és 

felnőttkorban is mérhetők különbségek benne. Az introvertált és szorongásra hajlamos 

egyének például kevésbé képesek figyelmüket elterelni egy negatív ingerről, mint extrovertált 

és nem szorongó társaik (Derryberry, 1987, MacLeod és mtsai, 1986, idézi Derryberry, 

Rothbart, 1988). 

A szívritmus variabilitásban megfigyelhető egyéni különbségek kapcsolatba hozhatók a 

helyzetnek megfelelő érzelmi reakciókkal (Calkins, 1997), a hatékony érzelemregulációval 

(Fox, 1989), és a viselkedési problémák megjelenésével (Lakatos, 2011). 

Az egyénre jellemző domináns érzelmi állapotok átélése és a frontális kéreg két féltekéjén 

mérhető elektromos aktiváció különbsége között is összefüggés mutatkozik (Davidson, 2004). 

Már csecsemőkorban mérhető aszimmetria a frontális elektromos aktviációban, a jobb-bal 

oldali dominancia alkati sajátosságnak tűnik, és gyenge-közepes életkori stabilitást mutat. A 

jobb félteke relatíve magasabb elektromos aktivációja a negatív érzelmek, a bal félteke 

magasabb elektromos aktivációja magasabb pozitív érzelmek átélésével és hatékonyabb 

szabályozással függ össze. Kialakulásában szerepet játszhatnak külső tényezők, így a gondozó 

is, például major depresszióban szenvedő anyák 13-15 hónapos csecsemőik csökkent bal 

frontális aktivitást mutattak (Dawson és mtsai, 1997). 

A stresszhelyzetre adott élettani válasz hormonális szinten is érzékelhető. Leggyakrabban a 

kortizol, közismert nevén „stresszhormon” szintjét vizsgálják egy az egyén számára 

szorongást keltő helyzetben. A kortizol fő szerepe a stresszreakció során a vércukorszint 

növelése, hozzájárulva a szervezet készenléti állapotához. Fejlődési vizsgálatok során a 

mérése rendszerint egy kísérleti helyzethez viszonyítva történik, tehát a helyzet előtt, majd a 

kísérlet után 20/40 perccel kerül sor a mintavételre (a várakozás oka, hogy a kortizol válasz 

nem azonnali, csak 20-25 perc alatt ér el a legmagasabb szintre, majd csökken le újra). 

Megfelelő szabályozás esetén a kortizol koncentrációja stressz esetén az alapszinthez képest 

megnő, majd hamar visszaesik az alapérték szintjére. Megváltozott termelése a szabályozás 

nehézségeire, illetve krónikus stresszre irányítja a figyelmet. Spangler és Grossmann (1993) 

Idegen Helyzet Teszt (részletes bemutatása a 2.2.4.3.1.1 alfejezetben) során végzett vizsgálata 

rámutatott, hogy a dezorganizált kötődésű csecsemőcsoport kortizol-szintje atipikus 
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mintázatot mutat, ugyan jelentősen megemelkedik a kísérlet hatására, azonban később nem 

mutatja az elvárt csökkenést. 

2.3.3.3 A temperamentum szerepe 

A temperamentum olyan összetett pszichológiai konstruktum, amelyet számos elméleti 

keretben tárgyalnak. Az egyes megközelítések mindegyike rendelkezik saját 

munkadefinícióval a fogalmat illetően, azonban vannak olyan közös jegyek, amelyek mentén 

e definíciók konszenzust mutatnak. Egyetértés mutatkozik abban, hogy a temperamentum: a) 

biológiai alapokkal rendelkezik, b) nagyrészt emocionális természetű, c) egyéni különbségek 

figyelhetőek meg benne már csecsemőkorban és d) viszonylagos stabilitást mutat a fejlődés 

jelentős szakaszaiban (Goldsmith, Harman, 1994). 

Úgy tűnik, hogy az újszülött kezdeti reakciói, a gyermek veleszületett jellemzői saját 

fiziológiai és viselkedési reakcióitól függnek (Rothbart és mtsai, 2000). A temperamentum 

azonban elsősorban a szociális interakciók kontextusában jelenik meg, és a fejlődés 

előrehaladtával megnyilvánulásait egyre nagyobb mértékben befolyásolja az egyén 

tapasztalata, illetve a szociális interakciók (Nagy, Gyöngyösiné, 2006). A csecsemő- és 

kisgyermekkorban végzett vizsgálatok ennélfogva tisztábban képesek mérni a veleszületett 

biológiai alapú komponenseket (Rothbart, Sheese, 2007). Crockenberg és Smith (1982) 

vizsgálatában a csecsemők születése utáni két hétben megfigyelt magas irritábilitása – az anya 

válaszkészségétől függetlenül – összefüggött 3 hónapos korukban a sírás utáni 

megnyugtathatóság hosszabb idejével (idézi Crockenberg, Leerkes, 2006). 

A temperamentum komponenseinek vizsgálatára számos vizsgálat született. Thomas és Chess 

korai nagyszabású kísérlete (New York Longitudinal Study) – a több ponton vitatható 

vizsgálati metódus és elméleti feltevései ellenére – meghatározó szerepet játszott a téma 

kutatási kérdéseinek megalapozásában. Vizsgálatuk a szülői interjú módszerének segítségével 

azonosított 9-féle viselkedési jegyet (aktivitás, ritmusosság, megközelítés-visszahúzódás, 

alkalmazkodás, válaszküszöb, reakcióerősség, hangulat, elterelhetőség, figyelmi kapacitás) a 

csecsemők 3-9 hónapos kora között és ezek alapján 3 csoportba osztotta őket. Az általuk 

könnyű csecsemőknek címkézett gyermekek biológiai funkciói rendszeresek, könnyen 

alkalmazkodnak az új helyzetekhez, általános hangulatuk vidám, játékos. A nehéznek 

aposztrofált csecsemők biológiai ritmusa ezzel szemben rendszertelen, ingerlékenyek, sokszor 

negatívan válaszolnak az új ingerekre, hangulatuk az átlagosnál gyakrabban negatív. A lassan 

felmelegedő típusba tartozók aktivitása alacsony vagy maximum közepes mértékű, válaszaik 
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általában gyengék, az új helyzetek elől először visszahúzódnak és több időt igényelnek az új 

helyzetekhez történő alkalmazkodáshoz (Thomas, Chess, 1989a). 

A későbbi kutatások – szofisztikáltabb pszichometriai eszközök használatával – számos 

további eltérő temperamentum összetevőt vezettek be, és bár úgy tűnik, egyelőre nincs teljes 

konszenzus a taxonómiát illetően, többek szerint az érzelem és az érzelemszabályozás egyéni 

különbségei a temperamentum alapvető részeit képezik (Rothbart, Bates, 2006).  

Rothbart és Bates (2006) szerint a temperamentum a reaktivitásban és önszabályozásban az 

érzelmek, a mozgás és a figyelem területén megfigyelhető egyéni különbségek nyomán írható 

le. A reaktivitás meghatározza, hogy a csecsemő milyen módon (milyen intenzitással, 

tempóval, erősséggel) reagál a külső és belső környezet változásaira. Az önszabályozás a 

pozitív és negatív ingerre adott érzelmi-viselkedési válasz kontrollálásának képességeként 

fogható fel (pl. viselkedésgátlás). Fontos kiemelni a reaktivitás és önszabályozás között 

fennálló kétirányú kapcsolatot, hiszen az önszabályozás közreműködik abban, hogy egy adott 

ingerre az egyén milyen intenzitású és időtartamú választ ad, a reaktivitás pedig a 

szabályozási képesség hatékonyságát módosíthatja. Egy 4 hónapos korban végzett vizsgálat 

eredményei szerint azok a csecsemők, akik egy kísérleti helyzetben inkább képesek voltak az 

akaratlagos figyelemváltására, a szülők beszámolója szerint a mindennapokban kevesebb 

negatív érzelmi állapotot és nagyobb megnyugtathatóságot mutattak (Johnson és mtsai, 1991). 

Az önszabályozás összefügg a negatív érzelmi állapotokkal: minél jobb önszabályozásról 

számol be a szülő, annál kevesebb negatív érzelmi állapot figyelhető meg a gyermeknél 

(Kochanska és mtsai, 1998). 

Számos kísérleti bizonyíték alátámasztja, hogy az egyes temperamentum dimenziók 

módosíthatják az egyén érzelemregulációs képességeit, illetve azt is, hogy adott gyermek 

esetében milyen szabályozási stratégia bizonyul hatékonynak (Cassidy, 1994). A megfelelő 

illeszkedés elméletének (goodness-of-fit) alaptézise, hogy a gyermek is aktívan hat a 

környezetére és a köztük – optimális esetben – fennálló illeszkedés segíti a fejlődését (Chess, 

Thomas, 1999). Például egy a környezetéhez nyitottan viszonyuló csecsemő mintegy vonzza a 

vele interakcióba lépő személyeket, a gyermek pedig a temperamentuma okán élvezi a 

társaságukat és mind szociábilisabbá válik. 

A reaktivitás, a gátló kontroll és a figyelemszabályozás képessége meghatározó szerepet 

játszik az érzelemszabályozás fejlődésében, hiszen a gyermek által alkalmazott stratégiák 

befolyásolhatják a későbbi társas kompetenciák kialakulását. Mangelsdorf és munkatársai 
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vizsgálatukban (1990) 12 hónapos csecsemők újdonságra adott reakcióját vizsgálták. Azt 

találták, hogy a temperamentumjellemzők befolyásolták a gyerekek reakcióját: a félős 

kategóriába sorolt csecsemők inkább önmegnyugtatást alkalmaztak, míg a bátornak 

aposztrofált csecsemők figyelemeltereléssel nyugtatták meg magukat. Úgy tűnik, az 

érzelemszabályozási stratégiák 3-4 éves korra megszilárdulnak és a személyiség részeivé 

válnak (Rothbart, 2011). 

Van den Boom (1994) vizsgálata az intervenció szerepére hívja fel a figyelmet az 

érzelemszabályozási képességek és a temperamentum kapcsán. Nagy volumenű 

vizsgálatukban 100 irritábilis újszülött közül 50-nek az édesanyját részesítették 

intervencióban. A program során az anyai érzékenység és válaszkészség fejlesztése volt a cél, 

így tanították a csecsemő jelzéseinek „olvasását” és a megfelelő válaszadás módját. A 

gyerekek 9 hónapos korában végzett otthoni megfigyeléses vizsgálat eredményei szerint az 

intervenciós programban részt vevő anyák válaszkészebbek, stimulálóbbak, figyelmesebbek 

és megfelelően kontrollálóbbak voltak a kontrollcsoporthoz képest. Csecsemőik 

szociábilisabbnak mutatkoztak és több explorációs és önmegnyugtató viselkedést 

alkalmaztak, és összességében kevesebb negatív érzelmi állapot jellemezte őket.  

2.3.3.4 Kognitív komponensek szerepe az érzelemregulációban 

A gyermek fejlődésével párhuzamosan a kognitív tényezők is szerepet kapnak az 

érzelemszabályozás alakulásában (Calkins, 1994) Az éréssel alakuló belső munkamodell 

formálja a gyerek elvárásait és magyarázza a vele kapcsolatba kerülő mások viselkedését, így 

jelentős szerepe van a szociális interakciók alakulásában. Az egy éves korra kialakuló 

szociális referencia arról nyújt információt a gyermeknek, hogy milyen viselkedés számít 

elfogadhatónak az adott helyzetben. A szülő érzelmi jelzései azáltal hatnak a gyermek 

viselkedésére, hogy stimulálják vagy igazolják a gyermek érzelmeit és aktiválják a szabályozó 

kapacitását (Crockenberg, Leerkes, 2006). A kognitív kapacitás meghatározza, hogy milyen 

érzelemszabályozási stratégiákat képes elsajátítani a fejlődő egyén, és hogy milyen szintű 

tudatosságot képes elsajátítani a külső szabályozás igényének felismerésében. 

2.3.4 Extrinzik faktorok az érzelemszabályozás fejlődésében 

2.3.4.1 Gondozó hatása az érzelemszabályozás biológiai alapjaira 

Az anya már a várandóssága alatt hatással van a fejlődő magzat szabályozó mechanizmusaira. 

A magzat érzékeny az őt ért stresszre, annak tartós fennállása esetén a szervezetébe kerülő 
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megnövekedett stressz hormonok a HPA tengely megváltozott működéséhez vezethetnek, ami 

gyermekkorban összefüggést mutat a figyelemzavar, hiperaktivitás és a maladaptív szociális 

viselkedés gyakoribb tüneteivel (Weinstock, 1997). 

Állatkísérletekből tudjuk, hogy amennyiben születés után a szülő nem védi meg utódját a 

stressztől, az agyban stressz érzékennyé válik a neurohormonális stressz rendszer, ami 

biológiai sérülékenységet jelent a stressz szabályozásában (Gunnar és Vazquez, 2006 idézi 

Thompson, Meyer, 2007). Számos emlősökkel végzett szeparációs kísérlet hangsúlyozza a 

korai stressz kritikus hatását az agyi fejlődésre nézve (Gervai, 2009). 

Egy összefoglaló tanulmányban Schore (2001) arra hívja fel a figyelmet, hogy a sérült 

kötődési mintázat a jobb félteke korai érési folyamatára lehet hatással. Mivel a jobb félteke 

szorosan kapcsolódik a limbikus és autonóm idegrendszerhez, domináns a stressz válasz és a 

megküzdés szempontjából. Míg optimális fejlődés esetén a kötődési kapcsolat serkenti a 

gyermek megküzdési kapacitását, érzelemszabályozási folyamatait, így adaptív, flexibilis 

rendszerként rezilienciát jelent a későbbi életkorokban, addig dezorganizált és bizonytalan 

kötődés esetén a gyerekek (hosszútávon is) képtelenek koherens megküzdési stratégia 

kialakítására. Az adaptív érzelemreguláció képességének megszerzése kritikus a gyermek 

fejlődése szempontjából, hiszen pervazív természete miatt a korai sérülés az 

érzelemszabályozásra épülő későbbi képességeket is korlátozhatja (Calkins, Hill, 2007). 

2.3.4.2 A gondozó érzelemkifejezésének szerepe az érzelemszabályozás alakulásában 

Az anya-gyermek kapcsolatban az érzelemszabályozás elsősorban a szemtől-szembeni 

interakciók során valósul meg (Schore, 2001). A korai anya-csecsemő interakciókban, a 

prototársalgás során az érzelmek kommunikációja zajlik; gazdag, multimodális jelzések és 

reciprok válaszok váltogatják egymást (Trewarthen, Hubley, 1978). Vizsgálati eredmények 

szerint a csecsemők már egy hónapos korban másképp reagálnak anyjuk interaktív 

viselkedésére, mint mozdulatlan arcára (Bertin, Striano, 2006). 

Egy régebbi vizsgálatban Malatesta és Haviland (1982) megállapította, hogy az édesanyák 

arckifejezései a korai interakciók során rajzfilmszerűen eltúlzottak, sematikusak és 

lelassítottak. Megfigyeléseik szerint az anyai visszajelzésekre a korai időszakban a pozitív 

arckifejezések túlsúlya és a negatívok alacsony aránya jellemző, ezzel az anyák elősegítik a 

pozitív érzelmek megjelenését, szemben a negatívokkal. Jellemzően kitérnek a gyermek 

szórványosan megjelenő negatív érzelmei elől, de a pozitív kifejezésekre odafordulással 
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válaszolnak. Idővel (az idézett vizsgálatban 3 és 6 hónapos kor között) az anya-csecsemő 

arckifejezések egyre hasonlóbbá válnak (Malatesta, Haviland, 1982). Kopp elképzelése 

szerint az érzelemszabályozás e kifejezések módosításával kezdődik, amelyet kezdetben a 

gondozó táplál, később a gyermek internalizál (Oatley, Jenkins, 2001). 

Gergely és Watson (1996) elmélete olyan öröklött funkciókat feltételez, amelyek facilitálják a 

korai érzelmi és utánzó reakciókat. A szülői érzelemtükrözés szociális biofeedback modellje 

szerint a csecsemő érzelmeinek ismételt külső anyai megjelenítése („visszatükrözés”) tanító 

funkciót lát el, és kritikus az érzelmi tudatosság, valamint az érzelemszabályozás alakulása 

szempontjából. Az érzelemtükrözéssel a gondozó megteremti az érzelemszabályozás alapjait, 

segíti az érzelmi reprezentációk kialakulását a csecsemőben (így érzelmi tudatosságra nevel), 

illetve segíti elsajátítani a saját érzelmi állapotának olvasását (Kökönyei, Várnai, 2007). 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az anyai viselkedés szerepe patológiás viselkedés 

esetén is meghatározó. Depressziós anyák vizsgálata során Cichetti és Toth (1998) három fő 

profilt azonosított az anyai érzelemkifejezésében és viselkedésében. A visszahúzódó anyák 

jellemzően alulstimulálnak, kevés arckifejezést mutatnak, jelenlétük ellenére elérhetetlenek 

gyermekeik számára. Az ellenséges és intruzívan túlstimuláló gondozók nem alkalmazkodnak 

a gyermek igényeihez, és mivel több negatív érzelmet kommunikálnak, kevéssé fókuszálnak a 

csecsemőre, gyermekeik több szomorúságot és haragot, illetve kevesebb érdeklődést és 

pozitív érzelmet mutatnak az anyával folytatott interakció során. Az anyai depresszió e 

mechanizmusokon keresztül hosszú távú hatással lehet a későbbi érzelmi (és kognitív) 

fejlődésére. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatban el lehetett különíteni egy olyan (kisebb 

számú) csoportot is, akik depressziójuk ellenére képesek voltak pozitív mintázatokat mutatni 

érzelemkifejezésükben és viselkedésükben, így látszólag nem hátráltatták a korai kapcsolatok 

hatékony működését (Cichetti, Toth, 1998).  

2.3.4.3 A gondozó viselkedésének szerepe az érzelemszabályozás alakulásában 

Mint láthattuk, a csecsemők már a korai időszakban számos önszabályozó eszközzel 

rendelkeznek, azonban a stratégiák viszonylag gazdag eszköztára ellenére, sok esetben nem 

képesek önmaguk szabályozni negatív érzelmeiket, ilyenkor jelzéssel fordulnak a gondozó 

felé, aki külső szabályozással látja el a csecsemőt. A gyermek jelzéseinek megfelelő 

értelmezése, és arra adott válasz kritikus a kapcsolat és a gyermek érzelemszabályozási 

képessége szempontjából (Crockenberg, Leerkes, 2006), hiszen a szülővel való kapcsolat 

határozza meg magát a kontextust, amelyben az érzelem megjelenik és alapjául szolgál a 
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feszültséget moduláló viselkedésnek. Továbbá megalapozza azokat a világra vonatkozó 

elvárásokat, melyek a feszültséget dezorganizáló erejűvé vagy facilitálóan pozitívvá és 

szabályozottá tehetik (Sroufe, 1995). Az anya szabályozási törekvése segíti a pozitív 

interakciók kialakítását és fenntartását, valamint a gyermek érzelemkifejezésének tudatos 

észlelését és érzelemkifejezésének konformizálását. Bővíti a csecsemő megküzdési 

képességeit; és a szülő számára is visszajelzést nyújt a kötődési kapcsolat alakulásáról 

(Cassidy, 1994). 

Számos vizsgálatban összefüggést mutattak ki a korai gondozás, a korai kötődés és a 

stresszhelyzetekkel való megküzdés között. A szemtől szembeni interakciókban a pozitív, 

támogató szülői viselkedés segíti a csecsemőt az önszabályozási képesség fejlődésében, 

melynek eredményeképp később a gyermek magasabb szintű gátló kontrollt és kevesebb 

externalizáló viselkedést mutat (Eisenberg és mtsai, 2005a).  

A szülői szabályozó viselkedés direkt és indirekt úton is kifejeződésre juthat (Thomson, 

1994). Direkt beavatkozás a csecsemőkori nyugtató viselkedések nagy része, melynek 

eredményeképp a csecsemő hamar megtanulja összekapcsolni azt a gondozóval (pl. a 

nyugtalan gyermek a közeledő lépések hangjára is megnyugszik). A napirend kialakítása a 

kiszámíthatóság miatt segíti a gyermek eligazodását a világban. A család érzelmi klímája 

olyan indirekt hatásokon keresztül érvényesül, melyet ritkábban vizsgálnak (Thompson, 

Meyer, 2007). Eisenberg és munkatársai (2000) szerint a gyermek szociális kompetenciájára 

hat, hogy a szülő otthon hogyan fejezi ki érzelmeit, és ezt az összefüggést a gyermek saját 

önszabályozó viselkedése mediálja. Malatesta és munkatársai (1989) arra találtak empirikus 

bizonyítékokat, hogy amennyiben az anyára kevésbé jellemző a negatív érzelmek kimutatása, 

két éves korára ez a gyermeknél is megfigyelhető. 

 A kötődési rendszer szerepe az érzelemszabályozásban 2.3.4.3.1

A szülő-gyermek kapcsolat alapvető fontosságú abban, hogy a személy milyen érzelmeket 

hajlamos élete során átélni és kifejezni (Cassidy, Berlin, 1994). A John Bowlby angol 

pszichiáter által kifejlesztett kötődési elmélet (attachment theory) evolúciós kereteken belül 

értelmezi a gondozó és gyermek között létrejövő érzelmi kapcsolatot. Az elmélet szerint az 

evolúció során „viselkedési mechanizmusok szelekciója zajlott le, amelyek növelték az 

éretlenül világra jövő, védtelen utódok életben maradási esélyeit” (Lakatos, Gervai, 2003). A 

csecsemő jelzései gondoskodást váltanak ki a gondozóból és céljuk a fizikai közelség 

keresésére és fenntartása, hiszen a gondozó fizikai és érzelmi védelmet nyújt, segít a 
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csecsemő negatív állapotait szabályozni. Sokak szerint ez a közelségkeresés az elsőként 

használt, veleszületett érzelemszabályozó stratégia a gyermek eszköztárában (Mikulincer és 

mtsai, 2003). 

Biológiailag adaptív az a szükséglet, hogy a csecsemő néhány felnőtt gondozóval tartós, 

személyre szóló kapcsolatot alakíthasson ki. A korai időszak során egy kölcsönös tanulási 

folyamat zajlik, amely során anya és gyermeke megtanulják egymás jelzéseit és erre adott 

válaszait. Tapasztalatai alapján a gyermek képet alkot önmagáról, saját értékességéről, a 

kötődési személy viselkedéséről, a közeli kapcsolatok természetéről; elvárásokat alakít ki, 

amelyek vezérlik a viselkedést az új kapcsolatokban; és kialakítja érzelemregulációs 

stratégiáját. A korai kötődési kapcsolat minősége később belső munkamodellként is szolgál a 

gyermek számára. Bár ez a mentális séma procedurális szinten működik, tehát nem 

hozzáférhető a tudat számára, jelentős szerepet játszik az információk szelektálásában, a 

jövőbeni események anticipálásában és a társas interakciók aktív befolyásolásában. Nagyrészt 

ellenáll a változásoknak és alapvető fontosságú a személy életében, meghatározza az életben 

való boldogulását, a későbbi intim kapcsolataikat, illetve domináns érzelmi válaszait is 

(Bowlby, 1988, idézi Oatley, Jenkins, 2001).  

2.3.4.3.1.1 Idegen Helyzet Teszt 

A kötődési viselkedés vizsgálatára az ’70-es évek végén Mary Ainsworth alakított ki 

módszert (Idegen Helyzet Teszt - IHT), amelyben figyelte a csecsemők viselkedését a 

gondozótól való rövid szeparáció alatt, illetve amikor a gondozójuk visszatért. A gyermeki 

viselkedés megfigyelése mellett választ keresett arra, hogy az anyai viselkedés összefügg-e a 

gyermek kötődési viselkedésével. Megfigyelései szerint a kötődési személy biztonsági 

bázisként szolgál a csecsemő számára, a gondozóval való interakció során a gyermek modellt 

alakít ki magában az anya megbízhatóságáról. 

A kötődés mérésére kidolgozott standard laboratóriumi eljárás (3. ábra) során a csecsemő egy 

számára ismeretlen, idegen játszószobában ismerkedik meg különféle játékokkal, majd egy 

barátságos ismeretlen személlyel, akivel a gondozó később magára hagyja. A néhány perces 

szeparációs epizódokat a gondozó visszatérése követi (Tóth, Gervai, 2005). Az eljárás során a 

kötődési és explorációs viselkedés egyaránt megfigyelhető. A klasszifikáció elsődleges 

kritériuma a csecsemő újratalálkozási epizódok alatt mutatott viselkedése (illetve annak 

változása). Az értékelés 4 skála mentén történik, a közelségkeresés, a közelségfenntartás, az 

elkerülés és a rezisztencia kerül kódolásra egy 7 fokú skálán.  
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3. ábra: Az Idegen Helyzet Teszt epizódjai (Solomon és George nyomán, 1999) 

Epi-
zód 

Időtar-
tam 

Résztvevők Esemény 
 

1. 30 mp Anya, csecsemő, 
kísérletvezető 

Kísérletvezető bemutatja a játszószobát, majd távozik  

2. 3 perc Anya, csecsemő A csecsemő leül, explorál, az anya segít, ha szükséges  

3. 3 perc Anya, csecsemő,  
idegen 

Az idegen bejön, később az anyával beszélget, majd a 
csecsemővel játszik 

 

4. 3 perc Csecsemő, idegen Az anya kimegy a szobából, a csecsemő egyedül marad az 
idegennel 

Első szeparáció 

5. 3 perc Anya, csecsemő Az anya visszatér, az idegen csendben távozik Első újratalálkozás 

6. 3 perc Csecsemő Az anya egyedül hagyja a gyermeket a szobában Második szeparáció 

7. 3 perc Csecsemő, idegen Az idegen bejön a szobába, ha szükséges megpróbálja 
megnyugtatni a gyermeket 

 

8. 3 perc Anya, Csecsemő Az anya visszatér, az idegen csendben távozik Második újratalálkozás 

A biztonságosan kötődő (B) gyermek jellemzői, hogy a kötődési és explorációs rendszerek 

egyensúlyban működnek, tehát el mer távolodni az anyától, explorál a játékok között, a szülő 

jelenlétében felveszi az idegennel a kapcsolatot, azonban a szeparáció feldúlja, kereséssel, 

esetleg sírással reagál rá. Amint a szülő visszatér, felveszi vele a kapcsolatot, könnyen 

megnyugtatható és a megnyugvás után folytatja a környezettel való ismerkedést (Tóth, 2011). 

A bizonytalan-elkerülő (A) kötődést mutató gyermeket látszólag nem dúlja fel a szeparáció, 

nem fél az idegentől, és újratalálkozáskor nem keresi az anyával való kapcsolatot (esetleg 

aktívan kerüli is). Viselkedésére inkább az exploráció és nem a testi kontaktus keresése 

jellemző.  

A bizonytalan-rezisztens (ambivalens) (C) kötődési stílust mutató gyerekekre jellemző, hogy 

már a vizsgálat kezdetén is a szorongás jegyeit mutatják, inkább a gondozó közelében 

maradnak, mintsem felfedezzék az új környezetet és személyt (Ainsworth, 1978). A 

szeparáció feldúlja őket, azonban az újratalálkozáskor mégsem nyugtathatók meg, sok dühös 

és ellenálló viselkedést mutatnak. A C kötődésű gyermekeknél a kötődési viselkedés túlzott 

kifejezése jelenik meg, az explorációs tevékenység háttérbe szorulása mellett.  

Bár eredetileg Ainworth e három fő kötődési stílust különböztette meg, Main és Solomon 

1990-ben azonosítottak egy, az előzőekbe be nem sorolható negyedik típust, a dezorganizált 

(D) kötődést. Az ebbe a csoportba tartozó gyermekek a gondozó jelenlétében inkoherens, 

téves irányú, tétova vagy ellentmondásos viselkedést mutatnak. Az ilyen dezorganizált 

viselkedés magasabb arányban jellemezte azokat a csecsemőket, akiket bántalmaztak vagy a 
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családon belüli erőszakos cselekedeteknek voltak tanúi. Main és Hesse (1990) szerint ilyen 

esetekben a szülő egyszerre biztonság és félelem forrása is, így a csecsemő viselkedési 

stratégiája enyhe stressz hatására is összeomlik, sokszor egyidejű vagy egymást követő 

ellentmondásos viselkedést, téves irányú, sztereotip mozgásokat, ledermedést, illetve a 

gondozótól való félelem jegyeit mutatja. A jelenség hátterében feltételezhető, hogy az idegen 

környezet és a szülőtől való szeparáció szorongást vált ki a csecsemőből, ezzel egyidejűleg 

aktiválja a gyermek kötődési viselkedését és a távolodást, menekülést szabályozó viselkedési 

rendszerét is (Main, Solomon, 1990). 

A témában végzett meta-analízis szerint az Idegen Helyzet Teszt során elkülönült kötődési 

klasszifikáció a nyugati társadalmakban hasonló mintázatot mutat. A csecsemők 50-70%-a 

biztonságos, 20-40%-a elkerülő, 5-15%-a rezisztens, 5-20%-a dezorganizált kötődést mutat 

(van IJzendoorn, Sagi, 1999). 

A kísérlet során megállapított kötődési kategóriák (A, B, C, D) validitását a későbbiekben 

pszichobiológiai vizsgálatok is igazolták (Spangler, Grossmann, 1993). 

2.3.4.3.1.2 A kötődés és az érzelemszabályozás kapcsolata 

A kötődés és érzelemszabályozás kapcsolata kölcsönösen oda-vissza ható folyamatként 

fogható fel. Egyrészt a kötődési folyamat befolyásolja a fejlődést és az érzelemszabályozást 

támogató fiziológiai folyamatok funkcionalitását, és prediktív az anya-csecsemő kapcsolatban 

az érzelmi válaszok tekintetében (Calkins, Hill, 2007), másrészt a gondozóval való tartós, 

személyre szóló kapcsolatot kialakításához a megfelelő érzelemreguláció nagyban hozzájárul 

(Cassidy, 1994). A kapcsolatra emellett belső és külső tényezők is hatással lehetnek.  

Láthattuk, hogy már a korai időszaktól egy sor érzelemszabályozási forma áll a gyermek 

rendelkezésére, és – ha nem is tudatosan – azt fogja választani, ami leginkább segíti a céljai 

elérésében (szituáció-specifikus stratégia). Cassidy szerint az érzelemszabályozásban 

megfigyelhető egyéni különbségek a kötődési történet eredményének tekinthetők (Cassidy, 

1994). A szülő-gyermek interakció folyamatos jelzésekből és válaszokból épül fel, melynek 

nyomán kialakul, hogy a gyermek milyen módon éli meg az érzelmeit, hogyan juttatja őket 

kifejeződésre (Malatesta és mtsai, 1989), és hogyan tudja szabályozni őket. A felnőtt példája 

segíti a gyermeket abban, hogy kialakítsa saját érzelemregulációs stratégiáját (Cassidy, 1994). 

A kötődési elmélet egyik alapfeltevése, hogy a szülői bánásmódban fellelhető különbségek 

különböző minőségű kötődési kapcsolathoz vezetnek és a csecsemő stresszhelyzetben 
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mutatott viselkedési stratégiája tükrözi az adott szülő-gyermek kapcsolat előtörténetét 

(Casssidy, 1994; Tóth, 2011). 

A szenzitív szülő megfelelően észleli és értelmezi a gyermek kifejezéseit, a gyermek érzelmi 

állapotának megfelelő, kontingens módon reagál, és a gyermekkel folytatott interakció során 

optimális szintre állítja azt. Ez a szenzitív külső szabályozás elősegíti a biztonságos (B) 

kötődési mintázat kialakulását, az érzelmek megértésének képességét és a csecsemő hatékony 

önregulációját azzal, hogy azt közvetíti a gyermek felé, hogy szabadon kifejezheti és 

megoszthatja az érzelmeit, legyen az pozitív vagy negatív állapotának jelzése (Thompson, 

Meyer, 2007). A szenzitív szülői viselkedést megtapasztaló gyerekek éppen ezért rendszerint 

kevesebb negatív jelzést mutatnak, de ha mégis negatív állapotba kerülnek, az érzelmeik nyílt, 

direkt, aktív kommunikációja jellemzi őket (Cassidy, 1994). A biztonságos kötődést mutató 

gyerekek stratégiája tartalmazza a szociális referenciát és a kapcsolat kifejezésének igényét 

(Nachmias és mtsai, 1996). 

A gondozó sorozatos inszenzitív, elutasító, bíráló viselkedésére adott válaszként a csecsemők 

az érzelemkifejezés minimalizálását tanulják meg (Main, Solomon, 1986), hiszen nem 

tapasztalják meg a szülő folyamatos elérhetőségét és támogatását. Negatív érzelmi állapot 

átélése esetén igyekeznek figyelmük elterelésével szabályozni az érzelmeiket (pl. tárgyakkal 

való manipuláció formájában), mert azt tapasztalták meg, hogy ilyen esetben a gondozó 

inkább marad elérhető. Bowlby feltételezte, hogy ez az arousal szint csökkentését szolgálja, 

azonban empirikus bizonyítékok ennek ellenkezőjét támasztják alá. Az élettani mutatók 

(szívritmus, kortizol szint) vizsgálata ugyanis azt mutatta ki, hogy az elkerülő (A) kötődési 

mintázat esetén a csecsemők ugyanúgy magas stresszt élnek meg, amit azonban viselkedési 

szinten elfednek (Spangler, Grossmann, 1993). 

A rezisztens (C) kötődést mutató csecsemők ezzel szemben azt tapasztalják, hogy a gondozó 

szelektív, következetlenül inszenzitív válaszokat ad jelzéseikre, így felerősítik negatív 

érzelmeik kimutatását a szülő felé, hogy elnyerjék annak figyelmét. Stratégiájuk enyhe stressz 

esetén is ezt a mintázatot mutatja, kevéssé próbálkoznak az önszabályozással, megerősítve 

ezzel a kapcsolatban kialakult függőségüket. Mindez azért lehet különösen veszélyes, mert azt 

tanulják meg, hogy ha maguk szabályozzák érzelmeiket, a szülő elérhetetlenné válhat, 

azonban ezáltal az explorációs viselkedésük visszafogottá válik, több félelmet és 

visszahúzódást mutatnak, elzárkózva ezzel fontos tanulási lehetőségektől (Cassidy, 1994). 
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Az érzelemszabályozás (és a kötődési minőség) szempontjából legkevésbé adaptív a 

dezorganizált (D) kötődésű csecsemők helyzete. A gondozó atipikus viselkedése
5

 ilyen 

esetben meggátolja, hogy a gyermek hatékony stratégiát, koherens viselkedést mutasson 

és/vagy tartson fenn, helyette szorongást és félelmet vált ki, ezért a gyermekben torzított 

modell alakul ki a társas kapcsolatokról; az érzelmek, indulatok szabályozásában zavarok 

lépnek fel; az önképe negatívvá válik. A gyermek viselkedésében gyakran fokozott agresszió 

figyelhető meg. Fontos megjegyezni, hogy a dezorganizált kötődés rizikótényező a gyermek- 

és felnőttkori pszichopatológia alakulásában is (Lyons-Ruth és mtsai, 1999; Gervai, 2003). 

Összességében elmondható, hogy szenzitív és konzisztens szülői válaszok hiányában – ami 

sok esetben bizonytalan kötődési kapcsolattal jár – nagyobb valószínűséggel fordul elő az 

érzelemszabályozás zavara is (van den Boom, 1995). 

A szülői bánásmód kétségtelenül meghatározó hatása ellenére a témában végzett meta-

analízisek rámutattak, hogy hiba volna a szülői bánásmódot kizárólagosan feltüntetni a 

kötődési minőség hátterében (van IJzendoorn és mtsai, 1999). Mint ahogy az 

érzelemszabályozás fejlődésének áttekintése nyomán megállapítottuk, helyesebb, ha tágabb 

kontextusban vizsgáljuk a jelenséget, figyelembe vesszük a gyermek tágabb környezetét (lásd 

Bronfennbrenner ökológiai szemléletű modelljét) és a szülő, a gyermek egyéb jellemzőinek 

(pl. temperamentum, biológiai faktorok, szülők pszichés állapota, személyiségjegyei) 

jelentőségét, illetve ezek lehetséges interakciós, tranzakciós hatásait (a lehetséges 

védőfaktorok olykor magyarázattal szolgálhatnak a rezilienciát illetően). Példaként 

említhetjük a dezorganizált kötődést, melynek hátterében gyakran halmozott környezeti 

rizikót találunk, melyben nehezen választhatók szét az egyes hatásmechanizmusok (Tóth, 

2011). 

2.3.5 Az érzelemszabályozás zavara 

Az érzelemregulációs problémák több szinten is hathatnak a gyermek fejlődésére. Rossz 

irányba befolyásolják az egyén kognitív működését, tágabb értelemben pedig kihatnak a 

gyermek szociális kapcsolataira. Az érzelemszabályozás rendellenes működése esetén az 

önszabályozás és az önkontroll fejlődése sérül, ez pedig viselkedési problémák megjelenéshez 

vezethet (Lakatos, 2011). Fontos hangsúlyozni, hogy az érzelemreguláció alul- és 

                                                      

5
Az atipikus viselkedés mérésére Lyons-Ruth és munkatársai az AMBIENCE kódrendszert dolgozták ki, mellyel 

az anya-csecsemő interakció zavartsága, illetve annak mértéke határozható meg (Bronfman és mtsai, 1999). A 

kódrendszer ismertetésére dolgozatunk nem tér ki. 
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felülműködése egyaránt gondot okozhat. Társadalmunk nem tekinti optimális működésnek 

azt, ha a gyermek nem tud uralkodni negatív érzelmein, vagy épp minden alkalommal 

visszahúzódik a számára ijesztő helyzetekben (ez azonban más kultúrák esetében eltérő képet 

mutathat). Az érzelemszabályozás markáns alulműködési zavara esetén összefüggés látszik az 

externalizáló, antiszociális viselkedéssel, viselkedészavarokkal (Frick, Morris, 2004), illetve a 

figyelemzavaros hiperaktivitás tünetegyüttesében (ADHD) megfigyelhető gátolatlansággal 

(Maedgen, Carlson, 2000). Ugyanakkor az érzelmek állandó túlszabályozása esetén 

szorongásos kórképek és hangulati zavarok léphetnek fel (Campbell-Sills, Barlow, 2007). 

2.3.6 Összegzés 

Láthattuk, hogy az érzelemszabályozás, a kötődési rendszer és a temperamentum egymásra 

hatva és egymás hatását befolyásolva alakítják a gyermek fejlődését. Az ok-okozati 

kapcsolatok felderítése csak olyan komplex vizsgálatok segítségével lehetséges, amelyek több 

szempontból, már a korai időszaktól és hosszú távon nyomon követik a gyermek fejlődését. A 

viselkedési adatok mellett elengedhetetlen a biológiai tényezők (genetikai faktorok, élettani 

mutatók) vizsgálata, illetve a gyermeket/családot körülvevő közeg megismerése. 

A korai időszakban kiemelt szerepe van a szülő-gyermek kapcsolat minőségének, ami 

védőfaktorként és rizikótényezőként egyaránt megjelenhet. A csecsemő igényeire és 

érzelemkifejezésére a szülők eltérő stratégiákkal reagálnak (a gyermek temperamentumának 

ismerete hozzásegíthet a kapcsolati dinamika, illetve a kialakult helyzet megértéséhez), ami 

megjelenik a kötődési kapcsolat minőségében, illetve hosszútávon meghatározza azt, hogy a 

gyermek milyen módon éli és ítéli meg érzelmeit, ezáltal befolyásolja az érzelem-felismerés 

és az érzelemszabályozás működésmódját egyaránt. 

Az érzelemszabályozás minősége meghatározza, hogy a gyermek milyen módon fordul 

környezete felé, mennyit explorál és milyen kapcsolatot tud kialakítani társaival, ezáltal 

alapvető szerepet játszik a tanulékonyság és beilleszkedés folyamatában.  
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2.4 Az érzelemszabályozás kísérleti vizsgálata, a fapofa paradigma 

A korai személyközi interakció természetének empirikus vizsgálata a ’70-es évekre nyúlik 

vissza. Az anya-csecsemő interakciók szisztematikus vizsgálata egy olyan új elméleti 

keretben született meg, melyben a passzív, környezetére reagáló csecsemőkép helyett a 

gyermek aktív szerepe került középpontba. A fapofa helyzet (’still-face’) egy olyan, az 

empirikus fejlődéslélektanban ma már klasszikusnak számító módszer, mellyel a korai 

személyközi interakció természete és a csecsemő érzelemregulációs kapacitása vizsgálható.  

A fapofa paradigma előfutárai azok a vizsgálatok voltak, amelyben manipulálták az anya 

viselkedését. Kaila már 1932-ben vizsgálta, hogy a három hónapos csecsemő miként reagál 

édesanyja hirtelen mozdulatlan, mosoly nélküli arcára. Eredményei nagyon hasonlóak voltak 

a későbbi megfigyelésekhez, miszerint a gyermekek csökkenő mosolygást és magasabb 

distresszt mutatnak az anyjukkal folytatott interakció megzavarásakor (Kaila, 1982, idézi 

Adamson, Firck, 2003). Explorációs kísérletei során Tronick és munkatársai arra kérte az 

anyákat, hogy viselkedjenek szándékosan másképp 2-6 hónapos csecsemőikkel. 

Megfigyeléseik alapján kirajzolódott, hogy a csecsemők képesek érzékelni partnerük 

intencióit, és tudják szabályozni érzelmeiket egy reciprok szociális interakcióban, Minderre 

alapozva a céljuk egy standard módon mérhető eljárás kialakítása volt, mellyel az 

érzelemszabályozó viselkedés vizsgálható (Tronick és mtsai, 1978). 

4. ábra: A fapofa paradigma kísérleti elrendezése 

 

A kidolgozott eljárás lényege, hogy egy anya-csecsemő kétszemélyes helyzetben az édesanya 

– egy bizonyos időre – megvonja a gyermekétől az interakció lehetőségét és mintegy 

„fapofát” vágva, szoborként vonul vissza a helyzetből (4. ábra). Az eredeti feltétel az A-B-A 

elrendezést követi: a normál interakciós fázist egy úgynevezett fapofa epizód, majd újabb 

normál epizód követi (az idegen helyzet teszt nyomán az irodalomban sokszor 

Normál interakció 

•Interakció anya-
csecsemő közt 

Fapofa epizód 

•Anya arca fapofát ölt, 
nem reagál 

Helyreállító epizód 

•Ismét interakció anya-
csecsemő közt 
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„újratalálkozásként”, illetve helyreállító periódusként definiált szakasz), amely akár további 

fapofa- és normál fázisokkal bővíthető. Az egyes epizódok hossza átlagosan 30 másodperctől 

3 percig tart (Muir, Lee, 2003). 

A kutatások kezdettől fogva hasonló tapasztalatokról számolnak be a csecsemő fapofa 

helyzetben mutatott viselkedése kapcsán: 

 a normál interakciós epizódhoz képest a fapofa epizódban: csökken az anyára nézés és 

a pozitív érzelem, nő az anyától való elfordulás és a negatív érzelmek aránya. Ez a 

klasszikus fapofa-hatás, amelyet számos kutatásban kimutattak. 

 a fapofa epizódhoz képest a helyreállító szakaszban: nő az anyára nézés és a pozitív 

érzelmek aránya. 

 a kezdeti normál interakciós helyzethez képest a helyreállító szakaszban: az anyára 

nézés és pozitív érzelmi állapotok aránya magasabb. 

A fapofa-hatás robusztus, megjelenik nemtől, etnikumtól, a fapofa helyzet időtartamától és a 

minta rizikószintjétől függetlenül a csecsemők 1 hónapos korától (lásd bővebben a témában 

végzett metaanalízist, Mesman és mtsai, 2009). A Tronick és munkatársai által megalkotott 

fapofa-paradigma új keretbe helyezte a gyermek szociális fejlődésének és 

érzelemregulációjának vizsgálatát. Bizonyították, hogy a csecsemők komplex 

reakciómintázatot használnak az interakció során (pl. folyamatos monitorozás), és kísérletileg 

is igazolták a csecsemők gazdag szociális készségeit (Tronick és mtsai, 1978). 

A paradigma előnyei a módszer specifikumaiban rejlenek. A helyzet megfelelő mértékben 

stresszkeltő, így vizsgálhatóvá teszi a csecsemő hétköznapi interakcióiban használt 

érzelemszabályozó eszközeit és kapacitását (Adamson, Frick, 2003;Muir, Lee, 2003), 

emocionalitását (Forman és mtsai, 2007) és érzelemkifejezéseit (Weinberg, Tronick, 1994). 

Mivel a szemtől szembeni interakció egy folyamatban lévő, pillanatonként változó dinamikus 

folyamat, jól tanulmányozhatók az interaktív változások és viszonyok az anya-csecsemő 

interakció során (Tronick, 2003). 

A normál és megzavart (felfüggesztett) interakciót váltogatva a „fapofa” paradigma számos 

kutatási kérdés megválaszolására alkalmazható viszonylag tág életkori határokon belül. A 

vizsgálatok nagy része egészséges, időre született, kaukázusi származású csecsemőket 

vizsgál, de végeztek már vizsgálatokat pár napos újszülöttekkel, kínaiakkal, afro-

amerikaiakkal, atipikus fejlődésű csecsemőkkel (siketekkel, Down-szindrómásokkal, 
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autistákkal), illetve pszichopatológiával diagnosztizált anyákkal (depressziósok) is. 

Összességében elmondható, hogy az alapmódszer hasonló a témában született vizsgálatokban, 

de nagy és egyre nagyobb a változatosság a kísérleti elrendezés részleteiben - a kutatási 

kérdés függvényében. 

2.4.1 A fapofa helyzet értékelése 

A kutatási kérdés függvényében a felvételek értékelésének fókusza is eltérhet, bár – az 

érzelmi állapotok változását vizsgálandó– szinte minden kutatás nyomon követi a csecsemők 

tekintetének irányát, illetve arckifejezését. A vizsgálatok kódolása megoszlik abban a 

tekintetben, hogy kitérnek-e az anyai viselkedés regisztrálására. Újabb vizsgálatok alapján 

úgy tűnik, egyre nagyobb hangsúlyt kap az anyai viselkedés vizsgálata (Braungart-Rieker és 

mtsai, 2001; Rochat, Striano, 2002; Haley, Stansbury, 2003; Moore, Calkins, 2004; Ham, 

Tronick, 2006; Bigelow, Walden, 2009), mint az érzelemszabályozás vizsgálata 

szempontjából központi jelentőségű tényező. Felmerül a kérdés, hogy az anyák viselkedése 

mennyiben tekinthető validnak egy ilyen stresszhelyzetben. Haley és Stansbury (2003) 

vizsgálata arra mutat rá, hogy az anya szabadjáték helyzetben megfigyelt magatartása 

összefüggést mutatott viselkedésével a fapofa helyzet első normál interakciós epizódjában, 

azonban a többi epizódban megfigyelt viselkedésével nem. 

A témában született vizsgálatok egy része standard kódrendszert használ a csecsemők, illetve 

az anyák viselkedésének kódolására (lásd például Infant Regulatory Scoring System, IRSS, 

Weinberg, Tronick, 1990; Infantand Caregiver Engagement Phases, ICEP, Weinberg, 

Tronick, 1999; Affective Expressions Scoring System, AFFEX, Izard, Dougherty, Hembree, 

1983), azonban – igazodva a feltett kutatási kérdésekhez – a legtöbb kutatás saját viselkedési 

osztályok nyomon követése mellett dönt. Legtöbb esetben közös a tekintet irányának, a 

vokalizációnak, illetve az arckifejezéseknek a vizsgálata, azonban emellett nagyon változatos 

a kép a vizsgálat spektrumát és mélységét illetően. Újabb vizsgálatok az anyai tükrözési 

viselkedés nyomon követésének jelentőségére hívják fel a figyelmet, mint lehetséges 

magyarázó faktorra a csecsemők érzelemszabályozó képességeinek alakulásában (Bigelow, 

Walden, 2009). 

A kódolás módjának (intervallum vs. pont kódolás) megválasztása jelentősen megoszlik az 

empirikus munkákban. A másodperc alapú viselkedési kategóriák nyomon követése később 

gyakran szolgál csoportosítások alapjául mind az anya, mind a gyermek részéről (Mayes, 
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Carter, 1990; Weinberg, Tronick, 1994; Braungart-Rieker és mtsai, 2001; Ham, Tronick, 

2006).  

Újabb vizsgálatokban egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak a fapofa epizód utáni 

helyreállító szakasz jelentőségének, mondván, hogy ennek során teljesebben vizsgálható a 

csecsemő szabályozási kapacitása. Ebben az epizódban a gyermek arousal szintjének 

csökkenése (Weinberg, Tronick, 1996), valamint újra feléledő pozitív (Gusella és mtsai, 

1988), illetve esetenként tovább fokozódó negatív érzelmek figyelhetők meg (Tronick és 

mtsai, 1978; Toda, Fogel, 1993; Yato és mtsai, 2008). Ez utóbbi az ún. visszacsapási reakció, 

melyet számos vizsgálatban kimutattak, a pontos oka azonban még nem tisztázott (ld. 2.3.3 A 

fapofa hatás magyarázó modelljei). 

2.4.2 Fiziológiai változások a fapofa helyzet során 

Ugyan a fapofa hatása ismertetése túlnyomórészt viselkedési szinten van jelen a 

szakirodalomban, a hatás természetének megértéséhez azonban szükség van fiziológiai 

vizsgálatok elvégzésére is. A témában végzett kevés számú vizsgálat tapasztalatai nyomán az 

élettani mutatókkal kapcsolatos eredmények alátámasztják a viselkedési szinten 

megfigyelhető robosztus fapofa hatást.  

A vonatkozó kutatási eredmények szerint a normál interakciós szakaszhoz képest a fapofa 

szakaszban a csecsemő szívritmusa megnő, amit az epizód után csökkenés követ (Haley, 

Stansbury, 2003; Ham, Tronick, 2006; Weinberg, Tronick, 1996). (Ahogy az 

érzelemszabályozás kapcsán áttekintettük, a szívritmus változása nyomán a vegetatív 

idegrendszer működését követhetjük nyomon, a szimpatikus hatás növeli, a paraszimpatikus 

csökkenti azt).  

A vágusztónus vizsgálatakor ennek megfelelően ellenkező irányú változást láthatjuk (Moore 

és mtsai, 2009; Ham, Tronick, 2006; Moore, Calkins, 2004; Weinberg, Tronick, 1996) (a 

vágusztónus– a légzési szinusz aritmiával jellemezve (respiratory sinus arrhythmia, RSA
6
) 

központi szerepet játszik a szociális interakciók, viselkedés, érzelmek és figyelem 

szabályozásában). Moore és munkatársai (2009) nagy elemszámú kutatásukban arra mutattak 

rá, hogy a fapofa epizódok alatt az anyánál nő, míg a csecsemőnél csökken az RSA szintje, 

ami a csecsemő önszabályozó viselkedésére utal. A helyreállító epizód során az RSA mintázat 

visszaállt az alapszintre, de ebben eltérés jelentkezett az anyai gondozás minőségének 

                                                      
6
légzési szinusz aritmia: a légzés befolyása a szívfrekvenciára 
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függvényében. A szenzitív anyáknál és csecsemőiknél szignifikáns csökkenés volt 

megfigyelhető a kezdeti normál interakciós szinthez képest, ami azt jelzi, hogy a megfelelő 

érzékenységű anyai viselkedés olyan alapvető fiziológiai folyamatokat alapozhat meg, 

amelyek hozzájárulnak a pozitív szocio-emocionális és kognitív fejlődési kimenetelhez. 

Az élettani válasz a hormonszint változásában is nyomon követhető, a vizsgálat előttihez 

képest a fapofa epizód után 20-30 perccel magasabb kortizol szint mérhető a nyálban (Haley 

és mtsai, 2006; Haley, Stansbury, 2003). 

2.4.3 A fapofa hatás magyarázó modelljei 

A fapofa hatás magyarázatára számos magyarázó modell született a paradigma megjelenése 

óta. A kölcsönös szabályozás modellje (Mutual Regulation Modell, MRM, Gianino, Tronick, 

1988; Tronick, Weinberg, 1997) szerint a fapofa epizód során az anya kilép a megszokott 

kommunikációból, így a csecsemő a negatív jelzései kifejezésével reagál, hogy próbálja 

helyreállítani a szokásos interakciós mintázatot. A szülő elérhetetlensége azonban hosszabb és 

intenzívebb, mint általában, és ez oda vezethet, hogy a csecsemő kényszerűen maga 

szabályozza érzelmi állapotát (pl. a tekintet elfordításával a frusztrációt okozó gondozóról).  

A modell továbbgondolása az öntudat diádikus kiterjesztése elmélet (Dyadic States of 

Consciousness Modell, DSCM, Tronick, 2005), mely szerint a fejlődő egyén tudatossági 

állapota (state of consciousness, SOC) magában foglalja a csecsemő komplex 

pszichobiológiai (testi, agyi, viselkedési, tapasztalati) tudását a világról, illetve annak 

önmagához való viszonyáról. Ez a tudás az interakciók révén gazdagodik, azonban a fapofa 

helyzet megszakítja ezt, konfrontálódva a gyermek eddigi tapasztalataival. Ilyen esetben 

szétesik a tudatosság és a csecsemő megpróbálja előcsalni a megszokott interakciós 

viselkedést az anyából, ennek sikertelensége esetén pedig önmegnyugtatást kezd alkalmazni. 

Mindkét modellel kapcsolatban erős kritikaként merül fel, hogy nem képes magyarázatot adni 

a helyreállító epizód során fellépő visszacsapási reakcióra (mely során ugyan helyreáll a 

szokásos anya-csecsemő interakció, a csecsemő negatív érzelmi állapota azonban nem szűnik 

meg, hanem stagnálni, illetve növekedni kezd). 

Mesman és mtsai (2009) meta-analízise a visszacsapási reakció magyarázata kapcsán felveti, 

hogy a csecsemőknek esetleg több időre van szükségük a megnyugváshoz, mint a helyreállító 

epizódok átlagos 60-180 mp-es hossza. Érdemes azt is végiggondolni, hogy az érzelmi 

átlagok nem feltétlenül nyújtanak információt arról, hogy a fapofa epizód okozta stressz utáni 

megnyugvás az epizód melyik felében zajlik le (elképzelhető, hogy a helyreállító szakasz első 
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fele telik negatív érzelmekkel, míg a csecsemő fel nem épül a helyzet okozta stresszből). 

Gusella és munkatársai (1988) kontroll vizsgálatai arra hívják fel a figyelmet, hogy az A-A-A 

elrendezésű helyzetben is kevesebb anyára nézés és pozitív érzelem jellemző a csecsemő 

kifáradása okán. 

Field (1994) szintén kiemeli a szülő moduláló szerepét a csecsemő érzelemszabályozásában. 

Elmélete szerint optimális esetben szinkronitás, valamint megfelelő mértékű stimuláció 

jellemzi az anya-csecsemő interakciókat. A fapofa epizód alatt a szülő elérhetetlensége miatt 

azonban sérül ez a mintázat, és a gyermek részről érzelmi diszregruláció jelentkezhet. A 

fapofa hatást a depresszív anyai viselkedés hatásával állítja párhuzamba, mely során a 

diszruptív és nem-kontingens anyai viselkedés a csecsemő érzelemszabályozó viselkedésének 

zavarához vezet (a fapofa epizód során röviden, de hasonló mechanizmusok által).  

Mindezek mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a gyermek is aktív résztvevője az 

interakciónak, jelzései optimális válaszokat váltanak ki a gondozóból (Mesman és mtsai, 

2009). Tronick szerint a szemtől szembeni anya-csecsemő interakciók a hétköznapokban sem 

tökéletesek, inkább egyfajta laza szinkronitással jellemezhetők, melyek a folyamatos jelzések, 

javítások folyamán alakulnak (Tronick, 2003) – segítve ezzel a csecsemőt az optimális 

érzelemreguláció elsajátításában (a csecsemő észleli, hogy jelzései a szülő optimális válaszát 

váltják ki, ami megadja számára az énhatékonyság érzését).  

Összességében elmondható, hogy a számos eltérő feltétel mellett alkalmazott kísérleti 

elrendezés közös pontja az anya moduláló szerepének és a csecsemő jelzéseinek 

hangsúlyozása. Előbbi külső, utóbbi belső faktorok komplex vizsgálata hozzájárulhat a fapofa 

paradigma működésének magyarázatára.  

Fontos megjegyezni, hogy a számos eltérő feltétellel alkalmazott vizsgálati elrendezés 

alapjaiban változtathatja meg a paradigma természetét (pl. a kísérlet alatt engedélyezett 

érintés nagymértékben lecsökkenti a fapofa hatást), ezért a továbbiakban a saját vizsgálatunk 

szempontjából releváns szakirodalmi adatok közül idézünk. 

2.4.4 A fapofa helyzetre adott válaszok stabilitása 

2.4.4.1 Teszt-reteszt megbízhatóság 

A szakirodalomban kevéssé vizsgált a fapofa helyzet teszt-reteszt megbízhatósága. 

Tudomásunk szerint az egyetlen vizsgálat a témában Tronick és munkatársai (2002) 

beszámolója, amely 2 hét eltéréssel vizsgálta 6 hónapos csecsemők viselkedési válaszait 3 
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szakaszos (A-B-A) fapofa helyzetben. A 81 csecsemő adatait elemző vizsgálat kielégítőnek 

találta a helyzet megbízhatóságát. Eredményeik szerint a fapofa epizódok során gyenge-

közepes mértékű, a kezdeti interakciós epizód során közepes-erős stabilitás volt 

megfigyelhető a két vizsgálati időpontban regisztrált gyermeki viselkedés között, ami az anyai 

viselkedés támogató szerepét és a diádikus jellemzők hatását emeli ki. 

2.4.4.2 Longitudinális stabilitás 

A fejlődési változások nyomon követését célzó vizsgálatok eredményei vegyes képet 

festenek. A témában végzett viszonylag kevés számú longitudinális kutatás megerősíti, hogy a 

csecsemők viselkedése kevéssé a különböző életkorban végzett fapofa vizsgálatok során 

(Toda, Fogel, 1993; Cosette és mtsai, 1996; Moore és mtsai, 2001). További felmerülő kérdés, 

hogy az alacsony csoportszintű longitudinális stabilitás mellett megfigyelhető-e az egyéni 

vonások relatív stabilitása. A két fapofa epizódot alkalmazó vizsgálatok tapasztalatai azt 

mutatják, hogy egyazon kísérletben az első és második fapofa epizódra adott reakció 

összefügg (Tronick, és mtsai, 2002; saját kisebb mintán végzett vizsgálatunk is ezt támasztja 

alá, Remete és mtsai, 2012). Ez arra utal, hogy a fapofa hatás erőssége a robusztus jellege 

miatt egyéni jegyként is felfogható. 

A longitudinális stabilitás vizsgálatakor érdemes szem előtt tartani a fapofa válaszokat 

potenciálisan befolyásoló külső környezeti és belső egyéni jellemzőket, melyek alakíthatják 

az érzelemszabályozás, és ezzel a fapofa helyzetre adott reakciók fejlődését is. A 

továbbiakban részletesen kitérünk ezek ismertetésére. 

2.4.5 Fapofa helyzetre adott viselkedési válaszok és fejlődési kimenetel 

A gyenge-mérsékelt longitudinális stabilitásmutatók ellenére a vizsgálati eredmények arra 

utalnak, hogy a fapofa helyzetre adott viselkedési válaszok összefüggést mutatnak a társas 

képességek alakulásával (Yato és mtsai, 2010), a viselkedési problémákkal (Moore és mtsai, 

2001), és a kötődés minőségével (Braungart-Rieker és mtsai, 2001; Fuertes és mtsai, 2006). 

Módszertani problémaként merül fel, hogy a változatos kísérleti módszerek mind eltérő 

indikátorváltozókat használnak a hosszú távú hatások feltérképezéséhez (pl. fapofa hatás/ 

visszacsapási reakció erőssége, anyai figyelem visszaterelésére irányuló ún. visszahívó 

viselkedések, semleges érzelmi válasz a helyzetre, stb.), így az ok-okozati hatások 

elkülönítése problémás (Mesman és mtsai, 2009). További kérdésként fogalmazódik meg, 

hogy a fapofa helyzetre adott viselkedésnek milyen életkortól lehet bejósló ereje a későbbi 

fejlődési kimenetre. 
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2.4.6 A csecsemő jellemzői a fapofa helyzettel összefüggésben 

2.4.6.1 Életkori eltérések a fapofa helyzetre adott válaszok mintázatában 

A fapofa elrendezést javarészt keresztmetszeti vizsgálat során alkalmazzák, és ez idáig főként 

a nézés irányának vizsgálatakor tapasztaltak életkor-specifikus különbségeket. Az életkor 

előrehaladtával nő az anyától való elfordulás és ezzel párhuzamosan a tárgyak irányába 

fordulás aránya a fapofa epizódok alatt (Gusella és mtsai, 1988, Moore és mtsai, 2001, Yato 

és mtsai, 2008), illetve a magasabb arányú elnézés a zavartalan normál interaktív epizód alatt 

is magasabb arányban figyelhető meg (Cohn, Tronick, 1987). 

Több vizsgálat is azt mutatja, hogy a fapofa helyzetben megjelenő pozitív, semleges és 

negatív érzelmi állapotok relatív időtartamában nem látszik fejlődési változás (Toda, Fogel, 

1993; Cossette és mtsai, 1996; Moore és mtsai, 2001), legalábbis a csecsemők 6-7 hónapos 

koráig (Mesman és mtsai, 2009). Bár egyes feltételezések szerint a fapofa epizódra adott 

válaszok mintázata olyan tipikusan 6 hónapos kor körül zajló fejlődési tényezőkkel van 

kapcsolatban, mint a kommunikáció és közös figyelmi viselkedés fejlődése (Gredebäck és 

mtsai, 2010; Senju, Csibra, 2008), úgy tűnik a csecsemők egyre bővülő kommunikációs 

képességei nem közvetlenül járulnak hozzá a hatékonyabb érzelemszabályozáshoz (Melinder 

és mtsai, 2010). A figyelmi képességek fejlődése nem közvetlenül és kizárólagosan szükséges 

az érzelemszabályozó képességek fejlődéséhez (Mesman és mtsai, 2009). Mindazonáltal a 

kérdés megválaszolásához szükség lenne további longitudinális kutatások lefolytatására, 

melyekben az anyai viselkedés és a gyermek jellemzői több helyzetben, változatos módszerek 

segítségével kerülnek vizsgálatra (Tronick, 2003). Az eddigi vizsgálatok alapján életkori 

eltérés a 6 hónapos koruk előtt és után vizsgált csecsemőknél várhatók (Mesman és mtsai, 

2009). 

Egyes vizsgálatokban a csecsemők mozgásaktivitását is mérték: ahogy a tárgyfókuszú nézés 

nőtt az életkorral, párhuzamosan a tárgymanipuláció növekedését is regisztrálták (Toda, 

Fogel, 1993; Yato és mtsai, 2008, Melinder és mtsai, 2010). Az egyes epizódokat külön 

vizsgálva megállapítható, hogy a tárgymanipuláció aránya a fapofa epizódokhoz képest az 

interaktív epizódokban minden életkorban visszaesik. 

Yato és munkatársai (2008) 4 és 9 hónapos korban végzett keresztmetszeti vizsgálata szerint a 

csecsemők 9 hónapos korban több, az anyai figyelem visszaterelésére irányuló viselkedést 
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mutatnak, mint 4 hónaposan. Az idézett vizsgálat 9 hónapos korban az idősebb csecsemők 

magasabb arányú vokalizációjáról számolt be a kísérlet során. 

2.4.6.2 Nemi különbségek 

A nemi különbségek vizsgálata vegyes képet fest a szakirodalomban. Néhány kutatásban a 

nemi különbség, mint főhatás jelentkezett. Az ilyen irányú vizsgálati beszámolók a fiúk 

fapofa epizód alatti negatív érzelmeinek magasabb arányáról (Braungart-Rieker és mtsai, 

1999; Weinberg és mtsai, 1999), illetve a lányok fokozott önmegnyugtató viselkedéseinek 

használatáról (Braungart-Rieker és mtsai, 1998) számolnak be. Más kutatások interakciós 

hatást mutattak ki a nem és a helyzetben megfigyelt reakció között (pl. lányok esetén a 

helyreállító epizód alatt a negatív érzelmi állapotok növekedése, fiúk esetén a csökkenése 

jellemző, Haley, Stansbury, 2003). A tágabb vizsgálati kontextus hangsúlyos szerepére hívja 

fel a figyelmet Weinberg és munkatársai (2006) kutatása, melynek eredménye szerint a 

depressziós tünetek magasabb számát mutató anyák fiai több negatív érzelmet (tehát 

visszacsapási reakciót) mutatnak a helyreállító epizód során. Felmerül a kérdés, hogy a nemek 

eltérnek a rizikóra való kitettség tekintetében, és ez tükröződhet a fapofa helyzetre adott 

viselkedésben, ahogy a fiúk sérülékenyebb voltát több kutatás is kimutatta előzőleg (Carter és 

mtsai, 2001). 

2.4.6.3 Temperamentum 

A temperamentum, mint lehetséges moderátor a reaktivitásban és önszabályozásban 

mutatkozó egyéni eltérések mentén alakíthat ki különböző érzékenységet a környezeti 

ingerekre (differential susceptibility). Belsky (1997) fogalma leírja, hogy a nehezebb 

temperamentummal jellemezhető csecsemők nagyobb érzékenységet mutatnak az őket 

körülvevő környezeti ingerekre, mint a könnyebb temperamentumú társaik (pl. a magas 

emocionalitás, alacsony fokú önszabályozás és alkalmazkodás sérülékenyebbé teszi a 

gyermeket a környezeti rizikóval szemben, ilyen körülmények között később megnő a 

viselkedési problémák megjelenésének esélye, Corapci, 2008). 

Összesen két összefoglaló tanulmányt találtunk, amely közölt eredményeket a 

temperamentum és a fapofa helyzetben megfigyelt reakció kapcsán. Egy 4 hónapos korban 

végzett vizsgálat eredménye szerint a csecsemők nehéz/negatív temperamentuma együtt járt 

az alacsonyabb szintű önmegnyugtató viselkedéssel, ami alacsonyabb regulációhoz, ennél 

fogva kisebb mértékű helyreállításhoz vezetett az újratalálkozási epizódban is (Braungart-

Rieker és mtsai, 1998). A másik témában végzett kutatás beszámolója szerint a 
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temperamentum nem prediktálta a csecsemő érzelmeit és önmegnyugtató viselkedését a 

fapofa helyzet alatt a csecsemő 6 hónapos korában (Tarabulsy és mtsai, 2003). 

A fapofa helyzettel kapcsolatos eredményeket összefoglaló tematikus tanulmánykötetben 

Tronick (2003) kiemeli az ilyen irányú vizsgálatok szükségességét, azonban Mesman és mtsai 

2009-ben készült meta-analízise továbbra is hiányolja a temperamentum, mint lényeges faktor 

szerepét vizsgáló közleményeket. Jelenleg nincs elegendő ismeretünk arról, hogy a 

temperamentum és fapofa helyzetben megfigyelhető viselkedési válasz kapcsolatát 

értelmezzük, a jelenség megismerése további feltáró jellegű vizsgálatokat igényel, és a 

temperamentum mellett számos más tényező kontrollálására is szükséges lehet. 

2.4.7 Az anyai viselkedés szerepe a fapofa helyzetre adott válaszok mintázatában 

Az empirikus eredmények azt támasztják alá, hogy az anyai viselkedés hat a csecsemőére. 

Egy hathónapos korban végzett vizsgálat tapasztalatai szerint, minél több interaktív viselkedés 

volt megfigyelhető az anyák részéről a normál interakciós epizód alatt, a csecsemők annál 

kevesebb negatív érzelmet mutattak a kísérlet fapofa szakasza alatt (Lowe és mtsai, 2006). 

Tarabulsy és mtsai (2003) ugyanezen életkorban végzett vizsgálatukban, a gyermek 

otthonában végezett fapofa kísérletek során igazolták, hogy az anyai érzékenység magasabb 

szintje összefüggést mutatott a csecsemő alacsonyabb negatív érzelmeivel fapofa helyzet alatt 

(főként nehéz temperamentum esetén), és önmegnyugtató viselkedésével (főként könnyű 

temperamentum esetén). A témában végzett meta-analízis megállapította, hogy a szenzitív 

anyai viselkedés összefüggést mutat a csecsemő önszabályozó viselkedésével (Kogan, Carter, 

1996), a pozitív érzelmi állapotok magasabb és a negatív érzelmi állapotok alacsonyabb 

szintjével (Mesman és mtsai, 2009). 

Bigelow és Walden (2009) vizsgálata mikroelemzés segítségével elemezte az anyai tükrözési 

viselkedés megjelenését a csecsemő 4 hónapos korában. Eredményeik szerint az anyai 

tükrözési viselkedésben részesülő csecsemők több figyelmet szenteltek anyjukra, gyakrabban 

mosolyogtak rájuk és vokalizáltak feléjük vidáman a vizsgálat egésze alatt. A fapofa hatás a 

tükrözést tapasztaló és nem tapasztaló csecsemőcsoportra is jellemző volt, ugyanakkor az 

előbbiek érzékenyebbnek bizonyultak az interakció megzavarására, jellemzőbb volt náluk a 

visszacsapási reakció megjelenése a helyreállító epizód során. 
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2.4.7.1 Az anya-csecsemő kötődés szerepe a fapofa helyzettel összefüggésben 

Ahogy láttuk, a longitudinális vizsgálati eredmények tapasztalatai alapján, a fapofa 

helyzetben megfigyelt viselkedés összefüggésben lehet a későbbi anya-csecsemő kötődési 

mintázat alakulásával, azonban a vizsgálati eredmények változatos képest festenek.(Felhívjuk 

a figyelmet rá, hogy az áttekintett eredmények a vizsgálati minták elemszáma miatt gyakran 

inkább irányokat mutatnak, inkább tájékoztató jelleggel bírnak.) 

Tronick és munkatársai (1982) korai vizsgálata abba az irányba mutatott, hogy a csecsemők 

részéről alkalmazott visszahívó viselkedés kapcsolatban lehet a kötődési biztonsággal, 

azonban az összefüggést 3 és 9 hónapos korban nem, csak 6 hónaposan figyelték meg (a 

visszahívó viselkedést mutató csecsemők közül ebben a korban13-ból 12 gyerek lett később 

biztonságos kötődésű). Cohn és mtsai (1991) kutatása szintén a visszahívó viselkedések 

szerepének jelentőségét találták az egy éves kori kötődésre a csecsemők 6 hónapos korától. 

Néhány tanulmány már 4 hónapos csecsemők esetén is talált kapcsolatot a későbbi kötődési 

biztonsággal. Az egy évesen B1 és B2 kötődésű csoportba tartozó csecsemők körében több 

pozitív és kevesebb negatív érzelmi állapot volt megfigyelhető, mint a B3, B4 és C 

kategóriákban. Az elkerülő és a B1, B2 csoportba sorolt csecsemőkre több önszabályozási 

viselkedés volt jellemző a fapofa helyzet alatt (Braungart-Rieker és mtsai, 2001). Fuertes és 

munkatársai (2006) vizsgálatában a 3 hónapos korban megfigyelt önnyugtató viselkedés a 

későbbi elkerülő, a helyzet alatt megfigyelt pozitív érzelmi válaszok az anya felé a 

biztonságos kötődéssel jártak együtt. Bingen (2001) vizsgálata azonban a visszahívó 

viselkedések csoportosítása mellett nem talált összefüggést a 3 és 9 hónapos korban vizsgált 

fapofa helyzetben és 11-17 hónaposan alkalmazott idegen helyzet teszt között (idézi Mesman 

és mtsai, 2009). 

Bár az ez idáig nem vizsgálták, de felmerül a lehetőség, hogy a visszacsapási reakció jelenléte 

is lehet előrejelző a későbbi kötődési kapcsolatra. A visszacsapási reakció több ponton is 

hasonlóságot mutat az ambivalens és dezorganizált kötődésű csecsemők viselkedésével az 

idegen helyzet tesztben – előbbiek fokozódó negatív érzelmei, utóbbiak inkonzisztens érzelmi 

válaszai miatt. Másik oldalról a fapofa epizód során megfigyelhető, a csecsemőre nem reagáló 

anyai viselkedés (főként, ha kihívó módon eközben a csecsemőre nézéssel párosul) a Main és 

Hesse (1992-1998) által leírt ijedt/ijesztő viselkedéssel mutat hasonlóságot, ezáltal 

stresszkeltőbb egy hagyományos fizikai szeparációnál. Ez a fajta disszociatív anyai 

magatartás a dezorganizált kötődés magasabb arányával jár együtt a későbbiekben, melynek 
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során a csecsemőnél egymásnak ellentmondó viselkedések megfigyelhetők (pl. elnézés és 

figyelem igénylése egyszerre, távolság növelése és sírás, megoldhatatlan közelítés-távolítás 

konfliktus)(Mesman és mtsai, 2009). 

2.4.7.2 Anyai pszichopatológia szerepe a fapofa helyzetre adott válaszok mintázatában 

A nem optimális anyai viselkedések közül a leggyakrabban vizsgált az anyai depresszió 

szerepe. A várakozással ellentétében több kutatás sem talált összefüggést az anyai depresszió 

és a csecsemő fapofa helyzetben megfigyelt viselkedése között, az azonban kiderül a 

beszámolókból, hogy a depresszív anyák viselkedése a fapofa helyzetben is eltér. Úgy tűnik 

ez az eltérő anyai viselkedés nem közvetlenül járul hozzá a fapofa helyzetre adott viselkedési 

válaszokra (Mesman és mtsai, 2009). 

2.4.8 Módosított fapofa elrendezések 

A fapofa helyzet alkalmazása napjainkra változatos képet fest. Néhány kutató szerint a 

paradigma természetét alapjaiban változtatja meg az érintés és/vagy játékhasználat. Ilyen 

feltételek mellett ugyanis a széles körben megfigyelt fapofa-hatás mérséklődik, sőt olykor 

eltűnik (Muir, Lee, 2003). 

Újabb vizsgálatokban előfordul, hogy nem az édesanyák, hanem idegen kísérletvezető (lásd 

például Melinder és mtsai, 2010; Cleveland, és mtsai, 2005; Striano, Liszkowski, 2005) vagy 

egy virtuális arc (Muir és mtsai, 2002) lép interakcióba a gyermekkel. Ugyan nagyobb 

látenciával, de a fapofa hatás abban az esetben is megjelenik, ha a gyermek képernyőn 

keresztül találkozik édesanyja vagy egy idegen arcával (Gusella és mtsai 1988). Az életkor 

előrehaladtával az idegenre kevesebb pozitív és negatív érzelemmel válaszolnak a csecsemők, 

mint a saját anyjukra (Melinder és mtsai, 2010). 

Haley és Stansbury (2003) a procedúrát második fapofa és helyreállító epizód beiktatásával 

módosította. Eredményeik szerint a két fapofa epizód nagyobb kihívást jelent csecsemő és 

szülő számára is, így a kölcsönös és az önszabályozó kapacitás teljesebben vizsgálható, a 

fapofa epizódokat követő szakaszokban pedig a nyugalmi állapot helyreállítását célzó anya-

csecsemő interakciók követhetők nyomon. 

Érdemes kitérni arra is, hogy az eredeti fapofa helyzet során az anya azt az instrukciót kapja a 

fapofa epizód indulásakor, hogy nézzen a csecsemőre miközben felveszi a rezzenéstelen 

fapofa arcot – konfrontálódó üzenetet közvetítve ezzel (a szemkontaktus az interakcióra való 

nyitottságot jelzi, míg a szoborszerű arc ennek az ellenkezőjéről árulkodik). Itt jegyezzük 
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meg, hogy saját vizsgálatunk során az anyáktól azt kértük, hogy a fapofa szakaszok alatt a 

csecsemők feje felett nézzenek el kifejezéstelen arccal (mintha épp nem tudnának figyelni rá). 

A témában végzett vizsgálat (Delgado és mtsai, 2002) megállapította, hogy a fapofa hatás 

nem tér el annak függvényében, hogy az anya a csecsemőre vagy a csecsemő fölé néz 

(azonban nagyobb mértékű stressz figyelhető meg a gyermek részéről, ha az anya csukva 

tartja a szemét a fapofa epizód alatt, Thomas, 2002, idézi Mesman és mtsai, 2009). 

Két korai kutatás foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a fapofa helyzetre adott reakció eltér-e 

annak függvényében, ha az anya a csecsemő viselkedésével összhangban kezdi meg a fapofa 

epizódot (Fogel és mtsai, 1982; Stoller, Field, 1982). Az egyik csoport anyáinak akkor jelezte 

a vizsgálatvezető a fapofa epizód kezdetét, mikor a csecsemő először nézett az anya irányába, 

a másik csoport viszont akkor kezdte az interakció felfüggesztését, mikor a csecsemő először 

mutatott mosolyt az anya felé. Az eredmények azt jelezték, hogy ugyan mindkét feltétel során 

megfigyelhető volt a fapofa hatás, a csecsemőket azonban jobban megzavarta az első feltétel, 

és nem csak a fapofa, de a helyreállító epizód során is több distresszt mutattak. A szerzők 

magyarázata szerint az első alkalommal a csecsemő éppen elkezdeni igyekszik az interakciót 

a szülővel, míg a mosolygással lezár egy kommunikációs kört. E megfigyelés érdekes eleme 

lehet a kutatásoknak, ahol szinte kivétel nélkül előre rögzített az egyes epizódok hossza, így 

esetleges annak alakulása, hogy a fapofa epizód kezdetekor az anya és a csecsemő éppen 

milyen interakciót folytatnak egymással. 

2.4.9 Kritikai összegzés a fapofa módszert alkalmazó kutatásokkal kapcsolatban 

Az empirikus munkák áttekintése nyomán láthattuk, hogy a fapofa módszert alkalmazó 

vizsgálatok között nagy a változatosság a kísérleti elrendezések és azok értékelésének 

függvényében. Az Infancy folyóirat 2003-ban tematikus számot állított össze a fapofa 

helyzettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati implikációkkal, melyben Tronick felveti a 

sztenderdizálás szükségességét az eredmények összehasonlíthatóságának céljából (Tronick, 

2003). Szükségszerűnek tartja továbbá olyan longitudinális kutatások lefolytatását, melyek a 

környezeti faktorok és a csecsemő egyéni jellemzői mentén képesek értelmezni az 

érzelemszabályozó kapacitás alakulását a korai időszakban. A vizsgálati eredmények 

áttekintése megerősíti a rendszerszintű gondolkodás elengedhetetlen szerepét a téma 

vizsgálata kapcsán. Az empirikus adatok áttekintése során relatív kevés olyan kutatással 

találkoztunk, ahol nagy elemszámú mintán, a nemet, temperamentumot, családi jellemzőket 

és anyai faktorokat is bevonják a vizsgálatba moderáló változóként. A kötődési viselkedés és 
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későbbi viselkedésproblémák vizsgálata hozzájárulhat az egyéni fejlődési utak megértéséhez. 

A fiziológiai mutatók vizsgálata szükségszerűnek látszik a helyzettel kapcsolatos reakciók 

megértéséhez. 

2.4.10 Saját fapofa vizsgálatunk kialakítása 

Saját kísérleti paradigmánk megtervezésekor
7

 arra törekedtünk, hogy a csecsemők 

érzelemszabályozó kapacitását minél teljesebben tárhassuk fel. Választásunk azért esett a 

fapofa helyzetre, mert ennek során dinamikus, interaktív módszer segítségével vizsgálhatók 

az anya-csecsemő érzelemszabályozó rendszerek. A normál interakció a szülő és gyermek 

között megszokott kapcsolatba enged betekintést, míg az azt megzavaró stresszkeltő fapofa 

epizód újszerű kihívást jelent a csecsemő (és az anya) számára. A helyreállító epizódok 

lehetőséget nyújtanak az interakciót javítómechanizmusok vizsgálatára. Eljárásunk öt 

szakaszos, a normál interakció mellett két fapofa és két helyreállító epizódot alkalmaz, így 

mód nyílik a helyzeten belüli stabilitás vizsgálatára is. A vizsgálatot az érintés hiánya mellett 

terveztük meg, hogy ennek hatása ne befolyásolja a csecsemők fapofa helyzetre adott 

válaszát. A fapofa epizódok 2 perces hosszát úgy választottuk meg, hogy az markánsan 

figyelemfelhívó legyen a csecsemők számára, az interakciós epizódok 3 perces időtartama 

pedig segítse a mindennapi interakciós mintázat helyreállítását. A longitudinális design a 

fejlődési lépcsőfokok feltárása mellett az egyénen belüli stabilitás feltárását is lehetővé tetté. 

A szakirodalmi eredményekre és elméletekre alapuló feltételezésünk szerint az anyai 

viselkedés szerepe kulcsfontosságú a helyzetre adott reakciók tekintetében, ezért az anyai 

érzelem és tekintet irányának vizsgálata mellett az anyai mozgástípus, a vokalizáció módja és 

tükrözési viselkedés folytonos kódolása mellett döntöttünk (Remete és mtsai, 2012). A 

csecsemő részéről szintén ezt a teljes viselkedési repertoárra kiterjedő kódrendszer használatát 

eszközöltük (a részletes ismertetését lásd a Módszerek fejezetben). 

  

                                                      
7
a vizsgálati módszer részletes ismertetését lásd. a Módszerek fejezet 4.3.1 pontjában 
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3. Kutatási célok 

A vizsgálat keretéül szolgáló BMB Kutatás longitudinális elrendezésben vizsgálja a 

dezorganizált kötődés kialakulásában szerepet játszó biológiai, fiziológiai és pszichológiai 

tényezőket. A kutatás az érzelemszabályozás alakulását vélhetően befolyásoló környezeti 

tényezők vizsgálatára is kitért, sor került az anyai affektív környezet és a csecsemő 

temperamentumának mérésére is. Vizsgálatunk a csecsemők érzelemregulációs képességeit 4 

és 9 hónapos kor között követte nyomon. A BMB kutatás lezáró fejezete az a 12 hónapos kori 

kötődési vizsgálat volt, melynek eredményei jelen dolgozatban is ismertetésre kerülnek a 

fapofa helyzetben mért viselkedési válaszokkal összefüggésben. 

3.1 Hipotézisek 

3.1.1 A fapofa helyzetre vonatkozó általános hipotézisek 

1) Eddigi saját (Remete és mtsai, 2012) és a nemzetközi (Mesman és mtsai, 2009) 

eredményekkel összhangban feltételezzük, hogy a csecsemők eltérő 

viselkedésmintázatokkal reagálnak a fapofa helyzet egyes vizsgálati epizódjaira. 

a) A fapofa epizód során fellépő fapofa hatás – Tronick és munkatársai (1978) munkája 

nyomán – ismert jelenség a szakirodalomban. Ez alapján várjuk, hogy a normál 

interakciós szakaszhoz képest a fapofa epizód során az anyára nézés csökkenése, a 

negatív érzelmi állapot növekedése figyelhető meg. 

b) A két fapofa epizódot is alkalmazó szakirodalmi eredmények tapasztalatai nyomán, a 

második fapofa epizód során – az elsőhöz képest – a fapofa hatás intenzívebb 

formájára, a negatív érzelmi állapotok és az anyától való elfordulás arányának 

növekedésére számítunk (Yato és mtsai, 2008). 

c) A fapofa epizódokat követő helyreállító epizódokban csoportszinten a visszacsapási 

reakció megjelenését várjuk (Tronick és mtsai, 1978). Eszerint a normál interakciós 

epizódhoz képest a helyreállítási epizódokban magasabb negatív érzelmi állapot, 

alacsonyabb pozitív érzelmi állapot és anyára nézés regisztrálható. 

2) Eddigi vizsgálataink szerint az ismételt (fapofa és helyreállító) epizódok során megfigyelt 

gyermeki viselkedések (anyára nézés; vokalizáció; semleges, negatív érzelem; 

tárgymanipulációs aktivitás) között közepes-erős egyéni stabilitás figyelhető meg, melyet 

jelen vizsgálatban is feltételezünk (Remete, 2012). 
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3.1.2 A viselkedési válaszokra ható lehetséges tényezők 

3) Előzetes eredmények alapján életkori különbségeket várunk a helyzetben megfigyelt 

viselkedési válaszok tekintetében. 

a) Vizsgálatunk során a nemzetközi eredményekkel összhangban (Stack, Muir, 1990; 

Toda, Fogel, 1993; Abelkop, Frick, 2003; Striano, Liszkowski, 2005) a hat hónaposnál 

idősebb csecsemők esetén az anyára nézés alacsonyabb, fiatalabbak esetén magasabb 

arányát várjuk. 

b) A fapofa helyzet alatti érzelmi állapotok tekintetében a szakirodalmi eredmények 

alapján nem várunk életkori eltérést (Mesman és mtsai, 2009). 

c) Toda és Fogel (1993) eredményei a mozgásaktivitás életkori különbségeire mutatnak 

rá, vizsgálatukban fél éves kor után több és változatosabb kézmozgást regisztráltak. 

Munkánk során ennek megfelelően a 9 hónapos csecsemők magasabb arányú egyéb 

mozgását és tárgymanipulációs aktivitását várjuk. 

d) Yato és munkatársai (2008), valamint eddigi saját kutatási eredményeink (Remete, 

2012) alapján a 4-9 hónapos csecsemők vokalizációjának mértékében és minőségében 

eltérést feltételezünk. A 4 hónaposoknál kevesebb, a 9 hónaposoknál több és 

változatosabb vokális aktivitást várunk. 

e) Előzetes vizsgálataink arra mutattak rá, hogy a tükrözési viselkedés megjelenési 

formáiban különbség mutatkozik a két életkori csoport között (Remete, 2012). Az 

arckifejezésbeli tükrözés dominanciáját a csecsemők 4, a vokális, mozgásos, illetve 

komplex modalitásban való tükrözés túlsúlyát a csecsemők 9 hónapos korában 

feltételezzük. 

f) A szakirodalmi eredményekkel összhangban (Mesman és mtsai, 2009) feltételezzük, 

hogy longitudinális vizsgálatunk során alacsony életkori stabilitás lesz megfigyelhető 

a helyzetre adott reakciók tekintetében. 

4) A nemzetközi szakirodalom ellentmondó eredményekről számol be a nemi különbségek 

kapcsán. Több vizsgálat sem talált nemi eltérést a fapofa helyzet vonatkozásában 

(Abelkop, Frick, 2003; Forbes és mtsai, 2004; Stack, Muir, 1990; Cossette és mtsai, 

1996), míg mások a fapofa epizód alatt a lányok részéről több tárggyal való elfoglaltságot 

és önmegnyugtatást, a fiúk részéről több negatív érzelemi állapotot írnak le (Braungart-

Rieker és mtsai, 1998; Weinberg és mtsai, 1999). 

a) Kisebb mintán végzett előzetes vizsgálatunk (Remete, 2009) eredményei szerint a fiúk 

és lányok érzelmi állapotai eltérő mintázatúak, előbbiek a fapofa epizódok alatt 
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mutattak több negatív érzelmet, utóbbiaknál a negatív érzelmek folyamatos 

növekedése volt megfigyelhető. Jelen kibővített mintán életkorok szerint teszteljük 

eredményeinket. 

b) Weinberg és mtsai (1999) vizsgálata alapján különbséget feltételezünk az egyes 

mozgástípusok megoszlása között, a lányoktól a tárgymanipulációs aktivitás (pl. 

etetőszék tartozékainak felfedezése, játék a saját ruhával) magasabb mértékét várjuk. 

5) A születési sorrend szerepét a fapofa helyzettel összefüggésben még nem vizsgálták, ezért 

explorációs jelleggel vizsgáljuk annak szerepét a kísérleti helyzetben megfigyelt 

viselkedésre. 

6) A szakirodalmi eredmények alacsony összefüggésről számolnak be a kérdőíves 

módszerekkel mért egyéni jegyek és a fapofa helyzetben megfigyelt viselkedés között 

(Rothbart, Goldsmith, 1985). 

a) Vizsgálatunkban alacsony korrelációs együtthatókat várunk az anyai megfigyelés 

alapján kitöltött csecsemő temperamentum kérdőív (IBQ-R) skálái és faktorai, 

valamint a helyzetben megfigyelt csecsemő és anyai viselkedés között. 

b) Szintén mérsékelt összefüggést feltételezünk a családi életeseményeket (LE), társas 

támogatást (SS), anyai érzelmeket (PANAS-X), depresszív tüneteket (HADS) és anyai 

temperamentumot (ATQ) mérő kérdőívek eredményei és a fapofa helyzetben 

megfigyelt anyai és gyermeki viselkedés között. 

3.1.3 Anyai viselkedés szerepe a fapofa helyzetben 

7) Mayes és munkatársai (1991) vizsgálata szerint, a fapofa epizódot az anyák fele 

stresszkeltőnek éli meg. Ez alapján feltételezzük, hogy a fapofa epizód előtti (normál 

interakciós) és utáni (helyreállító epizódok) viselkedésükben eltérés figyelhető meg. 

8) Előzetes vizsgálatunk alapján az interaktív epizódokban az anyai viselkedés különbségeit 

várjuk a csecsemők életkorának függvényében (a csecsemők 9 hónapos korában az anyák 

kevesebbet néznek irányukba; több negatív, kevesebb pozitív érzelmi állapot, valamint 

egyéb típusú vokalizáció kifejezése jellemzőbb) (Remete, 2012).  

9) Az anyai viselkedés nemtől függő meghatározottságára több feltevés van jelen a 

szakirodalomban. Mayes és Carter (1990) felvetik, hogy az anyák eltérő módon vesznek 

részt a gyermekükkel folytatott interakcióban lányok, illetve fiúk esetén, a lányok negatív 

jelzései felé több odafordulással, pozitív érzelemmel reagálnak, mint a fiúkéra. 

Vizsgálatunk során teszteljük e hipotézist. 
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10) Előzetes vizsgálati eredmények alapján az interakciós epizódokban az anya-csecsemő 

érzelmi állapotok együttjárását feltételezzük mindkét vizsgált életkorban (Forbes és mtsai, 

2006; Remete és mtsai, 2012). 

a) Kogan és Carter (1996) vizsgálatában a szabadjáték során megfigyelt intruzív anyai 

viselkedés összefüggött a csecsemő negatív érzelmeivel a fapofa epizód során. 

Feltételezésünk szerint az interakciós epizódokban megfigyelt anyai negatív érzelmek 

– mindkét életkorban – összefüggést mutatnak a csecsemő érzelmi állapotaival az azt 

követő fapofa epizódokban. 

11) Bigelow és Walden (2009) vizsgálatában a 4 hónapos csecsemőik viselkedését tükröző 

anyák gyermekei több figyelmet, mosolygást, pozitív vokalizációt, több anyával való 

elfoglaltságot mutattak az interaktív epizódok során. Lowe és mtsai (2006) az anyai 

interaktív- és tükrözési viselkedés, valamint a csecsemő fapofa epizód alatti pozitív 

érzelmei között figyeltek meg összefüggést 6 hónapos korban. Vizsgálatunk során a 

tükrözési viselkedés ilyen irányú hatását várjuk a csecsemők 4, illetve 9 hónapos korában. 

3.1.4 Összetett viselkedési mintázatok 

12) Kisebb elemszámú mintán végzett vizsgálatunkban a viselkedési korrelációk közepes/erős 

mértéke alapján vonásszerű egyéni jegyek elkülönítése mellett döntöttünk (Remete, 2012). 

A klaszterelemzések –mindkét életkorban – a csecsemők három mennyiségileg és 

minőségileg különböző viselkedésmintázatú csoportját (sírós, anya-fókuszú, semleges) 

rajzolták ki, amelyet a kibővített mintában is feltételezünk. 

a) A feltételezett nemi különbségek nyomán a csecsemő klaszterek eltérő nemi 

összetételét várjuk. 

b) A gyermeki viselkedésmintázatok között nem tapasztaltunk életkori stabilitást 

(Remete, 2012), a jelen kibővített mintán ismét vizsgáljuk e kérdést. 

c) A fapofa helyzetben tapasztalt viselkedés és csecsemő temperamentum összefüggéseit 

eddig két tanulmány vizsgálta. Tarabulsy és munkatársai (2003) vizsgálata nem talált 

összefüggést a 6 hónapos kori SF válasz és az anyai beszámoló mentén vizsgált 

gyermek temperamentum között, míg Braungart-Rieker és mtsai (1998) a csecsemő 

negativitása és az önmegnyugtató viselkedések alacsonyabb szintje között jelzett 

együttjárást a gyermek 4 hónapos korában. Vizsgálatunk során explorációs jelleggel 

vizsgáljuk, hogy a különböző csecsemőcsoportok mutatnak-e eltérést az egyes 

temperamentum faktorok és skálák mentén.  
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13) A csecsemők sírása alatti anyai viselkedés az anya szabályozó stratégiájáról nyújthat 

információkat. Előzetes vizsgálataink alapján mindkét életkorban három hasonló tartalmú 

(semleges, visszahúzódó, pozitív) klaszter elkülönülését várjuk (Remete, 2012). E kisebb 

elemszámú mintán végzett vizsgálati eredményeink alapján feltételezzük továbbá:  

a) az interakciós szakaszokban mutatott anyai viselkedés eltérését az anyai 

klaszterbesorolás szerint, 

b) az anyai klaszterek eltérő hatékonyságát a csecsemő negatív állapotának 

szabályozásában, 

c) az anyai klaszterbesorolás stabilitását a két vizsgált életkorban. 

d) A feltételezett nemi különbségek alapján a szabályozó stratégiák nemi megoszlásbeli 

különbségeit várjuk. 

e) Az anyai viselkedés és az önbeszámolón alapuló egyéni jellemzők vizsgálatával 

kapcsolatban kevés eredmény található a szakirodalomban, ezért explorációs jelleggel 

vizsgáljuk az anyai klaszterek és az anyai emocionalitás (PANAS-X), temperamentum 

(ATQ), családi életesemények (LE), és az anyát érő társas támogatás (SS) 

összefüggéseit. 

f) Mesman és mtsai (2009) meta-analízise nyomán az anyai depresszív tünetek és a 

fapofa helyzetben megfigyelt viselkedés összefüggését várjuk  

14) Előzetes vizsgálati eredményeink (Remete, 2012) alapján az anya és a csecsemő 

klaszterbesorolása a csecsemők mindkét vizsgált életkorában szignifikáns összefüggést 

mutat. Munkánk során jelen bővített mintán teszteljük e vizsgálati eredményeket.  

15) A szakirodalom által leírt visszacsapási reakció lehetséges okaira ez idáig nem született 

kielégítő magyarázat.  

a) Braungart-Rieker és munkatársai (1998) hiánypótló vizsgálata a magasabb reaktivitást 

és alacsonyabb nyugtathatóságot találta a háttérben. Vizsgálatunk során feltételezzük a 

temperamentum szerepét a visszacsapási reakció fellépésében. 

b) Az alacsony longitudinális stabilitási adatok alapján nem várjuk a visszacsapási 

reakció stabilitását a két életkor között. 

c) Elemzéseink során vizsgáljuk az anyai szabályozó stratégiák és a csecsemő 

viselkedésmintázatának szerepét a visszacsapási reakció megjelenésében. 
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3.1.5 A fapofa helyzetre adott viselkedés implikációi a kötődési viselkedésre 

16) A szakirodalmi adatok alapján a fapofa epizód alatt megfigyelt pozitív érzelmek és 

visszahívó viselkedések (anyára nézés, distresszmentes vokalizáció az anya irányába) 

kapcsolatát feltételezzük a kötődési biztonsággal (Mesman és mtsai, 2009). 

17) Vizsgálatunk során a 4 és 9 hónapos kori gyermeki klaszterbesorolás és a kötődési 

mintázat összefüggését feltételezzük. 

18) Az anyai viselkedés hatása a csecsemő kötődési mintázatára, ismert jelenség a 

szakirodalomban (van IJzendoorn, 1995). Hipotézisünk alapján az anyai szabályozó 

klaszterek és a csecsemő 12 hónapos kori kötődési stílusa közötti kapcsolatot 

feltételezünk.  

19) A viselkedési- (illetve klaszter) stabilitás és a kötődési típus összefüggését feltáró jelleggel 

vizsgáljuk.  

20) A visszacsapási reakció és a tükrözési viselkedés kötődési klasszifikációval való 

összefüggését – megelőző szakirodalmi vizsgálatok hiányában – explorációs jelleggel 

vizsgáljuk.  

21) A komplex oksági kapcsolatok feltárása érdekében regressziós modellsegítségével 

vizsgáljuk, hogy az egy éves kori kötődési viselkedést mennyiben jelzi előre a 4 és 9 

hónapos korban megfigyelhető csecsemő és anyai viselkedés (illetve klaszterbesorolás). 
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Az 5. ábra mutatja a kutatásunk során vizsgált változókat, illetve az azok között feltételezett 

összefüggéseket. 

5. ábra: A kutatás során vizsgált változók és feltételezett összefüggéseik 
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4. Módszerek 

4.1 Vizsgálati személyek 

A vizsgálat keretéül szolgáló Budapesti Mama Baba (BMB) kutatás az MTA TTK Kognitív 

Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében, Dr. Gervai Judit vezetésével zajlott 2009 és 2012 

között. A kutatást etikai szempontból az ETT-TUKEB engedélyezte 2009-ben. A részvételre a 

szülők önként jelentkezhettek és a vizsgálatot követően apró ajándékban részesültek. A 

családokat internetes, illetve újságokban megjelenő felhívások és hirdetések (pl. a 

kutatócsoport honlapja: babakutatas.hu, Kismama magazin, Nők Lapja Psziché), baba-mama 

foglalkozások (pl. Ringató), védőnők, gyermekorvosok és a vizsgálatban résztvevők ajánlása 

útján értük el. 

A kutatás 171 családdal kezdődött, azonban különböző okok miatt (családok lemorzsolódása, 

sikertelen vizsgálat egy adott életkorban, videó felvétel rossz minősége miatt nem elemezhető 

felvételek, vizsgálat időtartama alatt diagnosztizált fejlődési rendellenesség) 142 anya-

gyermek páros rendelkezett minden életkorból adattal. A fapofa kódolás során összesen 5 

gyermek és szülője került kizárásra
8
, így a számításokat egy 137 fős almintán végeztük. 

A beválasztási kritérium alapján minden csecsemő (67 lány, 70 fiú) egészségesen, időre (37-

41. gesztációs héten) született, minimum 2500 g születési súllyal (átlag: 3500 ±431gramm). 

Az anyák átlagéletkora 32 (±3,5) év, iskolai végzettségük többnyire (117 fő, 85%) 

főiskolai/egyetemi diploma volt. Az apák átlagéletkora 35 (±5,9) év, iskolai végzettségük 

főként (98 fő, 71%) főiskolai/egyetemi diploma volt. A csecsemők többsége elsőszülött 

gyermek (103 fő, 75%). A szülők szinte minden esetben tartós házastársi/élettársi 

kapcsolatban éltek (134 fő, 98%). A résztvevők Budapestről, illetve a főváros 

vonzáskörzetéből érkeztek.  

A csecsemők 4, 9, majd 12 hónaposan érkeztek hozzánk vizsgálatra. A vizsgálat időpontja 

minden esetben a csecsemő betöltött 4, 9, illetve 12 hónapos korát követő 2 héten belül volt 

esedékes. A vizsgálat körülbelül 1-1,5 órás elfoglaltságot jelentett a családok számára.  

                                                      
8
részletesen lásd. 4.3.1.3.1 Kódolásból való kizárás alfejezet 
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4.2 Kérdőíves módszerek9 

4.2.1 Családi jellemzőket mérő kérdőíves eszközök 

4.2.1.1 Szocioökonómiai státusz (SES) 

A családok szocioökonómiai státuszának felmérésére egy, a kutatócsoport által összeállított 

mérőeszközt alkalmaztunk. A demográfiai rizikó megállapítására az önkitöltős kérdőív kitért 

a szülők életkorára, iskolázottságára, családi állapotára; a terhesség és szülés körülményeire, a 

gyermek születési súlyára, gesztációs hétre; a családban nevelkedő gyermekek számára, és a 

család jelenlegi életkörülményeire. 

A perinatális rizikó megállapítása a SES kérdőív 25 vonatkozó tétele alapján történt. A skála 

rákérdezett a csecsemő születési súlyára, illetve az előforduló perinatális komplikációkra 

(fekvési rendellenességek, téraránytalanságok, újszülöttel történt komplikációk – anoxiás 

állapotok, szülés során fellépő mechanikai akadályok). A skála és a súlyozás alapjául Beck és 

Shaw (2005) perinatális komplikációs mérőeszköze szolgált, amely 0-5 közötti pontszámmal 

jellemezte az anya-gyermek párokat. Köszönhetően annak, hogy egészséges 

csecsemőpopuláció elérésre törekedtünk, valódi rizikó elhanyagolható számban fordult elő a 

mintában, s azok a csecsemők, akikről a longitudinális vizsgálat közben kiderült, hogy 

fejlődési rendellenességgel jellemezhetők, a vizsgálatban ugyan részt vettek a továbbiakban 

is, de adataikat jelen vizsgálat során nem elemeztük.  

4.2.1.2 Családi életesemények (Life Events, LE) 

A család életében bekövetkező jelentős változásokat mindhárom vizsgált életkorban nyomon 

követtük. Az anyák egy a kutatócsoport által szerkesztett 56 tételes listán jelölték, hogy 

történt-e (s ha igen, mikor) velük az utolsó vizsgálat óta (illetve a csecsemők 4 hónapos 

korában a terhesség elejétől visszamenőleg) az alábbi stresszkeltő események közül valamely: 

párkapcsolati gondok, költözés/lakásfelújítás, anyagi gondok, súlyos betegség, tágabb 

családdal való problémák, halálesetek (tágabb családra, illetve az anya közeli rokonaira 

vonatkozóan jelölve). A lekérdezett tételek jelölése alapján súlyozott pontszám jelzi az egyes 

területeken jelen lévő problémákat (Danis és mtsai, 2006). 

                                                      
9
 A kérdőívek Dr. Lakatos Krisztinánál, illetve Dr. Tóth Ildikónál elérhetőek az MTA TTK KPI Pszichobiológiai 

Csoportjában. 
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4.2.1.3 Társas támogatás (Social Support, SS) 

Az anyát körülvevő társas támogatás vizsgálatára a Tóth és Danis (2008) által összeállított 

Társas támogatás kérdőívet alkalmaztuk. A mérőeszköz 10 támogató lehetőséget (egyént és 

csoportot, pl. házastárs, szomszéd, vallási csoport) sorol fel, melyen a kitöltő egy négyfokú 

Likert-skálán jelöli, hogy adott időszakban (jelen esetben a terhesség kezdetétől a csecsemő 4 

hónapos koráig, illetve a 4 és 9 hónapos kor közötti időszakban) melyik milyen mértékben 

támogatta (0=egyáltalán nem, 3=nagyon, X=nincs ilyen kapcsolata). Az eszköz segítségével 

felmérhető, hogy mennyi támogatásban részesül a szülő a szűkebb (házastárs, nagyszülők, 

közeli barátok, rokonok) és tágabb (szomszédok, segítő foglalkozásúak, iskola-, egyesületi-, 

gyülekezeti társak) környezetből, illetve összesen (ebbe a manapság egyre gyakrabban 

felkeresett internetes fórumokról érkező segítség is beletartozik, így 30 pont a skálán elérhető 

legmagasabb érték). A kérdőív további 3 kérdése a támogatottság érzéséről, a megküzdés 

hatékonyságáról, illetve az adott időszak megterheltségének mértékéről vár egy pontszámot 

(ennek értéke 1-10 pont között variálhat), melyet egy tízfokú Likert skálán kell jelölni.  

4.2.2 Anyai jellemzőket mérő kérdőíves eszközök 

4.2.2.1 Anyai temperamentum mérése (ATQ) 

Az anyai temperamentum vizsgálatára a Rothbart-féle felnőtt temperamentum kérdőívet 

használtunk (Adult Temperament Questionnaire, ATQ; Evans, Rothbart, 2007), melyet az 

anyák az első vizsgálaton való részvétel idején töltöttek ki. A mérőeszköz önbeszámolón 

alapuló, 77 tételes kérdőív, mely 7-fokú Likert skálán (1=egyáltalán nem jellemző, 7=nagyon 

jellemző, X=nem alkalmazható) 4 faktor és 13 skála mentén méri a temperamentumot. A 

kérdőív fordítása a kutatócsoport munkája, melynek pszichometriai vizsgálata jelen 

populáción zajlik. A kérdőív homogenitás mutatói az1. számú táblázatból kiolvashatók. 

Az ATQ faktorai és alskálái: 

I. Negatív affektivitás 

a) Félelem: a distressz elővételezése miatt keletkező negatív érzelem 

b) Szomorúság: szenvedéshez, csalódottsághoz, tárgyvesztéshez kapcsolódó 

negativitás, rosszkedv, levertség 

c) Külső ingerek miatti diszkomfort: a szenzoros (vizuális, hallási, ízlelési, 

taktilis) ingerlés intenzitásához, gyakoriságához, komplexitásához kapcsolódó 

negatív érzelem 

d) Frusztráció: a feladatvégzés, cél akadályoztatása esetén fellépő negatív érzelem 
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II. Extraverzió/Lendületesség 

a) Szociabilitás: szociális interakciók és mások társaságának élvezete 

b) Pozitív érzelem: az öröm megélésének latenciája, küszöbe, intenzitása, 

időtartama és gyakorisága 

c) Intenzív ingerek élvezete: magas intenzitású, komplex, új és inkongruens 

helyzetek élvezete 

III. Önszabályozás 

a) Figyelem-szabályozás: a figyelemfókuszálás/váltás akaratlagos képessége 

b) Gátlókontroll: kapacitás a helytelen megközelítő viselkedés elnyomására 

c) Cselekvőkészség szabályozása: az erős elkerülő törekvés ellenére végrehajtott 

cselekvés képessége 

IV. Orientációs érzékenység 

a) Semleges ingerekre való érzékenység: alacsony intenzitású testi és környezeti 

ingerek érzékelése 

b) Érzelmi ingerekre való érzékenység: alacsony intenzitású, spontán érzelmi 

ingerek tudatos kogníciója 

c) Szabad asszociációs készség: a környezettel kapcsolatos általános 

asszociációktól eltérő kogníció 

1. táblázat: Az ATQ kérdőív Cronbach alfa mutatói (N=133-150) 

 
ATQ SKÁLÁK 

BMB  
minta 

Rothbart-féle 
minta 

Negatív affektivitás 0.83 0.81 

Félelem 0.66 0.64 

Szomorúság 0.70 0.62 

Diszkomfort 0.78 0.69 

Frusztráció 0.75 0.72 

Önszabályozás 0.80 0.78 

Gátlókontroll 0.58 0.60 

Cselekvőkészség szabályozása 0.71 0.69 

Figyelemszabályozás 0.71 0.73 

Extraverzió/Lendületesség 0.68 0.75 

Szociabilitás 0.64 0.71 

Intenzív ingerek élvezete 0.64 0.68 

Pozitív érzelem 0.67 0.62 

Orientációs érzékenység 0.74 0.85 

Semleges ingerekre való érzékenység 0.55 0.64 

Érzelmi ingerekre való érzékenység 0.60 0.79 

Szabad asszociációs készség 0.58 0.67 
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4.2.2.2 Anyai érzelmi beállítódás mérése (PANAS-X) 

A Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form (PANAS-X, Watson, Clark, 

Tellegen, 1988) egy, a pozitív és negatív érzelmi állapotok mérésére irányuló kérdőív. Az 

eredeti 60 tételes, önbeszámolón alapuló kérdőív két fő (pozitív affektus, negatív affektus) és 

11 specifikus érzelemskála (pl. Félénkség, Bűntudat, Magabiztosság) mentén vizsgálja az 

emocionalitást. A kitöltő egy ötfokú Likert-skálán (1=alig vagy szinte egyáltalán nem, 

5=nagyon, szinte mindig) ítéli meg, hogy az elmúlt néhány hétben mennyire jellemezték a 

felsorolt érzelmi állapotok.  

Kutatásunk során az eredeti kérdőív 30 tételét alkalmaztuk, a két fő skála mellett a Félelem, 

Ellenségesség és Magabiztosság skálát 6-6 itemmel vizsgálva (a Pozitív és Negatív Affektus 

skálákon maximum 50, a specifikus érzelem skálák esetében 30 pont volt e lehető 

legmagasabb elérhető érték). Gyollai és munkatársai (2011) a magyar nyelvű kérdőív eredeti 

és 20 tételre rövidített pszichometriai mutatóit megfelelőnek találták. A kérdőív jelen 

kiegészített változatát a BMB kutatás során teszteltük. Az eszköz skáláinak homogenitás 

mutatói a 2. számú táblázatban találhatók. 

2. táblázat: A PANAS kérdőív skáláinak Cronbach alfa mutatói 

PANAS Pozitív Negatív Félelem Ellenségesség Magabiztosság 

4 hó (N=155) 0,73 0,85 0,81 0,81 0,73 

9 hó (N=150) 0,80 0,86 0,82 0,78 0,80 

12 hó (N=146) 0,78 0,88 0,84 0,79 0,82 

 Megjegyzés: Az elemszám az életkoronként rendelkezésre álló összes kitöltött kérdőívből ered 

4.2.2.3 Anyai depresszív tünetek mérése (HADS) 

Az anyai depresszív és szorongásos tünetek mérésére az önbeszámolón alapuló Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) kérdőívet alkalmaztuk (Zigmond, Snaith, 1983; 

magyar változat validálása: Muszbek és mtsai, 2006). A mérőeszköz 14 tétele 4-fokú Likert 

skálán méri a múlt héten előforduló szorongásos és hangulati tüneteket (0=soha/egyáltalán 

nem, 3=nagyon gyakran/kifejezetten) és két fő skálába (szorongás, depresszió) rendezi azokat. 

A lehetséges maximum skálapontszám mindkét skála esetében 21 pont.  
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A szerzők meghatározták a határértékeket is a skálák pontszámaira vonatkozóan, 0-7 pont a 

normál tartományt, 8-10 pont a határeseti tartományt, 11 pontnál magasabb érték a klinikai 

szintű problémákat jellemzi. A mérőeszköz reliabilitás mutatóit a 3. táblázat tartalmazza.  

3. táblázat: A HADS kérdőív reliabitás mutatói 

HADS Szorongás Depresszió 

4 hó (N=155) 0,72 0,68 

9 hó (N=150) 0,75 0,78 

12 hó (N=148) 0,76 0,74 

Megjegyzés: Az elemszám az életkoronként rendelkezésre álló összes kitöltött kérdőívből ered 

4.2.3 Csecsemőkkel kapcsolatos mérőeszközök 

4.2.3.1 A gyermek temperamentumát mérő kérdőív (IBQ-R) 

Az Infant Behavior Questionnaire revideált változata (IBQ-R) anyai beszámolón alapuló, a 

csecsemő temperamentumának mérésére szolgáló kérdőív, melyet Rothbart és munkatársai 

fejlesztettek ki (Rothbart, 1981), majd – a tapasztalatok nyomán revideáltak (Garnstein, 

Rothbart, 2003, magyar kézirat: Lakatos és mtsai 2010). A kérdőív 191 itemet tartalmaz, 

amelyben a gondozónak különböző viselkedéscsoportok (pl. etetés, alvás, fürdetés és 

öltöztetés, stb.) mentén kell jellemeznie gyermekét (az elmúlt egy, illetve néhány viselkedés 

esetén az elmúlt két hét alapján). Az itemek 3 fő faktorba és 14 skálába (rendezhetők, s ezek 

alapján meghatározhatók a csecsemők temperamentumbeli eltérései. 

Az IBQ-R skálái: 

 Aktivitás szint: nagymotoros mozgás (pl. kar, láb mozgatása), helyváltoztatás 

 Korlátozásra jelentkező distressz: nyűgösség, sírás, distressz fellépése a) korlátozott 

helyzetben/pozícióban, b) gondozói tevékenységek alatt, c) vágyott cselekvés 

sikertelensége miatt 

 Félelem: a csecsemő ijedt vagy distressz jeleit mutatja új tárgyak, társas ingerek 

esetén, gátolt az újdonsághoz való közeledésben  

 Figyelem tartóssága: a csecsemő figyelmének és/vagy tárggyal folytatott 

interakciójának terjedelme (egy adott tárggyal való hosszabb foglalkozás során) 

 Mosoly/Nevetés: mosoly és nevetés, gondozás és játék közben 

 Intenzív ingerek élvezete: magas intenzitású, tempójú és komplexitású inger (pl. 

kukucs játék) élvezete 
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 Alacsony intenzitású ingerek élvezete: alacsony intenzitású, tempójú és komplexitású 

inger (pl. kedvenc játékkal való csendes játék) élvezete 

 Nyugtathatóság: a gondozó nyugtató módszereinek hatására csökkenő nyűgösség, 

sírás, distressz 

 Distresszből való felépülés sebessége: a distresszből, izgatottságból való felépülésnek 

és általános arousal helyreállításának üteme, elalvás könnyedsége 

 Testkontaktus élvezete: a gondozó által nyújtott testi kontaktus kifejezett élvezete 

 Perceptuális/Érzékszervi érzékenység: az alacsony intenzitású, enyhe környezeti 

ingerek érzékelésének mértéke 

 Szomorúság: általános rosszkedv és alacsonyabb aktivitás - szenvedés, fizikai állapot, 

tárgyvesztés, képességhiány esetén 

 Megközelítés: az élvezetes tevékenységek (pl. új játék megszerzése) gyors 

megközelítése és ehhez kapcsolódó izgatottság, pozitív várakozás 

 Vokális reaktivitás: a vokalizáció mennyisége mindennapi tevékenységek során 

Az IBQ-R faktorstruktúrája mintánkban részben eltért az eredetihez képest. A csecsemők 4 

hónapos korában az eredeti lendületesség/extraverzió faktort a vokális reaktivitás, a magas 

intenzitású ingerek élvezete, a mosoly/nevetés és kisebb súllyal a megközelítés skálák adták 

ki. Kilenc hónaposan ez a struktúra kiegészült az aktivitás szint és érzékszervi érzékenység 

skálával, amely ebben a korban így megegyezett az eredeti faktor tartalmával. A negatív 

érzelmek faktor mindkét vizsgálati életkorban megegyezett az eredeti struktúrával 

(szomorúság, korlátozásra jelentkező distressz, félelem, distresszből való felépülés). Nagyobb 

eltérések az eredeti orientáció/szabályozás faktor tekintetében voltak. A csecsemők 4 hónapos 

korában az orientáció faktor szinte kizárólag a figyelem skálából állt (kisebb mértékben az 

alacsony intenzitású ingerek élvezete skála szerepelt még benne), 9 hónaposan a testkontaktus 

élvezete és kisebb súllyal az alacsony intenzitású ingerek élvezete tette ki
10

. 

Az elemzések során a skálákon belül töröltük azon a tételeket, ahol az anyák minimum 60%-a 

a “Nem alkalmazható” válaszlehetőséget jelölte (illetve nem adott választ). Az elemszámok 

csökkenése miatt a megbízhatóságot split-half módszerrel és Spearman-Brown korrekcióval 

végeztük (4. táblázat).  

                                                      
10

 A dolgozat további részében az eredeti orientáció/szabályozás faktor a félreértések elkerülése végett F3-ként 

szerepel. 



61 
 

4. táblázat: Az IBQ-R skáláinak reliabitás mutatói 

IBQ-R skálák 4 hó 9 hó 12 hó 

Aktivitás szint 0,84 0,89 0,9 

Korlátozásra jelentkező distressz 0,81 0,88 0,78 

Félelem 0,84 0,89 0,89 

Figyelem tartóssága 0,78 0,81 0,84 

Mosoly/Nevetés 0,81 0,81 0,78 

Intenzív ingerek élvezete 0,73 0,67 0,79 

Alacsony intenzitású ingerek élvezete 0,82 0,75 0,71 

Nyugtathatóság 0,72 0,74 0,79 

Distresszből való felépülés sebessége 0,87 0,87 0,89 

Testkontaktus élvezete 0,78 0,89 0,92 

Perceptuális / Érzékszervi érzékenység 0,84 0,65 0,71 

Szomorúság 0,91 0,91 0,9 

Megközelítés 0,84 0,88 0,9 

Vokális reaktivitás 0,71 0,81 0,78 

Megjegyzés: a táblázatban Spearman-Brown korrekciós együtthatók szerepelnek 

A csecsemőkori temperamentum vizsgálatára a szerzők később létrehozták az IBQ-R rövidített, 

91 tételes (Short Form) és nagyon rövid, 37 tételes (Very Short Form, VSF) változatát is (Putnam 

és mtsai, 2013). A rövidített változatok pszichometriai tulajdonságai a 3-12. hónapos korban 

alkalmazott validáló mérések során megbízhatónak bizonyultak. Kutatásunk során a csecsemők 

VSF három átfogó skálájának (Lendületesség, Negatív affektivitás, Önszabályozás – melyek 

megfelelnek az IBQ-R 3 fő faktorának) pontszámai is kiszámításra kerültek. A homogenitás 

mutatók alakulása az 5. táblázatból leolvasható.  

5. táblázat: Az IBQ-R VSF reliabitás mutatói 

IBQ-R VSF Lendületesség Negatív affektivitás Önszabályozás 

4 hó 0,54 0,78 0,68 

9 hó 0,58 0,74 0,65 

12 hó 0,56 0,71 0,69 

Kutatásunk során a vizsgálat időpontjának telefonos egyeztetésekor megkértük az 

édesanyákat, hogy az előforduló dimenziók mentén figyeljék meg gyermeküket és annak 

alapján töltsék ki a számukra postázott kérdőívet, majd hozzák magukkal a vizsgálatra. A 

kérdőív kitöltésére vonatkozó eljárás ilyen sztenderd menetét a kérdőív szerkesztői 

fejlesztették ki. Az eljárás célja, hogy az egyértelmű és konkrét szempontok segítségével 

objektív eszközt nyújtson a gyermek jellemzésére, ezáltal növelve annak megbízhatóságát. 
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4.3 Kísérleti eljárások 

4.3.1 Kísérleti helyzet az anya-gyermek interakció mérésére: Tronick-féle fapofa (still-

face, SF) helyzet módosított változata 

4.3.1.1 Laboratóriumi elrendezés 

A vizsgálatokat egy csendes szobában végeztük, amelyben paravánnal körülvéve két egymás 

felé fordított szék állt: egy etetőszék a csecsemő részére és egy irodai szék az anya számára. A 

paraván mögül anyára és gyermekére 1-1 videokamera irányult, amelyeknek képeit osztott 

képernyőtechnikával digitálisan rögzítettük a szomszédos technikai helységben. A 

kísérletvezető itt egy képernyőn figyelte a pár interakcióját és egy, csak az anya számára 

látható piros lámpa felvillantásával jelezte az egyes epizódok kezdetét és végét (6. ábra). 

 

 

4.3.1.2 A vizsgálat menete 

Kísérleti elrendezésünk egy általunk módosított fapofa helyzet volt, amely során a normál 

interakciós szakasz után két fapofa és két helyreállítási epizód közvetkezett (7. ábra). Az 

anyát kértük, hogy a vizsgálat teljes ideje alatt tartózkodjon az érintéstől, valamint nem 

alkalmazhatott játékszert vagy más tárgyat sem a gyermek figyelmének lekötésére. A kezdeti 

normál interakciós szakaszban (NI) anya és gyermeke három percig szabadon 

kommunikálhatott egymással. Ezt követte az első kétperces fapofa epizód (1.SF), amely során 

az anyát arra kértük, hogy mozdulatlanul, mintegy szoborszerűen nézzen el a csecsemő feje 

fölött. Az első helyreállítási epizód (1.HÁ) során a páros három percig újra szabadon 

6. ábra: Laboratóriumi elrendezés 
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kommunikálhatott. Ezt követte egy újabb kétperces fapofa epizód (2.SF) és végül egy szintén 

3 percig tartó második helyreállító szakasz (2.HÁ). 

7. ábra: A kísérleti helyzet elrendezése 

 

A vizsgálatvezető kivételes esetekben (pl. amikor a csecsemő nagyon rosszul tűrte a fapofa 

epizódot) lerövidíthette egy vagy több szakasz hosszát is. Az epizódok hossza esetenként a 

technikai problémák miatt látszik rövidebbnek (pl. bár egy epizód rövidítés nélkül lefutott, a 

kamera kép és hanghibái miatt előfordultak nem kódolható időszakok, amelyek nem 

kerülhettek bele a vizsgálat összesített időtartamába).A 6. táblázat mutatja az egyes epizódok 

hosszának alakulását a két vizsgált életkorban.  

6. táblázat: Az egyes epizódok hosszának alakulása életkoronként a fapofa helyzetben (mp-ben) 

Epizód 
Átlag Szórás Minimum Maximum 

4 hó 9 hó 4 hó 9 hó 4 hó 9 hó 4 hó 9 hó 

NI 182,21 181,27 6,54 3,48 151,08 172,85 239,51 217,36 

1.FE 117,59 115,73 13,47 15,80 46,07 60,51 124,76 125,42 

1.HE 182,52 181,26 13,24 13,76 92,99 67,83 226,94 205,77 

2.FE 96,59 89,88 40,04 40,72 0,00 0,00 126,94 125,74 

2.HE 167,90 170,81 39,82 33,45 0,00 0,00 212,65 193,04 

Összes 746,81 735,15 83,03 83,34 388,04 310,22 844,46 800,20 

4.3.1.3 Kódolás és viselkedést értékelő rendszer 

Kódrendszerünk az anya és csecsemő viselkedésének előzetes elemzések alapján kiválasztott 

elemeit tartalmazta. Az általunk kialakított értékelő rendszer sok szempontból támaszkodott a 

korábbi kutatásokra, azonban ki is egészítette azokat. Előzetes vizsgálatok (Remete, 2009) 

alapján mindkét vizsgálati személy esetében öt viselkedési dimenzió kódolása mellett 

döntöttünk. A viselkedések folyamatos rögzítése az Observer XT 9.0 szoftverrel történt 

(Noldus, 2010). Az osztott-képes videofelvételekről kódoltuk a tekintet irányát, az érzelmi 

állapotot, a mozgásaktivitást, a vokalizációt és tükrözési viselkedést (7. táblázat). 

  

Normál 
interakció  

NI 

•3 perc 

1. Fapofa 
epizód 

1.FE 

•2 perc 

1. Helyreállító 
epizód  

1.HE 

•3 perc 

2. Fapofa 
epizód 

2.FE 

•2 perc 

2. Helyreállító 
epizód 

2.HE 

•3 perc 
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7. táblázat: A viselkedésértékelő rendszer eredeti változói 

Dimenzió Anya Csecsemő 

Tekintet iránya 

Csecsemő Anya 

Máshova Máshova 

- Csukott szem 

Vokalizáció 

Beszéd Van 

Ének Nincs 

Egyéb hangadás - 

Nincs - 

Érzelmi állapot 

Pozitív Pozitív 

Semleges Semleges 

Negatív Negatív 

Nem eldönthető Nem eldönthető 

Mozgás típusa 

Interakciós Automanipuláció 

Önmegnyugtató Tárgymanipuláció 

Egyéb mozgás Nagymozgás 

Nincs Egyéb mozgás 

- Nincs 

Tükrözési viselkedés 

Hangban Hangban 

Arckifejezésben Arckifejezésben 

Mozgásban Mozgásban 

Több modalitásban Több modalitásban 

Nincs Nincs 

A viselkedési dimenziókon belül egymást kizáró, az adott kategórián belül előforduló összes 

lehetséges viselkedésmódot lefedő viselkedési elemeket definiáltunk. A viselkedési osztályok 

mindegyikét állapot (’state’) típusú változóként kódoltuk. A folyamatos rögzítés lehetővé tette 

a viselkedéselemek abszolút, illetve a teljes vizsgálati időhöz viszonyított, relatív 

időtartamának meghatározását. Szabályszegés esetén a kódolást manuálisan állítottuk le, a 

szabályszegésig értékeltük a felvételt. Szabályszegésnek minősült, ha az édesanya: hozzáért a 

gyermekéhez, a fapofa időszak alatt mutatott vokalizációt, vagy interakcióra irányuló 

mozgást. 

A változókat az egyes viselkedési elemek teljes epizód időtartamhoz viszonyított százalékos 

arányai képezték. A viselkedési aránymutatók használata lehetővé tette, hogy az egyes 

megfigyelésekből nyert adatok – a megfigyelés hasonló, de nem tökéletesen megegyező teljes 

időtartamától függetlenül – összehasonlíthatóvá váljanak.  
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 Kódolásból való kizárás 4.3.1.3.1

Az elemzésből való kizárás mellett döntöttünk abban az esetben, ha a csecsemő már a normál 

interakció jelentős részében negatív érzelmi állapotot mutatott, majd az ezt követő 

epizódokban sem nyugodott meg (ilyenkor feltételezhetően maguk a körülmények okozták a 

stresszhelyzetet a csecsemők számára). Ez alapján a csecsemők 4 hónapos korában három, 9 

hónapos korában másik két csecsemő került kizárásra. 

 Viselkedési változók definiálása 4.3.1.3.2

1. Tekintet iránya 

1.1. Anya 

1.1.1. Csecsemő: az anya a csecsemőre néz (akkor is, ha a csecsemő egy testrészét 

nézi, vagy ha kukucs játékot játszik a babával és épp eltakarja az arcát).  

1.1.2. Máshova: az anya a csecsemőtől eltérő irányba néz (pl.: lámpákra, paravánra, 

stb.) 

1.2. Csecsemő 

1.2.1. Anya: a csecsemő az anyára néz (pl. az anya arcára, de figyelheti az anya által 

végzett kézmozdulatokat, pl. tapsolást is).  

1.2.2. Máshova: a csecsemő az anyától eltérő irányba néz. 

1.2.3. Csukott szem: a csecsemő legalább 2mp-ig csukva tartja a szemeit.  

2. Vokalizáció 

2.1. Anya 

2.1.1. Beszéd: az anya beszél a csecsemőhöz. 

2.1.2. Ének: az anya énekel. 

2.1.3. Egyéb hangadás: az anya egyéb hangadást használ (pl.: tapsol, cuppog, fütyül, 

állathangot utánoz, játszik a hangjával anélkül, hogy értelmes szavakat mondana). 

2.1.4. Nincs: az anya legalább 2 mp-ig nem ad ki semmilyen hangot.  

2.2. Csecsemő: 

2.2.1. Van: a csecsemő hangot ad ki (pl.: gügyög, gagyog, nevet, sikongat, sír, de 

nem köhög, tüsszent, büfög, stb.). 

2.2.2. Nincs: a csecsemő legalább 2 mp-ig nem ad ki hangot (kivéve: köhögés, 

tüsszentés, büfögés, stb.). 
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3. Érzelmi állapot11 

3.1. Anya 

3.1.1. Pozitív: az anya vidám, mosolyog, pozitív tónusban beszél a csecsemőhöz, 

láthatóan jól érzi magát a helyzetben. Pozitívnak tekintjük az anyai viselkedést 

abban az esetben, ha az anya ugyan épp nem tud kifejezni látható érzelmeket (pl. 

berreg, cuppog a szájával, stb.), de az azt megelőző és követő másodpercekben 

pozitív érzelmi állapotot mutatott a csecsemő felé.  

3.1.2. Semleges: az anya nem fejez ki látható érzelmeket a csecsemő felé. 

3.1.3. Negatív: az anya láthatóan rosszul érzi magát a helyzetben (rosszkedvű, az 

elkeseredettség jeleit mutatja).  

3.1.4. Nem eldönthető: a mutatott viselkedés és arckifejezés alapján egyértelműen 

nem dönthető el az anya érzelmi állapota. 

3.2. Csecsemő 

3.2.1. Pozitív: a csecsemő láthatóan jól érzi magát a helyzetben (mosolyog, nevet, 

sikongat, stb.). 

3.2.2. Semleges: nem látható érzelem a csecsemő arcán. 

3.2.3. Negatív: a csecsemő láthatóan rosszul érzi magát a helyzetben (nyűgös, sír, az 

elkeseredettség jeleit mutatja) 

3.2.4. Nem eldönthető: a mutatott viselkedés és arckifejezés alapján egyértelműen 

nem eldönthető a csecsemő érzelmi állapota.  

4. Mozgás típusa 

4.1. Anya 

4.1.1. Interakciós mozgás: az anya mozgása a csecsemővel folytatott interakció 

kialakítására/fenntartására irányul (pl. mutat valamit a csecsemőnek, tapsol, a 

gyermek felé hajolva gesztusaival tartja fenn vagy akarja fenntartani az interakciót, 

stb.). 

4.1.2. Önmegnyugtató mozgás: az anya mozgása annak zavaráról tanúskodik és célja 

az önmegnyugtatás (pl. ajkak harapdálása, kéz tördelése, haj csavargatása, stb.). 

4.1.3. Egyéb mozgás: az anya mozgása nincs összefüggésben sem a gyermekkel 

folytatott interakcióval, sem az önmegnyugtatással (pl. mozgatja a székét, öncélúan 

nézelődik, stb.) 

                                                      
11

Az érzelmi állapotok kódolásánál feltétel, hogy a kódolt érzelmi állapot tartós legyen (pl. ne csak egy átfutó 

mosoly legyen az anya/csecsemő arcán), legalább 2 mp-ig tartson.  
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4.1.4. Nincs mozgás: az anya egyáltalán nem végez mozgást legalább 2 mp-ig (pl. a 

székében hátradőlve ül, mozdulatlan, stb.). 

4.2. Csecsemő 

4.2.1. Automanipuláció: a csecsemő a saját testét, ruháját vagy az etetőülés kantárját 

veszi szájába. 

4.2.2. Tárgymanipuláció: a csecsemő érdeklődésének fókuszában egy tárgy áll, 

amivel manipulál (pl. simogatja a szék karfáját, játszik az etetőszék kantárjával 

vagy saját ruhájával, stb.). 

4.2.3. Nagymozgás: a gyermek célja a helyzet elhagyása (pl. megfeszíti magát, ki 

akar csavarodni a székből, csapkod, stb.). 

4.2.4. Egyéb mozgás: a gyermek az etetőszékben egyéb (semleges) mozgásokat 

végez (pl. mozgatja a kezét/lábát, mutogat, stb.). 

4.2.5. Passzív: a csecsemő legalább 2 mp-ig nem végez mozgást (kivéve: pislogás, 

nyelés, levegővétel). 

5. Tükrözési viselkedés 

5.1. Anya 

5.1.1. Hangban: az anya hangja tükrözi (imitálja) a csecsemő hangját. 

5.1.2. Arckifejezésben: az anya arckifejezése tükrözi a gyermekét. 

5.1.3. Mozgásban: az anya mozgása tükrözi a csecsemőét. 

5.1.4. Több modalitásban: az anya több modalitásban is tükrözi a csecsemő 

viselkedését. 

5.1.5. Nincs tükrözés: nem figyelhető meg tükrözési viselkedés. 

5.2. Csecsemő 

5.2.1. Hangban: a csecsemő hangja tükrözi az anya hangját. 

5.2.2. Arckifejezésben: a csecsemő arckifejezése tükrözi az anyáét. 

5.2.3. Mozgásban: a csecsemő mozgása tükrözi az anyáét. 

5.2.4. Több modalitásban: a csecsemő több modalitásban is tükrözi az anya 

viselkedését.  

5.2.5. Nincs tükrözés: nem figyelhető meg tükrözési viselkedés. 

Mivel a csecsemők és az anyák tükrözési viselkedésének időtartam-aránya alacsony volt az 

egyéb viselkedési változók előfordulási arányaihoz képest, a csecsemőket és az anyákat 

mindkét életkorban aszerint osztályoztuk, hogy időtartamtól függetlenül mutattak-e (és ha 

igen, hányszor) tükrözési viselkedést az interakciós epizódok során. 
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 Kódolás megbízhatósága 4.3.1.3.3

A kódolás megbízhatóságát teszteltük független kódolóval (inter-rater), valamint a kódoló 

önmagával való összehasonlításával (intra-rater). A reliabilitás vizsgálatához 20 négyhónapos 

(15%) és 26 kilenchónapos(19%) csecsemő felvételét elemeztük. A megbízhatósági mutatók 

(Intraclass Correlation Coefficient) értékei alapján a viselkedés kódolása statisztikailag 

megbízhatónak bizonyult (8. táblázat). 

8. táblázat: A fapofa helyzet viselkedés kódolásának megbízhatósága 

 
Inter-rater Intra-rater 

4 hó 0,95 0,94 

9 hó 0,95 0,95 

4.3.1.4 A fapofa helyzet megbízhatósága 

A szakirodalomban kevéssé tárgyalt kérdés a fapofa helyzet teszt-reteszt stabilitása. Tronick 

és munkatársai (2002) vizsgálata kielégítőnek találta a fapofa helyzet ismétléses 

megbízhatóságát, azonban ismételteredmények hiányában fontosnak tartottuk megvizsgálni, 

hogy a csecsemők és anyák viselkedési válaszai milyen mértékben bizonyulnak stabilnak két 

rövid időn belül alkalmazott vizsgálat között, hiszen ez alapjaiban határozza meg a módszer 

érvényességét. 

Kiegészítő vizsgálatunk során 24 anya-gyermek párost hívtunk két hét különbséggel fapofa 

vizsgálatra. A vizsgálatban 9 hónapos csecsemők vettek részt (akik a 9 hónapos koruk 

betöltését követő két héten belül érkeztek az első, majd két hét elteltével a második 

vizsgálatra).  
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Az eredmények a csecsemők részéről (9. táblázat) a viselkedési válaszok közepes-erős 

összefüggését mutatják a két vizsgálati időpont között.  

9. táblázat: Csecsemők viselkedésének stabilitása a fapofa helyzet teszt-reteszt vizsgálata során 

Csecsemőviselkedés 
Stabilitás a két felvételi időpont között 

Teljes vizsgálat alatt Interakciós epizódok alatt Fapofa epizódok alatt 

Tekintet 

Anya 0,88** 0,90** 0,68** 

Máshova 0,91** 0,90** 0,74** 

Csukott szem 0,40* 0,44* 0,56** 

Vokalizáció 
Van 0,70** 0,67** 0,48* 

Nincs 0,70** 0,67** 0,48* 

Érzelmi állapot 

Pozitív 0,64** 0,64** NS 

Semleges 0,70** 0,66** 0,64** 

Negatív 0,66** 0,68** 0,60** 

Mozgás 

Automanipuláció NS 0,44* 0,47* 

Tárgymanipuláció 0,70** 0,60** 0,70** 

Egyéb mozgás 0,46* NS 0,61** 

Nagymozgás 0,49* 0,85** NS 

Passzív 0,56** 0,58** NS 

 Megjegyzés: a táblázatban Spearman’s rho korrelációs együtthatók szerepelnek 

Az anyai viselkedés szintén közepes-erős mértékben bizonyult stabilnak a két vizsgálati 

időpontban (10. táblázat). 

10. táblázat: Az anyai viselkedés stabilitása a fapofa helyzet ismétléses vizsgálata során 

Anyai viselkedés az interakciós epizódokban Teszt-reteszt 
stabilitás 

Tekintet 
Csecsemő 0,53** 

Máshova 0,53** 

Vokalizáció 

Beszéd 0,60** 

Ének 0,77** 

Egyéb 0,63** 

Nincs  0,80** 

Érzelmi állapot 

Pozitív 0,78** 

Semleges 0,76** 

Negatív 0,60** 

Mozgás 

Interakciós 0,65** 

Önmegnyugtató NS 

Egyéb 0,65* 

Nincs 0,49* 

 Megjegyzés: a táblázatban Spearman’s rho korrelációs együtthatók szerepelnek 
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4.3.1.5 Származtatott változók 

Az előzetes számítások alapján a csecsemő negatív érzelmi állapota mindkét életkorban erős 

együttjárást mutatott az összes vokalizációjanak mennyiségével (tehát sírásával) (Spearman’s 

rho=0,89; p<0,001), így e változó nem használható a további elemzésekhez. Ugyanakkor, a 

semleges és pozitív érzelmi állapot idején mért gyermeki vokalizáció függetlenséget mutat az 

érzelmi állapottól. Ezt a distresszmentes vokalizációt mérő változót tovább bontottuk aszerint, 

hogy a gyermek az anya irányába vagy másfelé néz eközben. Így kaptuk az interaktív és a 

semleges vokalizáció származtatott változókat. A kódrendszer végleges változóit a 11. 

táblázat tekinti át. 

11. táblázat: A viselkedés értékelő rendszer végleges változói 

Dimenzió Anya Csecsemő 

Tekintet iránya 

Csecsemő Anya 

Máshova Máshova 

- Csukott szem 

Vokalizáció 

Beszéd Interaktív 

Ének Semleges 

Egyéb hangadás Nincs 

Nincs - 

Érzelmi állapot 

Pozitív Pozitív 

Semleges Semleges 

Negatív Negatív 

Mozgás típusa 

Interakciós Automanipuláció 

Önmegnyugtató Tárgymanipuláció 

Egyéb mozgás Nagymozgás 

Nincs Egyéb mozgás 

- Nincs 

Tükrözési 
viselkedés 

Hangban Hangban 

Arckifejezésben Arckifejezésben 

Mozgásban Mozgásban 

Több modalitásban Több modalitásban 

Nincs Nincs 

4.3.1.6 A kódolás menete 

A felvételek elemzéséhez elsőként az Observer XT 9.0 programban létrehoztunk egy, a 

kódrendszernek megfelelő kódolási sémát. A videofelvétel betöltése után megadtuk minden 

viselkedési kategória kiinduló állapotát (pl. az anya a csecsemőre néz, beszél hozzá, pozitív 

érzelmi állapotot mutat, interakciós mozgást végez és nem tükrözi a viselkedését, miközben a 
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csecsemő az anya irányába néz, nem vokalizál, semleges érzelmi állapotban egyéb típusú 

mozgást végez és nem tükrözi az anya viselkedését). A felvétel kódolása során - megfigyelési 

személyenként külön - egy-egy dimenzió mentén folyamatosan regisztráltuk a változást (pl. 

mikor a csecsemő tekintete az anya irányából egy tárgy felé vándorolt). Abban az esetben, ha 

az anya szabálysértést követett el, a kódolás manuálisan került leállításra.  

A program századmásodperces pontossággal, automatikusan mentette a kiválasztott 

viselkedési egységet, illetve a hozzá tartozó időadatokat. Egy-egy felvétel lekódolása után egy 

adatsort kaptunk, amelyben minden vizsgálati személy minden viselkedési változása nyomon 

követhető volt.  

Az Observer XT 9.0 programmal való munka számos előnnyel jár, hiszen a többszöri 

lejátszhatóság segíti a pontos kódolási folyamatot, a lassítható lejátszás hozzájárul a 

pontossághoz, a program beállításai kiküszöbölik a figyelmetlenségből adódó rögzítési 

hibákat (pl. a program nem enged egymást kizáró viselkedési egységeket kódolni ugyanabban 

az időben), illetve a korrigálhatóság lehetőséget nyújt az esetlegesen felmerülő hibák 

javítására is. 

A szoftver kiválóan alkalmas az adatok több szempontú kinyerésére. A beállítási lehetőségek 

segítségével pontosan meghatározható az egyes epizódok során előforduló (akár egyidejű) 

viselkedések abszolút és relatív időtartama, gyakorisága, latenciája a kísérletben résztvevő 

egyes személyek részéről. Szükség esetén lehetőség van a viselkedési osztályok 

kombinációjára is (pl. kinyerhető az anya viselkedése a gyermek meghatározott érzelmi 

állapota alatt), ami komplex adatkinyerést eredményez.  

4.3.2 Idegen helyzet teszt (IHT) 

Az anya-gyermek kötődés vizsgálatára a standard Ainsworth-féle idegen helyzet tesztet  

alkalmaztuk a csecsemő 12 hónapos korában (Ainsworth, 1978)
12

. A vizsgálati helyzet 

értékelése az Ainsworth-féle koherens alap- (biztonságos (B), bizonytalan-elkerülő (A), 

bizonytalan-rezisztens (C)), illetve a Main és Solomon (1990) által később azonosított 

dezorganizált (D) kategóriákban történta munkacsoport megfelelően kiképzett és 

megbízhatóságot szerzett munkatársai (Tóth Ildikó és Gervai Judit) által. A dezorganizáltság 

mértéke egy 9-fokú skálán (D-pontszám) is meghatározásra került (5-nél magasabb pontszám 

D csoportba sorolást jelentett). A kötődési kategóriákat a további elemzéseknél biztonságos / 

                                                      
12

A vizsgálat menetének ismertetését lásd az Elméleti bevezető 2.2.4.3.1.1 fejezetében.  
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nem biztonságos (B vagy nem-B), illetve dezorganizált / organizált (D vagy nem-D) dichotóm 

változókba is besoroltuk. 

4.4 Vizsgálati módszerek áttekintése 

A longitudinális vizsgálatunk során alkalmazott kísérletek és kérdőívek ütemezését a 12. 

táblázat foglalja össze. 

12. táblázat: Életkoronként alkalmazott vizsgálati módszerek 

Életkor 
Kérdőíves módszerek 

Kísérleti módszer 
Anya Csecsemő 

4 hó 
SES, LE, 

PANAS, HADS, ATQ, 
Perinatális rizikó,IBQ-R Fapofa helyzet 

9 hó LE, PANAS, HADS IBQ-R Fapofa helyzet 

12 hó LE, PANAS, HADS IBQ-R Idegen Helyzet Teszt (IHT) 

4.5 Statisztikai módszerek 

A statisztikai elemzéseket az SPSS 20.0 programcsomag segítségével végeztük.  

Az elemző eljárások kiválasztásához szükséges normáleloszlás vizsgálatot vizuális 

megtekintéssel (hisztogram, Q-Q plot), valamint Shapiro-Wolf-próbával végeztük. Mint a 

viselkedési adatok általában, adataink a legtöbb dimenzión nem voltak normál eloszlásúak, 

ezért a statisztikai vizsgálatokat nem-parametrikus eljárások (Friedman-, Kruskal-Wallis teszt, 

Wilcoxon-, Mann-Whitney-, McNemar-próba, Spearman’s rho) segítségével végeztük.  

Ahol az összehasonlítások jelentős száma miatt megnövekedett az első fajú hiba lehetősége, 

ott Bonferroni korrekciót alkalmaztunk az érvényes összefüggések szűrésére.  

A korrelációs értékek összehasonlítására Fisher-féle Z transzformációt végeztünk 

(szakirodalmi adatok alapján a Fisher Z alkalmazhatósága a Spearman’s rho korrelációs 

értékek összehasonlítására biztató, Myers, Sirois, 2006).  

Az anyai és gyermeki viselkedésmintázatok osztályozására hierarchikus, majd ezt követő K-

közép klaszteranalíziseket végeztünk (ezeknél nincsenek szigorú követelmények az 

eloszlások normalitására vonatkozóan).  



73 
 

Az anyai és gyermeki csoportbesorolások összefüggéseit kereszttáblák segítségévek 

vizsgáltuk (
2
-teszt, Fisher-féle egzakt próba, Phi, Cramér’s V, illetve Kappa asszociációs 

mérőszám használatával). 

A kötődési klasszifikációban szerepet játszó tényezők vizsgálata binomiális logisztikus 

regresszió elemzéssel történt. 
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5. Eredmények 

Az 5.1.-5.2. fejezetben az általunk módosított fapofa helyzetre adott gyermeki és anyai 

reakciók mintázatát tekintjük át. Ennek keretében külön-külön vizsgáljuk a csecsemő és az 

anya viselkedés elemeinek összefüggéseit, illetve a fapofa helyzeten belüli stabilitásukat.  

Az 5.3. fejezet témája a helyzettel összefüggést mutató külső és belső faktorok vizsgálata. 

Ennek során elsőként a demográfiai jellemzők (perinatális rizikó, születési sorrend) hatását 

ismertetjük, majd a nemi különbségek és életkori változások bemutatása következik, melynek 

során kitérünk az életkorok közötti stabilitás vizsgálatára is. 

A temperamentummal, az anyai hangulattal és depresszióval, az anyát érő társas támogatással, 

valamint a családi életeseményekkel megfigyelt összefüggések ismertetése áll az 5.4. fejezet 

fókuszában. 

A5.5. fejezetben a csecsemő és az anya viselkedésében megjelenő egyéni különbségeket 

vizsgáljuk. Ennek keretében kitérünk ezen egyéni jellemzők temperamentummal, anyai 

hangulattal, depresszióval, anyát érő társas támogatással és családi életeseményekkel mutatott 

összefüggéseire. 

A csecsemők és anyák viselkedésében megfigyelhető viselkedésmintázatok azonosítására 

alkalmazott klaszterbesorolásokat és azok külső és belső jellemzőkkel való összefüggéseit az 

5.6. fejezetben ismertetjük.  

Az 5.7. fejezet tartalmazza az anyai és gyermeki viselkedés, az egyéni jellemzők, valamint a 

klaszterbesorolások diádikus összefüggéseinek vizsgálatát. 

A kötődési viselkedés és a helyzet során megfigyelt viselkedés kapcsolatának vizsgálata az 

5.8. fejezetben kerül bemutatásra. Az egyéni jellemzők, valamint a klaszterbesorolás kötődési 

mintázattal való összefüggéseinek elemzése és az erre végzett logisztikus regresszió-analízis 

zárja a fejezetet. 
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5.1 A fapofa helyzetre adott csecsemő viselkedési válaszok 

5.1.1 A csecsemők viselkedési válaszai 

Összhangban saját előzetes és nemzetközi szakirodalmi eredményekkel (Remete, 2012; 

Mesman és mtsai, 2009) az egyes epizódokra adott válaszokat életkoronként és epizódonként 

elemeztük. A négy- és kilenc hónapos csecsemők viselkedési válaszainak relatív időtartamai a 

13. és 14. számú táblázatban láthatók (a viselkedési változók további leíró paraméterei az 

M/1., M/2. számú Melléklet részét képezik)
13

. Az egyes epizódok közötti különbségek post 

hoc elemzéseinek eredményeit a M/3. és M/4. számú Melléklet tartalmazza. 

A tükrözési viselkedés gyakorisági jellemzői a 15. táblázatban láthatók. 

                                                      
13

 A táblázatokban nincsenek feltüntetve a szinte elhanyagolható 0-0,1 közötti időszázalékban megjelenő értékek 

(nem besorolható érzelmi állapotok), így a viselkedések összegzése egy dimenzión nem minden esetben adja ki a 

100%-ot. 4 hónaposan a függetlenség sértése miatt továbbá nem szerepel a csukott szem változó. 
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13. táblázat: Gyermeki viselkedési válaszok átlagos relatív időtartamai (%) a fapofa helyzet epizódjai során a csecsemők 4 hónapos korában 

4 hó   Normál interakció 1.Fapofa epizód 1.Helyreállító epizód 2.Fapofa epizód 2.Helyreállító epizód 
Friedman-
próba (df=4) 

    M SD M SD M SD M SD M SD Khi négyzet 

Tekintet 
Anya 43,73 26,44 26,09 21,43 48,81 24,73 26,56 21,34 47,78 26,98 109,17** 

Máshova 56,05 26,52 71,44 21,57 45,45 24,78 60,60 28,07 39,97 26,69 135,92** 

Vokalizáció 

Interaktív 2,94 4,97 6,23 9,00 8,26 12,19 6,53 9,81 8,63 11,10 43,67** 

Semleges 4,04 7,07 11,63 13,61 6,92 10,62 12,24 13,58 6,99 10,50 65,99** 

Nincs 91,25 13,34 67,96 30,82 68,08 31,32 44,34 35,07 47,70 34,54 240,99** 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 6,35 7,56 0,83 3,68 5,43 8,64 0,62 4,19 4,41 8,84 198,07** 

Semleges 91,80 9,09 84,89 26,86 77,00 28,42 62,02 39,62 58,37 35,59 128,50** 

Negatív 1,85 6,39 14,28 26,34 17,55 29,58 35,91 38,94 35,04 37,30 197,72** 

Mozgás 

Automanipuláció 9,18 16,85 8,71 16,58 11,44 19,34 8,83 17,23 14,25 22,15 9,49* 

Tárgymanipuláció 17,39 20,54 13,71 19,21 6,00 11,14 5,65 13,83 3,39 9,40 151,54** 

Egyéb mozgás 70,47 22,19 74,76 24,22 79,85 21,88 78,58 26,23 75,09 27,12 32,46** 

Nagymozgás 0,37 1,71 2,13 5,48 1,80 4,86 4,99 13,86 3,58 11,17 33,33** 

Passzív 2,60 8,13 0,70 3,28 0,91 4,83 0,49 3,84 1,50 7,39 18,96** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

  



77 
 

14. táblázat: Gyermeki viselkedési válaszok átlagos relatív időtartamai (%) a fapofa helyzet epizódjai során a csecsemők 9 hónapos korában 

9 hó 
 

  Normál interakció 1.Fapofa epizód 1.Helyreállító epizód 2.Fapofa epizód 2.Helyreállító epizód 
Friedman-
próba (df=4) 

  M SD M SD M SD M SD M SD Khi négyzet 

Tekintet 

Anya 44,89 19,62 22,51 15,67 53,75 21,86 22,74 18,10 54,02 24,12 271,38** 

Máshova 55,07 19,66 76,93 16,31 44,32 21,55 74,60 19,89 43,11 24,34 272,54** 

Csukott szem 0,04 0,29 0,56 2,38 1,94 5,88 2,65 7,81 2,87 6,23 100,86** 

Vokalizáció 

Interaktív 6,23 5,97 7,05 6,63 8,93 8,76 4,54 5,40 8,61 10,05 46,70** 

Semleges 7,86 7,34 19,64 12,63 6,95 6,84 15,33 13,64 5,49 7,02 147,55** 

Nincs 84,10 12,89 55,30 25,21 61,37 28,45 35,76 29,66 47,57 31,65 253,39** 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 6,68 9,66 0,95 5,20 6,42 10,23 1,32 7,67 4,56 9,06 176,23** 

Semleges 91,41 11,18 80,80 25,70 70,29 28,84 53,22 37,94 55,60 33,54 193,32** 

Negatív 1,89 5,05 18,26 24,90 23,28 30,15 45,46 37,79 39,57 34,96 277,08** 

Mozgás 

Automanipuláció 4,60 10,83 5,29 9,94 11,05 19,95 9,08 17,18 10,97 18,38 16,49** 

Tárgymanipuláció 23,73 20,84 25,96 20,61 12,97 16,29 16,10 21,55 8,90 16,03 150,32** 

Egyéb mozgás 68,31 20,35 65,29 21,96 69,46 24,19 69,82 26,77 72,60 23,04 18,52** 

Nagymozgás 0,78 2,35 2,80 6,14 2,35 4,50 4,39 9,67 2,46 4,78 29,93** 

Passzív 2,59 6,84 0,65 6,55 4,17 10,23 0,60 3,63 5,08 12,00 72,47** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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5.1.1.1 A csecsemők érzelmi állapotának változásai 

A csecsemők mindkét életkorban a negatív érzelmi állapot növekedésével válaszoltak az első 

fapofa epizódra. A csecsemők 4 hónapos korában a fapofa epizódokat követő helyreállító 

epizódokban a negatív érzelmi állapot stagnálása volt megfigyelhető, míg 9 hónapos korban 

az első helyreállító epizód során tovább nőtt, a második helyreállító epizód során csökkent a 

negatív érzelmi állapotok aránya. A negatív érzelmi állapotok aránya alacsonyabb volt az 

első, mint a második fapofa szakasz során
14

 (8. ábra
15

). 

8. ábra: A csecsemő negatív érzelmi állapotainak alakulása a fapofa helyzet során a két vizsgált életkorban 

 

A pozitív érzelmi állapotok aránya ugyan mindkét életkorban relatív alacsony volt, azonban az 

interakciós epizódok során szignifikánsan magasabbnak bizonyult, mint a fapofa 

epizódokban. A semleges érzelmi állapotok a csecsemők 4 hónapos korában a fapofa epizódot 

követő epizódokban folyamatosan csökkentek, míg 9 hónapos korban a vizsgálat kezdetétől a 

második fapofa epizódig mutattak csökkenést (M/3., M/4. táblázat). 

  

                                                      
14

 A fapofa helyzet egyes epizódjai közötti különbségek irányára vonatkozó post hoc analízisek eredményeit a 

M/3 és M/4.. számú Melléklet tartalmazza.  

15
 A 8., 9., 10., 11., 12. ábrák a 13. és 14. számú táblázatok grafikus megfelelői. 
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5.1.1.2 A nézés irány változásai 

A csecsemők mindkét vizsgált életkorban többet néztek az anyjuk irányába az interakciós 

szakaszok alatt, mint a fapofa epizódok során (9. ábra). 

9. ábra: Az anyára nézés alakulása a fapofa helyzet során a két vizsgált életkorban 

 

A csak kilenc hónapos korban vizsgált csukott szem változó aránya viszonylag alacsony volt a 

teljes vizsgálat során, azonban megállapítható, hogy a helyzet során folyamatos növekedést 

mutatott, illetve az első fapofa és helyreállító epizód alatt alacsonyabb volt, mint az azt követő 

azonos epizódok során (M/3., M/4. táblázat). 

5.1.1.3 A vokális aktivitás változásai 

A semleges vokalizáció mindkét életkorban a fapofa epizódok alatt magasabb, az interakciós 

epizódok alatt alacsonyabb szintet mutatott (10. ábra). 

10. ábra: A csecsemők semleges vokalizációjának alakulása a fapofa helyzet során a két vizsgált életkorban 

 

Az interaktív vokalizáció (11. ábra) a csecsemők 4 hónapos korában a fapofa epizód alatt 

megnőtt, majd az utolsó helyreállító epizód során nőtt tovább. 9 hónaposan az első fapofa 
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epizód végéig stagnált, majd az első helyreállító epizód során megnőtt, a második fapofa 

epizód alatt lecsökkent, és a második helyreállító szakasz alatt újra nőtt. A vokalizáció hiánya 

a csecsemők 4 hónapos korában az első fapofa epizód alatt csökkent, majd a második fapofa 

epizód alatt újra csökkent, míg 9 hónaposan a fapofa epizódokban alacsonyabb értéket 

mutatott, mint a megelőző interakciós epizódok során (M/3., M/4. táblázat). 

11. ábra: A csecsemők interakció vokalizációjának alakulása a helyzet során a két vizsgált életkorban 

 

5.1.1.4 A mozgási aktivitás változásai 

A környezet tárgyaival (pl. etetőszék karfájával) való foglalkozás (12. ábra) időtartama 

mindkét életkorban az első két epizód során mutatott magasabb szintet, majd az első 

helyreállító epizódban esett vissza. Az első fapofa epizód során több tárgymanipuláció fordult 

elő, mint a másodikban. A csecsemők 9 hónapos korában a második helyreállító epizód során 

volt a legalacsonyabb a tárgymanipulációs aktivitás szintje. A nagymozgások aránya mindkét 

életkorban az első és a második fapofa szakasz alatt is növekedést mutatott, és nem esett 

vissza a rá következő helyreállítási epizódokban (M/3., M/4. táblázat). 

12. ábra: A tárgymanipulációs aktivitás alakulása a vizsgálat során a csecsemők 4 és 9 hónapos korában 
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5.1.1.5 Tükrözési viselkedés 

Természeténél fogva a tükrözési viselkedés csak az interakciós szakaszokban volt 

regisztrálható. A tükrözési viselkedés alacsony időtartama miatt azt vizsgáltuk meg, hogy 

időtartamtól függetlenül mutattak-e tükrözési viselkedést az interakciós epizódok során. Az 

anyák és csecsemők részéről a hangban, mozgásban és a több modalitásban is jelentkező 

tükrözés 9, míg az arckifejezésbeli tükrözés 4 hónapos korban volt jellemzőbb (15. táblázat). 

15. táblázat: A tükrözési viselkedés egyes módjait mutató anyák és csecsemők száma 4 és 9 hónapos korban az interaktív 

epizódok során 

Tükrözés módja Csecsemő Anya 

  4 hó 9 hó p 4 hó 9 hó p 

Hangban 5 24 0,001 61 83 0,005 

Arckifejezésben 89 39 0,001 105 88 0,034 

Mozgásban 2 57 0,001 33 84 0,001 

Több modalitásban 1 15 0,001 30 52 0,007 

 A p értékek a McNemar-próbák eredményei 

Az eredmények megerősítik 1. hipotézisünk, a normál interakciós epizódhoz képest a fapofa 

epizód során az anyára nézés csökkenése, a negatív érzelmi állapot növekedése volt 

megfigyelhető. A fapofa hatás a második fapofa epizód során - előzetes elvárásainknak 

megfelelően - az elsőnél intenzívebb formában jelentkezett. A vizsgálat helyreállító 

epizódjaiban megfigyelhető volt a visszacsapási reakció. A hatások a csecsemők 4 és 9 

hónapos korában is megfigyelhetők voltak. 

5.1.2 A csecsemő viselkedési változók egymással való összefüggései 

A viselkedési változók tartalmának megértéséhez szükség volt a változók egymással való 

összefüggéseinek vizsgálatára. Az összehasonlítások jelentékeny száma miatt megnövekedett 

az első fajú hiba lehetősége, ezért Bonferroni korrekciót alkalmaztunk az érvényes 

összefüggések szűrésére (az együttjárásokat összefoglaló korrelációs táblázatok a 16. és 17. 

számú táblázatban találhatóak, melyben a szignifikáns összefüggések kiemelve szerepelnek).  
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16. táblázat: A csecsemők viselkedési mintázatainak teljes időre vonatkozó összefüggései négyhónapos korban 

Viselkedési változók 

Tekintet Vokalizáció Érzelmi állapot Mozgás 
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Tekintet 
 

Anya 1,00 
            

Máshova -,884** 1,00 
           

Vokalizáció 

Interaktív 0,503** -0,449** 1,00 
          

Semleges -0,187 0,329** 0,353** 1,00 
         

Nincs 0,020 0,231** -0,420** -0,257** 1,00 
        

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 0,140 -0,020 -0,060 -0,100 0,395** 1,00 
       

Semleges 0,000 0,292** -0,060 0,160 0,809** 0,140 1,00 
      

Negatív -0,050 -0,252** 0,100 -0,070 -0,875** -0,382** -0,940** 1,00 
     

Mozgás 

Automanipuláció -0,040 0,090 -0,050 0,120 0,225 0,080 0,251** -0,285** 1,00 
    

Tárgymanipuláció -0,404** 0,467** -0,285** 0,100 0,191 -0,070 0,202 -0,160 -0,182 1,00 
   

Egyéb mozgás 0,070 -0,189 0,183 -0,010 -0,376** -0,020 -0,357** 0,347** -0,544** -0,443** 1,00 
  

Nagymozgás -0,120 0,060 -0,100 0,040 -0,186 -0,070 -0,215 0,253** -0,020 0,140 -0,227 1,00 
 

Passzivitás 0,261 -0,212 -0,050 -0,236 0,200 0,100 0,080 -0,100 0,000 -0,080 -0,240 0,040 1,00 

A táblázatban Spearman's rho értékek szerepelnek.  * p < 0,05 ; ** p < 0,001 
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17. táblázat: A csecsemők viselkedési mintázatainak teljes időre vonatkozó összefüggései kilenc hónapos korban 

Viselkedési változók 

Tekintet Vokalizáció Érzelmi állapot Mozgás 
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Tekintet 

Anya 1,00 
             

Máshova -0,976** 1,00 
            

Csukott szem 0,120 -0,263 1,00 
           

Vokalizáció 

Interaktív 0,473** -0,459** 0,040 1,00 
          

Semleges -0,357** 0,390** -0,258 0,243 1,00 
         

Nincs -0,100 0,173 -0,506** -0,289 -0,020 1,00 
        

Érzelmi állapot 

Pozitív 0,318** -0,268 -0,090 0,428** 0,120 -0,060 1,00 
       

Semleges -0,160 0,233 -0,550** -0,110 0,244 0,895** -0,180 1,00 
      

Negatív 0,100 -0,181 0,578** 0,000 -0,279 -0,893** -0,080 -0,948** 1,00 
     

Mozgás 

Automanipuláció 0,020 -0,020 0,030 0,120 0,010 -0,040 0,080 -0,030 0,010 1,00 
    

Tárgymanipuláció -0,503** 0,529** -0,213 -0,213 0,338** 0,430** -0,168 0,491** -0,443** 0,020 1,00 
   

Egyéb mozgás 0,248 -0,262 0,100 0,090 -0,160 -0,339** 0,140 -0,366** 0,321** -0,428** -0,699** 1,00 
  

Nagymozgás 0,040 -0,090 0,308** 0,030 -0,020 -0,318** 0,050 -0,329** 0,330** 0,090 -0,160 -0,020 1,00 
 

Passzivitás 0,312** -0,312** 0,100 0,050 -0,226 0,130 -0,080 0,060 -0,020 -0,120 -0,229 -0,010 -0,060 1,00 

A táblázatban Spearman's rho értékek szerepelnek.  * p < 0,05 ; ** p <,001 
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Kiemelendő, hogy az anyára nézés mindkét életkorban közepes mértékben korrelált a 

csecsemő interaktív vokalizációjával és 9 hónaposan gyenge mértékben a fizikai 

passzivitással. Az anyára nézés és tárgymanipuláció között negatív összefüggés állt fenn. Az 

anyára nézés pozitív érzelmekkel való együttjárása csak a 9 hónapos csecsemőknél volt 

megfigyelhető.  

A máshova nézés mindkét életkorban a tárgymanipulációs aktivitással mutatott közepes 

mértékű korrelációt. A máshova nézés negatívan járt együtt az interaktív vokalizációval, és 9 

hónaposan a fizikai passzivitással. 

Az interaktív vokalizáció 4 hónaposan a semleges vokalizációval, 9 hónaposan a pozitív 

érzelmi állapottal járt együtt. 

A semleges vokalizáció 9 hónapos korban a tárgymanipulációs aktivitással volt kapcsolatban. 

A vokalizáció hiánya mindkét életkorban összefüggött a semleges és negatív érzelmi 

állapotokkal, egyéb mozgással, továbbá a csecsemők 4 hónapos korában a pozitív érzelmi 

állapotokkal. Kilenc hónapos korban a vokalizáció hiánya a tárgymanipulációs aktivitással 

járt együtt, és negatív összefüggést mutatott a nagymozgásokkal. 

A semleges érzelmi állapot 4 hónaposan az automanipuláció, 9 hónaposan a tárgymanipuláció 

magasabb és a nagymozgások alacsonyabb arányával volt jellemezhető. Mindkét vizsgált 

életkorban negatívan korrelált az egyéb típusú mozgásokkal.  

A negatív érzelmi állapotok mindkét korban az egyéb típusú mozgással mutattak pozitív 

irányú korrelációt, továbbá a csecsemők 9 hónapos korában a csukott szem magasabb 

arányával, illetve a helyzet elhagyására irányuló nagymozgásokkal jártak együtt. 

5.1.3 A csecsemők viselkedésének stabilitása az ismételt epizódokban 

Az egyéni változatosságot követően az egyes csecsemők viselkedésének stabilitását 

vizsgáltuk életkoronként a fapofa helyzet ismételt epizódjai során. A gyermeki viselkedési 

változók a Bonferroni korrekciók elvégzése után is kevés kivétellel mindkét életkorban 

szignifikánsan korreláltak a két fapofa és a két helyreállító epizód között (18. táblázat). Ez azt 

jelzi, hogy a csecsemők viselkedésében megfigyelhető változatosság egyéni, stabil 

különbségekből adódhatott, azonban a korrelációk eltérő mértéke az egyes viselkedések eltérő 

stabilitására utalt.  
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18. táblázat: Csecsemők viselkedésének stabilitása a fapofa és helyreállító epizódok alatt a két vizsgált életkorban 

   Csecsemő viselkedés stabilitása 

  Fapofa epizódok alatt Helyreállító epizódok alatt 

Dimenzió 4 hó 9 hó 4 hó 9 hó 

Tekintet 

Anyára nézés 0,45** 0,58** 0,46** 0,59** 

Máshova nézés 0,45** 0,62** 0,40** 0,58** 

Csukott szem 
 

0,46** 
 

0,51** 

Vokalizáció 

Interaktív 0,31** 0,44** NS 0,34** 

Semleges NS 0,35** NS 0,49** 

Nincs 0,57** 0,57** 0,63** 0,67** 

Érzelmi  
állapot 

Pozitív  NS 0,36** 0,31** 0,48** 

Semleges  0,53** 0,65** 0,47** 0,67** 

Negatív  0,58** 0,69** 0,60** 0,67** 

Mozgás 

Automanipuláció NS 0,36** 0,47** 0,43** 

Tárgymanipuláció 0,44** 0,60** 0,41** 0,46** 

Egyéb mozgás 0,38** 0,51** 0,47** 0,44** 

Nagymozgás 0,49** 0,44** 0,50** 0,41** 

Passzivitás NS NS NS 0,54** 

Tükrözésgyakorisága - - 0,41** 0,42** 

Spearman's rho értékek; * p < 0,05, ** p < 0,001, a szignifikáns életkori változást mutató (p<0,05) korrelációk kiemelve 

A 4 és 9 hónapos korban megfigyelhető összefüggések az alábbi viselkedési dimenziókon 

tértek el: a fapofa epizódok között a máshova nézés (Z= -1,92; p=0,050) és a 

tárgymanipulációs aktivitás (Z= -1,71; p=0,040); a helyreállító epizódok között a máshova 

nézés (Z= -2,00; p=0,020) mutatott szignifikánsan magasabb mértékű együttjárást a 

csecsemők 9 hónapos korában. 

Eredményeink megerősítették 2. hipotézisünket, ami alapján közepes-erős stabilitást vártunk a 

csecsemő viselkedésében a kísérlet fapofa és helyreállító epizódjai során.  
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5.2 A fapofa helyzetre adott anyai viselkedési válaszok 

5.2.1 Az anyák viselkedési válaszai 

A vizsgálati helyzet jellegéből eredően az anyák viselkedése az interakciós epizódok során 

variálhatott. Ahogy a gyermeki viselkedések esetén, az egyes epizódokra adott válaszokat a 

csecsemők életkora szerint elemeztük. Az egymás utáni interakciós epizódokban az anyai 

viselkedés számos dimenzió mentén változott (19. és 20. táblázat) (a viselkedési változók 

további leíró paraméterei az M/5. és M/6. számú táblázatban találhatók). Az interakciós 

epizódok közötti különbségek post hoc elemzéseinek eredményeit a M/7. és M/8. számú 

táblázat tartalmazza. 

19. táblázat: Anyai viselkedések átlagos relatív időtartamai (%) a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban a csecsemők 

négyhónapos korában 

4 hó 

Normál 
interakció 

1.Helyreállító 
epizód 

2.Helyreállító 
epizód 

Friedman-
próba (df=2) 

M SD M SD M SD Khi négyzet 

Tekintet 
Csecsemő 98,67 2,24 98,87 2,97 97,96 12,07 27,93** 

Máshova 1,33 2,24 1,13 2,97 0,57 1,18 30,56** 

Vokalizáció 

Beszéd 75,07 22,13 67,81 22,72 65,63 24,18 12,94** 

Ének 16,07 20,45 20,76 21,28 19,82 22,31 2,62 

Egyéb  6,10 10,49 8,34 12,42 10,05 14,69 4,30 

Nincs  2,76 7,76 3,09 5,62 3,03 6,08 49,11** 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 88,52 19,94 83,10 23,79 73,12 33,54 61,63** 

Semleges 11,40 19,90 16,01 22,42 23,14 29,87 52,87** 

Negatív 0,08 0,82 0,89 3,67 2,27 9,35 18,26** 

Mozgás 

Interakciós 85,54 21,90 89,25 17,74 88,67 21,97 0,97 

Önmegnyugtató 0,19 0,61 0,20 0,70 0,78 3,33 7,84* 

Egyéb  10,50 18,77 7,47 14,90 5,83 13,27 16,46** 

Nincs  3,76 11,56 3,08 8,57 3,24 11,01 46,87** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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13. ábra: Anyai pozitív érzelmek alakulása a vizsgálat interakciós epizódjai során a két vizsgált életkorban16 

 

Az egymást követő interakciós epizódokban az anyák mindkét életkorban egyre kevesebb 

pozitív (13. ábra), valamint egyre több semleges és negatív érzelmi állapotot mutattak. A 

kezdeti normál interakciós epizódhoz képest a helyreállító epizódok során több interakciós 

mozgást figyeltünk meg részükről. A beszéd aránya az első epizód során magasabb volt, míg 

a helyreállító epizódok alatt az ének, egyéb hangadás (pl. fütyülés, tapsolás) mutatott 

magasabb szintet (M/7., M/8. táblázat). 

20. táblázat: Anyai viselkedések átlagos relatív időtartamai (%) a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban a csecsemők 

kilenchónapos korában 

9 hó 

Normál 
interakció 

1.Helyreállító 
epizód 

2.Helyreállító 
epizód 

Friedman-
próba 
(df=2) 

M SD M SD M SD Khi négyzet 

Tekintet 
Csecsemő 96,67 4,84 98,03 3,36 98,06 3,50 25,59** 

Máshova 3,33 4,84 1,97 3,36 1,94 3,50 29,59** 

Vokalizáció 

Beszéd 71,95 21,44 63,86 20,23 64,12 23,35 22,37** 

Ének 13,44 17,37 19,42 17,67 18,90 20,32 9,25* 

Egyéb  11,48 15,51 13,34 13,73 13,42 15,97 2,86 

Nincs  3,13 6,66 3,37 6,25 3,57 5,80 26,53** 

Érzelmi állapot 

Pozitív 83,21 22,00 72,35 28,49 62,43 33,30 64,97** 

Semleges 16,67 21,91 25,83 26,36 34,36 30,17 65,28* 

Negatív 0,11 0,78 1,82 6,48 3,21 9,64 38,60** 

Mozgás 

Interakciós 80,76 20,38 88,42 17,39 87,92 18,14 15,16** 

Önmegnyugtató 0,25 1,02 0,26 0,86 0,30 0,85 1,99 

Egyéb  14,83 17,71 8,72 15,18 8,50 15,14 40,07** 

Nincs  4,16 9,99 2,60 6,47 3,28 7,99 22,19** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

                                                      
16 A 13. ábra a 19. és 20. számú táblázat grafikus megfelelője. 
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Az áttekintett eredmények megerősítik 7. hipotézisünket, miszerint az anyák viselkedése eltér 

a normál interakció és helyreállító epizódok során.  

5.2.2 Az anyai viselkedési változók egymással való összefüggései 

Az anyai viselkedési válaszok egymással való összefüggéseit 4 és 9 hónapos korban a 21. és 

22. táblázat tartalmazza (a táblázatban a Bonferroni korrekció mellett kapott szignifikáns 

korrelációk vannak kiemelve).  

Az anyai pozitív érzelmek mindkét életkorban pozitív irányú gyenge-közepes összefüggést 

mutattak az anya interakciós viselkedésével, negatív irányú összefüggést az önmegnyugtató, 

továbbá 9 hónaposan és egyéb típusú viselkedésével, valamint fizikai passzivitásával. A 

semleges érzelmi állapotok a passzivitással, önmegnyugtató viselkedéssel voltak gyenge 

pozitív kapcsolatban és negatívan korreláltak az anya interakciós viselkedésével. A negatív 

érzelmek 9 hónaposan kapcsolatban voltak az anya önmegnyugtató viselkedésével. 

A hangadás hiánya szintén összefüggött az interakciós mozgással, a fizikai passzivitással.  

A csecsemők 9 hónapos korában az anya éneklése az interakciós és egyéb mozgásával járt 

együtt. 
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21. táblázat: Az anyák viselkedési mintázatainak interakciós epizódokra vonatkozó összefüggései 4hónapos korban 

Viselkedési változók 

Tekintet iránya Vokalizáció Érzelmi állapot Mozgás 
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Tekintet 
Csecsemő 1,000 

            

Máshová -1,000** 1,000 
           

Vokalizáció 

Beszéd -0,065 0,065 1,000 
          

Ének 0,089 -0,089 -0,754** 1,000 
         

Egyéb 0,056 -0,056 -0,343** -0,140 1,000 
        

Nincs -0,048 0,048 -0,165 -0,148 0,152 1,000 
       

Érzelmi állapot 

Pozitív 0,110 -0,110 -0,089 0,110 0,063 -0,231 1,000 
      

Semleges -0,108 0,109 0,091 -0,117 -0,046 0,239 -0,994** 1,000 
     

Negatív -0,027 0,027 0,073 -0,071 -0,060 0,095 -0,456** 0,387** 1,000 
    

Mozgás 

Interakciós 0,139 -0,139 -0,083 0,197 0,045 -0,378** 0,399** -0,401** -0,174 1,000 
   

Önmegnyugtató -0,033 0,033 -0,081 0,069 -0,019 0,162 -0,330** 0,327** 0,226 -0,282 1,000 
  

Egyéb -0,190 0,190 0,044 -0,131 -0,043 0,302 -0,255 0,255 0,087 -0,882** 0,196 1,000 
 

Nincs -0,092 0,092 0,031 -0,231 0,054 0,432** -0,277 0,294 0,085 -0,544** 0,105 0,274 1,000 

A táblázatban Spearman's rho értékek szerepelnek.  * p < 0,05 ; ** p <,001 
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22. táblázat: Az anyák viselkedési mintázatainak interakciós epizódokra vonatkozó összefüggései 9 hónapos korban 

Viselkedési változók 

Tekintet Vokalizáció Érzelmi állapot Mozgás 
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Tekintet 
Csecsemő 1,000 

            

Máshová -1,000** 1,000 
           

Vokalizáció 

Beszéd -0,232 0,232 1,000 
          

Ének 0,144 -0,144 -0,664** 1,000 
         

Egyéb 0,176 -0,176 -0,503** -0,131 1,000 
        

Nincs 0,006 -0,006 -0,202 -0,242 0,218 1,000 
       

Érzelmi állapot 

Pozitív 0,061 -0,061 -0,013 0,065 0,069 -0,137 1,000 
      

Semleges -0,047 0,047 0,025 -0,074 -0,063 0,111 -0,988** 1,000 
     

Negatív -0,041 0,041 -0,135 -0,068 0,167 0,195 -0,394** 0,303** 1,000 
    

Mozgás 

Interakciós 0,177 -0,177 -0,224 0,333** 0,179 -0,367** 0,416** -0,403** -0,162 1,000 
   

Önmegnyugtató 0,006 -0,006 -0,223 0,055 0,078 0,268 -0,355** 0,336** 0,347** -0,280** 1,000 
  

Egyéb -0,229 0,229 0,236 -0,333** -0,183 0,332** -0,394** 0,375** 0,187 -0,924** 0,224** 1,000 
 

Nincs 0,009 -0,009 -0,017 -0,151 0,058 0,380** -0,305** 0,320** -0,020 -0,522** 0,201* 0,279** 1,000 

A táblázatban Spearman's rho értékek szerepelnek.  * p < 0,05 ; ** p <,001 
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5.2.3 Anyai viselkedés stabilitása a fapofa helyzet epizódjai között 

Az anyák részéről is – Bonferroni korrekció mellett – vizsgáltuk a viselkedés stabilitását a 

kísérlet helyreállító epizódjai során. Az anyai viselkedések többsége mindkét vizsgált 

csecsemő életkorban szignifikáns, de eltérő erősségű összefüggést mutatott a helyreállító 

epizódok során (23. táblázat). 

23. táblázat: Anyák viselkedésének stabilitása a helyreállító epizódok alatt a két vizsgált életkorban 

Anyai viselkedés stabilitása 

 Dimenzió 4 hó 9 hó 

Tekintet 
Csecsemő NS 0,38** 

Máshova NS 0,38** 

Vokalizáció 

Beszéd 0,58** 0,45** 

Ének 0,58** 0,35** 

Egyéb  0,65** 0,58** 

Nincs  0,46** 0,41** 

Érzelmi állapot 

Pozitív  0,61** 0,67** 

Semleges  0,57** 0,66** 

Negatív  NS 0,58** 

Mozgás 

Interakciós  0,47** 0,58** 

Önmegnyugtató  0,36** 0,49** 

Egyéb  0,50** 0,53** 

Nincs  0,46** 0,28** 

Tükrözési gyakoriság NS NS 

 Spearman's rho értékek; * p < 0,05; ** p < 0,01 

A csecsemők kilenc hónapos korában több viselkedési dimenzión figyeltünk meg stabilitást. 

A helyreállító epizódok között tapasztalható közepes-erős viselkedési korrelációk a 

helyzetben megfigyelhető egyéni jellemzők szerepére hívják fel a figyelmet, ugyanakkor a 

korrelációk különböző mértéke a viselkedések eltérő stabilitására mutat rá.  
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5.3 Fapofa helyzetre adott válaszok a külső és belső faktorok 

függvényében 

Az összehasonlítások és viselkedési változók jelentékeny száma miatt a fejezetben közölt 

táblázatok nagy részében a táblázatokban csak a szignifikáns különbséget mutató változók 

kerültek feltüntetésre. 

5.3.1 Születési sorrend szerepe a fapofa helyzetre adott reakciókban 

A születési sorrend hatását a fapofa helyzetben tudomásunk szerint még nem vizsgálták. 

Eredményeink szerint a csecsemők 4 hónapos korában az automanipulációs aktivitás (pl. 

ujjszopás) mértéke magasabb volt a másodszülötteknél (MW Z=-3,41, p<0,001, 

Elsőszülöttek: M=8,72, SD=11,90 vs. Másodszülöttek: M=16,40, SD=15,03). 

A csecsemők kilenc hónapos korában az érzelmi állapotaikban jelentek meg eltérések. Az 

interaktív epizódok alatt az elsőszülöttek több semleges (MW Z= -2,70; p=0,007, 

Elsőszülöttek: M=76,41, SD=17,71 vs. Másodszülöttek: M=64,78, SD=21,96), a 

másodszülöttek több negatív (MW Z= -2,35, p=0,020, Elsőszülöttek: M=17,90, SD=17,46 vs. 

Másodszülöttek: M=28,25, SD=21,80) érzelmi állapotot mutattak. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a csecsemők reakciói részben eltérnek a születési sorrend 

függvényében a fapofa helyzetre adott reakciók során. 
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5.3.2 Nemi különbségek szerepe a fapofa helyzetre adott reakciókban 

A meghatározó életkori különbségek jelenléte (ld. következő 5.3.3. fejezet) miatt a nemi 

eltéréseket a csecsemők 4 és 9 hónapos korában külön vizsgáltuk (24. és 25. táblázat).  

Egyik vizsgált életkorban sem volt nem szerinti eltérés abban, hogy a csecsemők milyen 

arányban nem kerültek negatív érzelmi állapotba a teljes vizsgálat, illetve annak fapofa 

szakaszai során. 

A csecsemők 4 hónapos korában csak az interakciós epizódok alatt mutatkoztak szignifikáns 

nemi különbségek (24. táblázat), a fiúk több interaktív és semleges vokalizációs formát 

mutattak, míg a lányoknál a vokalizáció hiánya volt meghatározó.  

24. táblázat: Csecsemő viselkedés relatív időtartamai (%) nemek szerint az interakciós epizódok során 4 hónapos korban 

Csecsemő viselkedés 
Fiú (N=70) Lány (N=67) 

Z 
M SD M SD 

Interaktív vokalizáció 7,83 7,29 5,32 5,32 -2,01* 

Semleges vokalizáció 7,21 7,12 4,80 4,69 -2,00* 

Nincs vokalizáció 67,04 21,12 73,80 20,08 -1,92* 

Mann-Whitney Z értékek, * p < 0,05; ** p < 0,01 
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A csecsemők 9 hónapos korában (25. táblázat) a teljes vizsgálat során szignifikáns nemi 

eltérések voltak megfigyelhetők. A lányok minden epizód során több semleges érzelmi 

állapotot, tárgymanipulációs aktivitást mutattak, illetve esetükben magasabb arányban volt 

megfigyelhető tükrözés és a vokalizáció hiánya. A fiúk több negatív érzelmi állapotot és 

egyéb típusú mozgást mutattak. A különbséget mutató viselkedési dimenziók a fapofa és az 

interakciós epizódokat külön vizsgálva is szignifikánsan eltérőnek bizonyultak. 

25. táblázat: Csecsemő viselkedés relatív időtartamai (%) nemek szerint a teljes vizsgálat során 9 hónapos korban 

Csecsemő viselkedés 
Fiú (N=70) Lány (N=67) 

Z 
M SD M SD 

Teljes vizsgálat alatt 

Nincs vokalizáció 55,92 19 65,7 16,98 -3,12** 

Semleges érzelmi állapot 67,6 19,61 79,08 17,3 -3,60** 

Negatív érzelmi állapot 26,94 20,39 17,12 16,11 -2,90** 

Tárgymanipuláció 13,2 9,3 21,95 16,68 -3,21** 

Egyéb mozgás 72,68 15,48 64,83 17,18 -2,89** 

Tükrözési gyakoriság 1,8 2,26 2,67 2,55 -2,15* 

Fapofa epizódok alatt 

Nincs vokalizáció 39,36 23,14 52,38 23,56 -3,23** 

Semleges érzelmi állapot 59,92 29,24 74,74 26,51 -2,98** 

Negatív érzelmi állapot 38,74 29,42 24,32 25,63 -2,75** 

Tárgymanipuláció 13,90 12,99 28,47 20,90 -4,13** 

Interakciós epizódok alatt 

Nincs vokalizáció 60,76 20,87 69,92 17,98 -2,58* 

Semleges érzelmi állapot 68,26 19,86 79,03 17,50 -3,32** 

Negatív érzelmi állapot 24,66 20,58 16,08 16,41 -2,46* 

Tárgymanipuláció 12,36 9,83 18,81 16,76 -2,18* 

Egyéb mozgás 72,90 16,20 66,52 17,42 -2,40* 

Tükrözési gyakoriság 1,80 2,26 2,58 2,56 -1,97* 

Mann-Whitney Z értékek, * p < 0,05; ** p < 0,01 
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14. ábra: Negatív érzelmi állapotok alakulása a vizsgálat során a csecsemők 9 hónapos korában nemek szerint17 

 

Részben nyert csak igazolást a 4.a) hipotézisünk, miszerint a fiúk és lányok eltérő érzelmi 

állapotokat mutatnak a vizsgálat során. Négyhónaposan nem volt különbség a fiúk és lányok 

érzelmi állapotainak megoszlásában, azonban – ahogy a negatív érzelmek arányából is látszik 

– a sírás mennyisége kilenc hónaposan eltért nemek szerint (14. ábra). A fiúk a vizsgálat első 

epizódjának kivételével minden szakaszban több negatív érzelmet mutattak a lányoknál. A 

mozgásaktivitás nemi különbségeinek jelenlétére vonatkozó 4.b) hipotézisünk a csecsemők 9 

hónapos korában megerősítést nyert, a lányoknál több tárgymanipulációs aktivitást figyeltünk 

meg. 

 

  

                                                      
17

 A 14. ábra a 25. táblázat grafikus megfelelője. 
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5.3.3 Életkori eltérések szerepe a fapofa helyzetre adott reakciókra 

Előzetes feltételezéseink alapján életkori eltéréseket vártunk a csecsemők 4 és 9 hónapos 

korában megfigyelt viselkedési válaszok arányában. Elsőként megvizsgáltuk, hogy a két 

vizsgált életkorban hány csecsemő nem került negatív érzelmi állapotba. A 4 hónapos 

csecsemők közül 30, a 9 hónaposok közül 19 csecsemő nem mutatott negatív érzelmeket a 

teljes kísérlet során (McNemar-próba, 
2
=3,17 p=0,080). A fapofa epizódok alatt ez az arány 

49-31 volt (McNemar-próba, 
2
=3,35 p=0,010). A viselkedési válaszok relatív időtartamai 

életkorok szerint a 26. táblázatban láthatók. 

26. táblázat: Csecsemő viselkedések átlagos relatív időtartamai (%) életkorok szerint a fapofa helyzet teljes ideje alatt18 

  4 hó 9 hó 
 

M SD M SD Z 

Tekintet 

Anya 41,49 17,63 42,88 15,94 
 

Máshova 53,57 17,52 55,61 16,36 
 

Csukott szem 4,96 8,38 1,51 3,06 
 

Vokalizáció 

Interaktív  6,72 6,39 7,51 5,09 -2,38* 

Semleges  7,99 6,73 9,47 5,45 -3,06** 

Nincs  67,33 20,78 60,70 18,63 -2,83* 

Érzelmi állapot 

Pozitív  4,11 4,38 4,58 5,60 
 

Semleges  77,53 18,37 73,22 19,33 -1,98* 

Negatív  18,37 19,13 22,14 19,01 -1,95* 

Mozgás 

Automanipuláció 10,63 13,12 8,36 11,66 
 

Tárgymanipuláció 9,52 10,10 17,48 14,08 -5,72** 

Egyéb mozgás 76,19 15,37 68,84 16,74 -3,63** 

Nagymozgás 2,27 5,13 2,24 3,01 
 

Passzív 1,41 3,98 3,08 5,94 -3,67** 

Mann-Whitney Z értékek, * p < 0,05; ** p < 0,01, a szignifikáns eltérések kiemelve 

Az anyára nézés tekintetében a teljes vizsgálat alatt nem mutatkozott életkori különbség, 

azonban a fapofa helyzeteket vizsgálva (13., 14. táblázat) megállapítható, hogy a csecsemők 9 

hónapos korukban többet néztek az anyától eltérő irányba (MW Z= -3,911, p<0,001). 

Az érzelmi állapot tekintetében nem vártunk különbségeket, azonban úgy tűnik 9 hónapos 

korban több negatív és kevesebb semleges érzelmi állapot volt jelen (a különbségek a 8. ábrán 

is jól követhetők). Fontos megjegyezni, hogy a különbség a fapofa epizódok alatt 

megfigyelhető eltérésekből adódik (27. táblázat) és az interakciós epizódok alatt nem 

jelentkezik.  

                                                      
18

 Csak a szignifikáns különbségek statisztikáját tüntettük fel a jobb átláthatóság kedvéért 
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27. táblázat: Érzelmi állapotok relatíve időtartamának (%) különbségei a csecsemők 9 hónapos korában nemek szerint 

Csecsemő viselkedés 
Fiú (N=70) Lány (N=67) 

Z 
M SD M SD 

Fapofa epizódok 
alatt 

Semleges érzelmi állapot 59,92 29,24 74,74 26,51 -2,95** 

Negatív érzelmi állapot 38,74 29,42 24,32 25,63 -2,75** 

Elvárásainknak megfelelően a csecsemők 9 hónapos korában több interaktív és semleges 

vokalizáció megfigyelhető. Előbbi az interakciós epizódok alatt vizsgálva kifejezett (MW Z= 

-2,915, p=0,004, 4hó: M=6,60, SD=6,50 vs. 9 hó: M=7,97, SD=5,88). 

A mozgástípusok megoszlása is eltérően alakult a két életkori csoportban. Az idősebb 

csecsemőknél több tárgymanipuláció, a fiatalabbaknál több egyéb típusú mozgás volt 

megfigyelhető. A passzív mozdulatlanság a csecsemők 9 hónapos korában volt szignifikánsan 

magasabb mértékű az interakciós epizódok során (MW Z= -4,23, p<0,001, 4hó: M=1,69, 

SD=5,21 vs. 9 hó: M=3,95, SD=7,46). 

Eredményeink megerősítették 3. a) – 3. e) hipotézisünk, a vizsgálat során szignifikáns életkori 

különbségek voltak megfigyelhetők az anyára nézés, az érzelmi állapotok, a mozgásaktivitás, 

a vokalizáció és a tükrözési viselkedés tekintetében. 

5.3.3.1 A gyermeki viselkedési változók longitudinális stabilitása 

Hipotézisünk alapján nem vártunk összefüggést a 4 és 9 hónapos korban megfigyelt 

viselkedési válaszok között. A Bonferroni korrekció mellett végzett korrelációs vizsgálatok 

megerősítették feltevéseinket, a csecsemő 4 és 9 hónapos kori viselkedése csak az anyára 

nézésben mutatott gyenge életkori összefüggést (anyára nézés – Spearman’s rho: 0,30, 

p<0,001). A helyreállító epizódokat külön vizsgálva a vokalizáció hiányának (Spearman’s 

rho: 0,33, p<0,001) és a negatív érzelmi állapotnak (Spearman’s rho: 0,32, p<0,001) gyenge 

stabilitása jellemző.  

A longitudinális stabilitásban megfigyelhető nemi különbség, hogy míg a fiú csecsemőknél az 

anyára nézés mutat a vizsgálat interakciós epizódjai alatt gyenge-közepes mértékű 

együttjárást (fiúk: Spearman’s rho: 0,47, p<0,001 vs. lányok: Spearman’s rho: 0,21, ns), a 

lányoknál a semleges érzelmi állapot és a vokalizáció hiánya tűnik relatíve stabilabbnak a 

vizsgálat interakciós epizódjai során (semleges érzelem: fiúk: Spearman’s rho: 0,26, ns, vs. 

lányok: Spearman’s rho: 0,44, p<0,001, vokalizáció hiánya: fiúk: Spearman’s rho: 0,26, ns, 

vs. lányok: Spearman’s rho: 0,44, p<0,001). Ezek az együttjárások a fapofa epizódok során 

nem mutatkoznak. 
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A longitudinális stabilitás vizsgálata megerősítette 3. f) hipotézisünk, mely alapján alacsony 

életkori stabilitást vártunk a helyzetre adott reakciók tekintetében. 

5.3.3.2 Anyai viselkedési változók longitudinális stabilitása 

Az anyai viselkedés longitudinális stabilitását az interakciós szakaszokban, illetve a csecsemő 

negatív érzelmi állapota alatt (ld. 5.4.2 pont) 
19

 – Bonferroni korrekció mellett – vizsgáltuk 

(28. táblázat).  

28. táblázat: Az anyai viselkedés longitudinális stabilitása az interakciós epizódokban és a csecsemő negatív érzelmi 

állapota alatt 

Viselkedési változók 

Spearman’s rho 

Interakciós 
epizódok 

Csecsemő negatív 
érzelmi állapota alatt 

Tekintet Csecsemő NS 0,44** 

Vokalizáció 

Beszéd 0,41** NS 

Ének 0,43** NS 

Egyéb  0,47** NS 

Nincs  0,46** NS 

Érzelmi állapot 

Pozitív  0,44** NS 

Semleges  0,45** NS 

Negatív  NS NS 

Mozgás 

Interakciós  0,44** 0,43** 

Önmegnyugtató  NS NS 

Egyéb  0,37** 0,37** 

Nincs 0,48** NS 

 **p < 0,001 

Az anya interakciós epizódok alatti viselkedésében összességében mérsékelt, de szignifikáns 

együttjárás figyelhető meg a két vizsgált életkor között, míg a csecsemő negatív érzelmi 

állapotai alatt megfigyelt viselkedés kevéssé stabil a csecsemő 4 és 9 hónapos kora között. 

  

                                                      
19

azoknál az anyáknál, akik csecsemői legalább 24 mp-et sírtak (a sírásküszöbbel kapcsolatos információkat ld. 

5.5.2.fejezet) 
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5.3.4 Kérdőíves módszerrel vizsgált anyai és gyermeki jellemzők és a fapofa helyzetben 

megfigyelt viselkedés összefüggései20 

Előzetes hipotézisünk a kérdőíves módszerekkel mért egyéni jegyek és a helyzetben 

megfigyelt viselkedés között alacsony összefüggést feltételezett. A viselkedési válaszok és 

kérdőíves jellemzők közötti összehasonlítások jelentékeny száma miatt ez esetben is 

Bonferroni korrekciót alkalmaztunk az érvényes összefüggések szűrésére. 

5.3.4.1 Csecsemő temperamentum 

A helyzetre adott gyermeki viselkedési válaszok és a csecsemő temperamentuma között a 

Spearman féle rangkorrelációs vizsgálatok nem jeleztek érvényes összefüggést a csecsemők 

négy és kilenc hónapos korában sem.  

5.3.4.2 Anyai személyiség, társas támogatottság 

Az anyai viselkedés és a depresszív tünetek (HADS), érzelmi beállítódás (PANAS-X) közt 

nem volt összefüggés egyik vizsgált életkorban sem. 

A csecsemők kilenc hónapos korában az anyai extroverzió (ATQ) pontszám az anya által 

kifejezett semleges érzelmekkel volt negatív összefüggésben a vizsgálat interakciós epizódjai 

során (Spearman’s rho: -0,29, p<0,001).  

A Társas támogatás (SS) kérdőíven jelzett megküzdés hatékonyság az anyák által mutatott 

pozitív érzelmekkel pozitívan (Spearman’s rho: 0,27, p<0,001), a semleges érzelmekkel 

negatívan függött össze (Spearman’s rho: -0,27, p<0,001).A megterheltség mértéke ennek 

megfelelően ezzel ellentétesen, az anyai semleges érzelmekkel pozitívan (Spearman’s rho: 

0,27, p<0,001), a pozitív érzelmekkel negatívan (Spearman’s rho: -0,29, p<0,001) járt együtt.  

Eredményeink megfelelnek előzetes elvárásainknak (6.a) és 6.b) hipotézis), miszerint a fapofa 

helyzetben megfigyelt viselkedés és a kérdőíves módszerekkel mért egyéni jegyek között 

alacsony stabilitás mutatkozott. 

  

                                                      
20

A kérdőíves módszerek (PANAS-X, HADS, LE, SS, ATQ, IBQ-R) leíró paraméterei a M/9.-M/15. számú 

Mellékletben találhatók. 
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5.4 Csoportosítással nyert egyéni jellemzők  

A csecsemők és anyák viselkedéséből igyekeztünk kiválasztani olyan elemeket, amelyeknek 

variabilitásukból és elméleti jelentőségükből fakadóan jó egyéni jellemzőként szolgálhatnak, 

és ezzel hozzájárulhatnak különböző fejlődési trendek körvonalazásához. Az eloszlások és 

kérdésfeltevés jellegéből fakadóan dichotomizált változókat hoztunk létre. 

Megvizsgáltuk a változók alapján létrehozott csoportok nemi összetételét, teszteltük a 

születési sorrenddel, temperamentummal való összefüggést és vizsgáltuk az adott jellemző 

longitudinális stabilitását. 

5.4.1 Tárgymanipulációs aktivitás a csecsemő négyhónapos korában 

A viselkedési válaszok kapcsán láttuk, hogy a csecsemők négyhónapos korában a 

tárgymanipulációs aktivitás alacsony volt (13. táblázat), ezért csoportosítottuk a gyermekeket 

annak jelenléte, illetve hiánya alapján. E változó önmagában nem volt jól használható az 

elemzésekhez, mert töredék arányban (0-6%) a gyerekek jelentős részénél (N=72) előfordult 

ilyen jellegű viselkedés, azonban a hisztogram alapján (M/3. ábra) kirajzolódik egy 

mennyiségi ugrás 7%-nál. A csecsemőket e küszöb mentén osztályoztuk, így 65 (43%) 

csecsemőnél volt megfigyelhető számottevő mértékű tárgymanipulációs aktivitás. A 

tárgymanipulációval jellemzett csecsemők kevesebbet néztek anyjuk irányába (MW Z= -4,14, 

p<0,001, Tárgymanipuláció jellemző: M=47,23, SD=18,32 vs. Tárgymanipuláció nem 

jellemző: M= 35,11, SD=14,47) és kevesebb interakítv vokalizációt mutattak (MW Z= -2,65, 

p=0,008, Tárgymanipuláció jellemző: M=7,52, SD=5,68 vs. Tárgymanipuláció nem jellemző: 

M= 5,82, SD=7,03). 

A tárgymanipulációs aktivitás előfordulásában nem figyeltünk meg megoszlásbeli 

különbséget sem a nem, sem a születési sorrend tekintetében. A tárgymanipulációval való 

jellemezhetőség nem függött össze a csecsemő temperamentumával. 
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5.4.2 Csecsemő negatív érzelmeinek hiánya a fapofa vizsgálat során 

A csecsemők 4 hónapos korában csupán harmincan (22%) nem mutattak negatív érzelmet a 

teljes vizsgálat során. A teljes vizsgálat alatt mutatott viselkedés eltért a sírás hiányának 

függvényében (29. táblázat). 

29. táblázat: Csecsemő viselkedések (%) a csecsemő negatív érzelmeinek előfordulása mentén 4 hónapos korban 

4 hó 

Negatív érzelmek 
hiánya 

Negatív érzelmek 
jelenléte 

Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Pozitív érzelem 5,6 4,74 3,69 4,2 -2,33 0,02 

Semleges érzelem 94,39 4,74 72,8 17,99 -6,67 0,001 

Interaktív vokalizáció 5,18 7,38 7,15 6,05 -2,51 0,012 

Nincs vokalizáció 89,04 9,38 61,24 18,95 -6,95 0,01 

Automanipuláció 16,44 17,73 8,99 11,07 -2,13 0,033 

Egyéb mozgás 70,02 18,58 77,92 13,96 -2,07 0,042 

Nagymozgás 0,44 1,55 2,78 5,65 -3,58 0,001 

A nem negatív csecsemők természetszerűen több pozitív és semleges érzelmet, emellett több 

automanipulációt mutattak, valamint ezt a csoportot a vokalizáció hiányának nagyobb aránya 

jellemezte. Kevesebb interaktív vokalizációt, egyéb típusú mozgást, és nagymozgást 

figyelhettünk meg náluk. 

A csecsemő temperamentuma és nemi összetétele nem különbözött a két csoportban, a 

születési sorrend nem függött össze a negatív érzelmek hiányával. 

A csecsemők kilenc hónapos korában a minta 14%-a (N=19) nem került negatív érzelmi 

állapotba a vizsgálat egésze során, melyben nem figyeltünk meg nemi, születési sorrendbeli 

különbséget. A nem sírós csoport viselkedése több dimenzión is eltért (30. táblázat). 

30. táblázat: Gyermeki viselkedések (%) a csecsemő negatív érzelmeinek előfordulása mentén 9 hónapos korban 

9 hó 

Negatív érzelmek 
hiánya 

Negatív érzelmek 
jelenléte 

Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Máhova néz 63,91 16,96 54,28 15,94 -2,82 0,005 

Csukott szem 0 0 1,75 3,23 -4,36 0,001 

Nincs vokalizáció 82,54 7,78 57,18 17,45 -5,81 0,001 

Semleges érzelem 95,97 4,52 69,55 18,26 -6,28 0,001 

Tárgymanipuláció 26,57 20,25 16,01 0,28 -2,43 0,015 

Nagymozgás 0,28 0,44 2,56 3,12 -3,79 0,001 

Tükrözés gyakorisága 3,58 2,83 2 2,31 -2,17 0,03 
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A nem negatív csoport többet nézett az anyától eltérő irányba, míg csukott szem nem volt 

megfigyelhető náluk. A vizsgálat alatt a vokalizáció hiánya jellemezte őket, és javarészt 

semleges érzelmi állapotban voltak. A tárgymanipuláció magasabb aránya és kevesebb 

nagymozgás is mutatkozott. Anyjuk viselkedését gyakrabban tükrözték. 

A nem sírós csoportot egyes temperamentumjellemzőik megkülönböztették (31. táblázat). 

31. táblázat: Temperamentumjellemzők különbségei a negatív érzelmek előfordulásának függvényében a csecsemők 9 

hónapos korában 

9 hó 

Negatív érzelmek 
hiánya 

Negatív érzelmek 
jelenléte 

Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Korlátozásra jelentkező distressz 3,4 1,13 3,87 0,91 -1,96 0,05 

Szomorúság 2,92 0,8 3,56 1,09 -2,46 0,014 

Negatív érzelem -0,49 0,96 0,05 0,88 -2,25 0,024 

Mosoly/Nevetés 4,91 0,093 4,34 0,86 -2,38 0,017 

VSF Önszabályozás 0,38 1,05 -0,01 0,78 -1,98 0,048 

Kevésbé jellemezte őket korlátozásra jelentkező distressz, szomorúság, negatív érzelmek, 

ezzel szemben a mosoly/nevetés (IBQ-R), valamint magasabb mértékű önszabályozás (IBQ-R 

VSF) volt regisztrálható az anyai percepció alapján. 

5.4.3 Visszahívó viselkedés (VV) 

A fapofa epizódok alatt az anyai figyelem visszaterelésére irányuló ún. visszahívó viselkedés 

meghatározására, megvizsgáltuk a csecsemő fapofa helyzetek alatt mutatott interaktív 

vokalizációjának és pozitív érzelmeinek arányát (M/16. táblázat). Mivel mindkét viselkedés 

aránya relatív alacsony volt a csecsemő mindkét vizsgált életkorában, azt a csecsemőt 

jellemeztük visszahívó viselkedéssel, akinél megfigyelhető volt interaktív vokalizáció és 

pozitív érzelem előfordulása a fapofa epizódok alatt. Mindkét életkorban a minta kb. 20%-ára 

volt jellemző a visszahívó viselkedés alkalmazása (4 hó: N=26, 9 hó: N=28), melyben nem 

figyeltünk meg nemi eltérést, sem születési sorrendbeli különbséget. 

Négy hónaposan a visszahívó viselkedést mutató csecsemők a helyreállító epizódok során 

több pozitív érzelmet mutattak (MW Z= -2,57, p=0,010, VV van: M=7,36, SD=6,26 vs. VV 

nincs: M=4,43, SD=7,13).  

Temperamentumbeli (IBQ-R) eltérések is megfigyelhetők voltak, az Érzékszervi érzékenység 

skálán a visszahívó viselkedést mutató csoport magasabb (MW Z= -2,39, p=0,017, VV van: 

M=4,07, SD=1,15 vs. VV nincs: M=3,44, SD=1,37), a F3 IBQ-R faktoron alacsonyabb (MW 
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Z= -1,98, p=0,046, VV van: M=-0,26, SD=0,63 vs. VV nincs: M=0,07, SD=0,79) pontszámot 

ért el. 

A visszahívó viselkedést mutató csecsemők a helyreállító epizódok alatt kilenc hónaposan is 

több pozitív érzelmet mutattak (MW Z= -3,47, p<0,001, VV van: M=9,97, SD=9,86 vs. VV 

nincs: M=4,41, SD=6,79). 

Az IBQ-R VSF Önszabályozás skáláján magasabb pontszám jellemezte a visszahívó 

viselkedést mutató csoportot (MW Z= -1,93, p=0,054, VV van: M=4,70, SD=0,66 vs. VV 

nincs: M=4,95, SD=0,71). 

A visszahívó viselkedés nem bizonyult stabilnak a két vizsgált életkorban. 

5.4.4 Visszacsapási reakció (VR) 

A visszacsapási reakció célzott vizsgálatára egyénenként vizsgáltuk meg a fapofa epizódok és 

azt követő helyreállító epizódok alatt megfigyelhető eltérést a negatív érzelemi állapotokban. 

A különbségek szórásértékei alapján a visszacsapási reakció jelenlétét 0,25 szórás feletti 

különbségnél határoztuk meg. A csoportosítás során elkülönítettük a visszacsapási reakciót 

nem mutató csecsemőket azoktól, akik valamely (vagy mindkettő) epizódpárban mutatták azt. 

A visszacsapási reakció megjelenésében nem tapasztaltunk nemi különbséget (32. táblázat). 

32. táblázat: Visszacsapási reakció (VR) és a csecsemő neme a két vizsgált életkorban 

 
VR 4 hó VR 9 hó 

 
nincs van nincs van 

Fiú 34 35 28 42 

Lány 38 28 34 33 

 2(1)=0,93, ns 2(1)=1,60, ns 

A csecsemők 4 hónapos korában 63 csecsemő (a minta 45%-a) volt jellemezhető 

visszacsapási reakcióval, amelyben nem volt szerepe a születési sorrendnek. Már a normál 

interakciós epizódban eltérések voltak megfigyelhetők (33. táblázat) a később visszacsapási 

reakciót mutató csecsemők anyáinak viselkedésében: kevesebbet énekeltek, érzelmi állapotuk 

a későbbivel megegyező irányú eltéréseket mutatott. A mozgásos aktivitás hasonló irányú 

eltérései mellett a fizikai passzivitás is jobban jellemezte őket. 
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33. táblázat: Gyermeki viselkedések eltérései a normál interakciós epizód során a visszacsapási reakció függvényében 4 

hónapos korban 

4 hó 
VR nincs VR van Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Anyára nézés 50,79 26,97 36,16 23,83 -3,17 0,002 

Semleges vokalizáció 2,06 3,61 6,04 9,14 -2,71 0,007 

Nincs vokalizáció 94,28 9,92 88,41 15,69 -2,57 0,01 

Pozitív érzelem 7,27 7,49 5,17 7,56 -2,2 0,028 

Negatív érzelem 1,05 5,62 2,51 6,97 -2,27 0,023 

A visszacsapási reakciót mutató csecsemők magasabb pontszámot mutattak az IBQ-R VSF 

Lendületesség átfogó skálán (MW Z=-2,20, p=0,028, VR van: M=3,83, SD=0,81 vs. VR 

nincs: M=3,49, SD=0,78). 

Kilenc hónapos korban 62 csecsemő (a minta 45%-a) volt jellemezhető visszacsapási 

reakcióval. A csecsemő viselkedésében ebben az életkorban is eltérések mutatkoztak már a 

normál interakciós fázis során (34. táblázat). Ez alatt a semleges érzelmek alacsonyabb, a 

negatív érzelmek, semleges vokalizáció, vokalizáció hiányának magasabb aránya volt 

megfigyelhető. 

34. táblázat: Gyermeki viselkedések átlagos relatív időtartamának eltérései a normál interakciós epizód során a 

visszacsapási reakció (VR) függvényében 9 hónapos korban 

9 hó 
VR nincs VR van Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Semleges vokalizáció 5,46 5,39 9,85 8,14 -3,44 0,001 

Nincs vokalizáció 88,54 9,35 80,44 14,25 -3,73 0,001 

Semleges érzelem 93,24 10,85 89,89 11,3 -2,87 0,004 

Negatív érzelem 0,49 1,86 3,05 6,4 -3,44 0,001 

A visszacsapási reakció előfordulása eltérően oszlott meg az első és másodszülöttek között 

(35. táblázat). 

35. táblázat: Születési sorrend és visszacsapási reakció (VR) a csecsemő 9 hónapos korában 

hó 
Születési sorrend 

elsőszülött másodszülött 

VR 
nincs 60 11 

van 40 23 

2(1)= 7,78, p=0,005 
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A visszacsapási reakciót mutató csecsemők eltérő pontszámot mutattak a csecsemő 

temperamentumát leíró IBQ-R skálákon (36. táblázat). 

36. táblázat: A csecsemők temperamentum jellemzőinek eltérései a visszacsapási reakció (VR) függvényében (9 hó) 

9 hó VR nincs VR van Mann-Whitney 

Temperamentum M SD M SD Z p 

Korlátozásra jelentkező distressz 3,56 1,01 4,01 0,87 -2,66 0,008 

Distreszből való felépülés sebessége 5,39 0,82 5,13 0,88 -1,96 0,050 

Érzékszervi érzékenység 4,84 1,03 4,52 0,9 -2,22 0,007 

Szomorúság 3,22 0,98 3,68 1,11 -2,7 0,007 

Negatív érzelmek faktor -0,27 0,96 0,18 0,82 -2,86 0,004 

A korlátozásra jelentkező distressz, a distresszből való felépülés sebessége, az érzékszervi 

érzékenység alacsonyabb, a szomorúság és negatív érzelmek magasabb arányban jellemezték a 

visszacsapási reakciót mutató csecsemőket. 

A visszacsapási reakció a két vizsgált életkorban mérsékelt összefüggést mutatott (37. 

táblázat), ami előtérbe helyezi annak további célzott vizsgálatát. 

37. táblázat: Visszacsapási reakció (VR) a csecsemők két vizsgált életkorában 

 

4 hó 

VR nincs VR van 

9 hó 
VR nincs 41 31 

VR van 20 43 

  
2
(1)=3,06, p=0,006 

Összességében eredményeink megerősítették 15. a) hipotézisünket, a csecsecsemő 

temperamentuma eltért a visszacsapási reakció előfordulásának függvényében. A 

visszacsapási reakcióban megfigyelhető viszonylagos életkori stabilitás ellentmond előzetes 

elvárásainknak (15. b hipotézis). 

5.4.5 Tükrözési viselkedéssel való jellemezhetőség 

5.4.5.1 Csecsemők tükrözési viselkedése 

A tükrözési viselkedést alacsony gyakorisága miatt az átlag mentén csoportosítottuk (M/17. 

Melléklet). Eszerint tükrözési viselkedéssel jellemezhetőnek kódoltuk azokat a csecsemőket, 

akik az átlag fölött, legalább 3 alkalommal tükrözték anyjuk viselkedését (4 hó: N=45, 33%, 9 

hó N=53, 38%). 
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A tükrözéssel jellemzett csecsemők között nem volt nemi megoszlásbeli különbség egyik 

vizsgálat életkorban sem. 

A csecsemők 4 hónapos korában, a tükrözéssel jellemzett csoportnál több pozitív érzelmi 

állapot volt megfigyelhető, mind a teljes vizsgálatban, mind a fapofa és a helyreállító 

epizódokat külön vizsgálva (teljes vizsgálat alatt: MW Z= -4,43, p<0,001, Tükröző: M=6,04, 

SD=4,84 vs. Nem tükröző: M=3,17, SD=3,82, fapofa epizódok alatt: MW Z= -2,61, p=0,009, 

Tükröző: M=1,32, SD=3,91 vs. Nem tükröző: M=0,44, SD=2,05, helyreállító epizódok alatt: 

MW Z= -4,11, p<0,001, Tükröző: M=7,99 SD=8,86 vs. Nem tükröző: M=3,50, SD=5,40). 

A tükrözéssel jellemzett csecsemők döntően elsőszülött csecsemők voltak (38. táblázat). 

38. táblázat: Csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség (4 hó) és születési sorrend 



Csecsemő tükrözés 

nem jellemző jellemző 

Születési sorrend 
elsőszülött 61 42 

másodszülött 31 3 

10,43, p<0,001

A csecsemők temperamentuma nem tért el a tükrözéssel való jellemezhetőség függvényében. 

A kilenc hónapos korban tükrözési viselkedéssel jellemezhető csecsemőcsoport a teljes 

vizsgálat során több semleges, kevesebb negatív érzelmet fejezett ki, valamint alacsonyabb 

arányban jellemezte őket a csukott szem és vokalizáció hiánya (39. táblázat). A fapofa 

epizódok során hasonló különbségek mutatkoztak az érzelmi állapot tekintetében, valamint a 

semleges vokalizáció magasabbnak bizonyult a tükröző csoportban. A helyreállító epizódok 

vizsgálata az eddigi eltérések mellett a pozitív érzelmi állapotnagyobb arányát jelezte a 

tükrözéssel jellemezhető csecsemők esetén.  

A tükrözéssel jellemezhető csecsemőcsoport 9 hónaposan magasabb pontszámot mutatott az 

IBQ-R Alacsony intenzitású ingerek élvezete skáláján és a Lendületesség/Extroverzió faktorán 

(39. táblázat). 
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39. táblázat: A tükrözési viselkedéssel jellemzett és nem jellemzett csecsemőcsoportok viselkedési és temperamentumbeli 

eltérései 9 hónapos korban 

9 hó 

Tükrözéssel 
jellemezhetők 

Tükrözéssel 
nem jellemezhetők 

Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Teljes vizsgálat 
alatt 

Csukott szem 0,69 1,87 2,02 3,54 -2,62 0,009 

Nincs vokalizáció 64,85 17,3 58,08 19,06 -2,21 0,027 

Semleges érzelmi állapot 78,43 16,81 69,92 20,16 -2,45 0,014 

Negatív érzelmi állapot 16,08 16,59 25,96 19,53 -3,17 0,002 

Fapofa epizódok 
alatt 

Semleges vokalizáció 20,71 11,17 15,31 10,09 -2,74 0,006 

Semleges érzelmi állapot 75,77 25,81 61,63 29,43 -2,77 0,006 

Negatív érzelmi állapot 23,45 26,13 36,99 28,78 -2,94 0,003 

Helyreállító 
epizódok alatt 

Csukott szem 1,02 3,06 2,78 5,04 -2,35 0,019 

Nincs vokalizáció 62,43 25,06 50,32 27,67 -2,63 0,009 

Pozitív érzelmi állapot 6,84 8,08 4,73 7,59 -2,14 0,031 

Semleges érzelmi állapot 70,84 24,37 59,02 29,3 -2,32 0,026 

Negatív érzelmi állapot 22,33 25,41 36,03 29,8 -2,85 0,004 

Temperamentum 
(IBQ-R) 

Alacsony intenzitású 
ingerek élvezete 

5,32 0,7 4,98 0,94 -2,21 0,027 

Lendületesség/extroverzió 0,24 0,81 -0,04 0,77 -2,34 0,025 

A két életkorban nem volt megfigyelhető longitudinális stabilitás a csecsemő tükrözéssel való 

jellemezhetőségében. 

5.4.5.2 Anyák tükrözési viselkedése 

Az átlag mentén csoportosítva (M/18.) tükrözési viselkedéssel jellemezhetőnek kódoltuk azon 

anyákat, akik a gyermekeik négyhónapos korában legalább 6, kilenc hónapos korukban 

minimum 7 alkalommal tükrözték azok viselkedését valamely modalitásban (4 hó: N= 42, 

30%, 9 hó: N=56, 40%). A tükrözéssel jellemzett anyák csecsemői között nem volt nemi 

megoszlásbeli vagy születési sorrend szerinti különbség egyik vizsgálat életkorban sem. 

Négyhónapos korban a tükrözési viselkedéssel jellemezhető anyák interakciós epizódok során 

mutatott viselkedésében nem volt eltérés, viszont tendencia szinten alacsonyabb Félelem 

pontszám (ATQ) jellemezte őket (MW Z= -1,94, p=0,052, Tükröző: M: 3,15, SD: 0,90 vs. 

Nem tükröző: M: 3,53, SD: 1,03). 

Az anyai viselkedés 9 hónaposan sem tért el a tükrözési viselkedés függvényében, és a 

tükrözéssel jellemezhető anyák nem tértek el a kérdőívvel vizsgált jellemzők mentén. 
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Viszonylagos longitudinális stabilitás mutatkozott az anyák tükrözéssel való 

jellemezhetőségében a két életkor között (40. táblázat). 

40. táblázat: Az anya tükrözéssel való jellemezhetősége a két vizsgált életkorban 

2(1)=4,83 
p=0,028 

Anyai tükrözés 9 hó 

nem jellemző jellemző 

Anyai tükrözés 4 hó 
nem jellemző 62 33 

jellemző 19 23 

5.4.6 Anyai negatív érzelem az interakciós epizódok során 

A csecsemők 4 hónapos korában az anyák 20%-a (N=27) mutatott negatív érzelmet az 

interakciós epizódokban, amiben nem volt megoszlásbeli különbség a csecsemő születési 

sorrendjét és nemét tekintve. 

A negatív érzelmek hiánya okán is – a csoportot több pozitív (MW Z= -4,63, p<0,001, 

Negatív érzelem van: M=64,50, SD=22,35 vs. Negatív érzelem nincs: M=86,99, SD=18,18) 

és kevesebb semleges érzelem (MW Z= -3,91, p<0,001, Negatív érzelem van: M=30,68, 

SD=21,95 vs. Negatív érzelem nincs: M=13,01, SD=18,18) kifejezése jellemezte az 

interakciós epizódok során. Azon anyák, akiknél megfigyelhető volt negatív érzelmek 

kifejezése, több önmegnyugtató viselkedést mutattak a helyzet interakciós epizódjai során 

(MW Z= -2,19, p=0,029, Negatív érzelem van: M=0,84, SD=1,20 vs. Negatív érzelem nincs: 

M=0,20, SD=0,99).  

A negatív érzelmet is kifejező anyák Szociabilitás temperamentum pontszáma alacsonyabb 

volt (MW Z= -2,20, p=0,028, Negatív érzelem van: M=5,30, SD=0,80 vs. Negatív érzelem 

nincs: M=5,61, SD=0,90). 

A csecsemők 9 hónapos korában az anyai negatív érzelmek jelenléte a minta nagyjából 

negyedét jellemezte (N=37), és ebben nem volt eltérés a csecsemő nemének és születési 

sorrendjének tekintetében. A negatív érzelmi állapotot mutató anyáknál kevesebb pozitív 

(MW Z=-4,23, p<0,001, Negatív érzelem van: M=60,95, SD=22,13 vs. Negatív érzelem 

nincs: M=78,95, SD=21,71) és több semleges (MW Z=-3,36, p<0,001, Negatív érzelem van 

M=33,53, SD=20,38 vs. Negatív érzelem nincs: M=21,79, SD=21,71) érzelmi állapotot 

figyelhettünk meg. Az anyai viselkedések közül az önmegnyugtató és egyéb viselkedések 

magasabb aránya is regisztrálható volt (önmegnyugtató: MW Z= -3,97, p<0,001, Negatív 

érzelem van: M=0,53, SD=0,89 vs. Negatív érzelem nincs: M=0,16, SD=0,46; egyéb mozgás: 
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MW Z= -1,97, p=0,051, Negatív érzelem van: M=12,89, SD=12,14 vs. Negatív érzelem 

nincs: M=10,18, SD=13,67). 

A negatív érzelmet kifejező anyák több Párkapcsolati problémáról (LE) számoltak be a 

csecsemő 4 hónapos kora óta (MW Z= -2,82, p=0,005, Negatív érzelem van: M=35,28, 

SD=39,95 vs. Negatív érzelem nincs: M=18,44, SD=34,36), illetve az elmúlt időszak 

eseményeit megterhelőbbnek érezték (SS) (MW Z= -2,35, p=0,019, Negatív érzelem van: 

M=6,56, SD=2,43 vs. Negatív érzelem nincs: M=5,40, SD=2,68). Alacsonyabb pontszámot 

mutattak a Pozitív érzelmek (MW Z= -1,95, p=0,050, Negatív érzelem van: M=5,56, SD=0,83 

vs. Negatív érzelem nincs: M=5,20, SD=1,08) és Önszabályozás (MW Z= -2,42, p=0,016, 

Negatív érzelem van: M=4,04, SD=0,82 vs. Negatív érzelem nincs: M=4,43, SD=0,68) 

temperamentum skálán, illetve faktoron (ATQ). 

Az anyai negatív érzelmek előfordulása nem volt összefüggésben a két vizsgált életkorban. 
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5.5 Összetett viselkedési mintázatok: klaszteranalízis 

5.5.1 Csecsemő viselkedésmintázatok 

A csecsemők viselkedésének stabilitásadatai arra engednek következtetni, hogy a helyzet alatt 

összetett viselkedésmintázatok különíthetők el. Előzetes vizsgálataink tapasztalatai alapján 

klaszteranalíziseket végeztünk a két vizsgált életkorban. Az elemzésbe minden teljes idő alatt 

megfigyelt viselkedési változót bevontunk, majd az egyes klaszterek potenciális eltéréseit a 

vizsgálat hasonló szakaszai (fapofa, helyreállító) alatt is vizsgáltuk. A klaszterek nemi 

összetételét, kérdőíves adatokkal való összefüggését és a klaszterbesorolás longitudinális 

stabilitását ezt követően vizsgáltuk. 

Mindkét életkorban három kiegyensúlyozott létszámú és az egyes életkorokban hasonló 

tartalmú klaszter (sírós, anyafókuszú, semleges) volt elkülöníthető (41. és 45. táblázat). Az 

egyszempontos varianciaanalízis nemparaméteres változata, a Kruskal-Wallis teszt 

eredménye mutatja a klaszterek közötti különbségeket az egyes viselkedések mentén. Mivel a 

különbségek irányának meghatározására használható Mann Whitney összehasonlítások ilyen 

mértékű használata megnöveli az első fajú hiba lehetőségét, az eltérés irányának 

meghatározása a három csoport között páros Kruskal-Wallis összehasonlítások segítségével 

történt Keselman és munkatársai (1979) javaslata nyomán.  

5.5.1.1 Négyhónapos korban elkülöníthető csecsemőklaszterek 

Négyhónapos korban (41. táblázat) a sírósnak nevezett csoport tagjai mutatták a vizsgálat 

során a legtöbb negatív és legkevesebb semleges/pozitív érzelmi állapotot. Emellett 

alacsonyabb mértékben alkalmazták az automanipulációt, mint önmegnyugtató 

mozgásformát. A fizikai passzivitás és a vokalizáció hiánya kevéssé volt jellemző e csoportra. 

Azon csoport tagjait, akik jellemzően az anya irányába néztek, feléjük többet kommunikáltak, 

nagyarányú semleges és jóval kevesebb negatív érzelmi állapotot, valamint kissé nagyobb 

arányú pozitív érzelmeket és fizikai passzivitást mutattak, anyafókuszúnak neveztük el. 

A semleges csoportba azok a csecsemők kerültek, akik az idő nagy részében semleges érzelmi 

állapotot mutattak és az anyától eltérő irányba néztek. A semleges csoport tagjait nagyobb 

arányban jellemezték a nyugtató és figyelemelterelő mozgásformák, az auto- és 

tárgymanipuláció. 
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41. táblázat: A 4 hónapos korban elkülöníthető csecsemőklaszterek és jellemzőik (viselkedések relatív időtartama, %) 

Csecsemőviselkedés 

Sírós  
(SÍ) 

Anyafókuszú 
(AF) 

Semleges 
(SE) 2(2) p 

eltérés 
iránya 

N=37 N=42 N=58 

Anyára nézés 36,50 58,94 32,03 68,85 0,001 AF>SÍ,SE 

Máshova néz 49,86 38,36 66,96 76,32 0,001 SE>SÍ>AF 

Interaktív vokalizáció 6,15 9,79 4,85 18,83 0,001 AF>SÍ,SE 

Semleges vokalizáció 7,21 6,67 9,44 2,66 NS 
 

Nincs vokalizáció 42,35 70,27 81,14 76,06 0,001 SE>AF>SÍ 

Pozitív érzelmi állapot 2,04 5,47 4,45 21,80 0,001 AF>SÍ 

Semleges érzelmi állapot 53,38 81,05 90,39 85,80 0,001 SE>AF>SÍ 

Negatív érzelmi állapot 44,66 13,48 5,15 86,91 0,001 SÍ>AF>SE 

Automanipuláció 5,90 10,07 14,05 9,99 0,07 SE>SÍ 

Tárgymanipuláció 5,86 4,79 15,28 37,20 0,001 SE>SÍ,AF 

Egyéb mozgás 85,48 78,90 68,31 33,54 0,001 SÍ>AF>SE 

Nagymozgás 2,21 3,46 1,44 1,35 NS 
 

Nincs mozgás 0,63 2,77 0,92 9,30 0,010 AF>SÍ 

Átlagos mérési idő 668 mp 767 mp 782 mp 37,43 0,001 SE>AF>SÍ 

Nemi különbség nem mutatkozott a klaszterbesorolásban. A születési sorrend tekintetében 

nem figyeltünk meg megoszlásbeli eltérést. 

Az egyes klaszterekbe sorolt csecsemők viselkedése már az első epizód alatt, majd később a 

fapofa és helyreállító epizódokban is eltért (M/19., M/20., M/21. táblázatok). Az eltérés 

iránya szinte minden esetben megegyezett a későbbi klaszterbesorolás alapján eltérést mutató 

viselkedések irányával (pl. a sírós csoport tagjai több negatív érzelmi állapotot, az 

anyafókuszúak több anyára nézést, a semlegesek több tárgymanipulációs aktivitást mutattak). 

Egy kivétel jelentkezett, a helyreállító epizódok során az elvárásainkkal ellentétben a 

semleges csoport tagjai mutatták a magasabb mértékű interakciós, az anyafókuszú csoport 

tagjai a magasabb mértékű semleges vokalizációt. 

A klaszterek eltérést mutattak egyes temperamentum jellemzőkben (42. táblázat). A sírós 

csoport tagjai az anyafókuszúnál magasabb pontszámot értek el az IBQ-R VSF Lendületesség 

átfogó skáláján, az anyafókuszú csoport tagjai a másik kettőnél alacsonyabbat a 

Mosoly/Nevetés skálán. A semleges csoport nem tért el temperamentumuk szerint. 

42. táblázat: Temperamentumjellemzők különbségei a csecsemő klasztertagságának függvényében 4 hónapos korban 

 Temperamentum SÍ AF SE  p irány 

IBQ-R VSF Lendületesség 3,94 3,42 3,69 6,94 0,031 SÍ>AF 

IBQ-R Mosoly/Nevetés 4,31 3,75 4,12 6,95 0,031 AF<SÍ,SE 
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A tárgymanipulációval való jellemezhetőség a semleges klaszter tagjai között volt gyakoribb, 

az anyafókuszú és sírós csoport tagjainál egyenlő arányban fordult elő (AF-SE: 
2
(1)= 0,74, 

ns.) (43. táblázat). 

43. táblázat: Csecsemő klaszterbesorolása és tárgymanipulációval való jellemezhetőség 4 hónapos korban 

4 hó 
Tárgymanipuláció jellemző 

nem igen 

Csecsemő klaszter 

SÍ 24 13 

AF 32 10 

SE 16 42 

Cramér’s V: 0,44, p<0,001 

A csecsemő klaszterbesorolása összefüggést mutatott a visszacsapási reakció jelenlétével. A 

sírós csoport tagjaira volt a leginkább jellemző a visszacsapási reakció a helyreállító epizódok 

során, az anya-fókuszú és semleges csoport között nem volt megoszlásbeli eltérés (
2
(1)= 

0,06, ns.) (44. táblázat). 

44. táblázat: Csecsemő klaszterbesorolás és visszacsapási reakció (VR) jelenlétének összefüggése 4 hónapos korban 

4 hó 
VR 

nincs van 

Csecsemő klaszter 

SÍ 4 31 

AF 28 14 

SE 40 18 

 Cramér’s V: 0,50, p<0,001 

A csecsemők klaszterbesorolása nem függött össze más kategorizált egyéni jellemzővel. 

5.5.1.2 Kilenc hónapos korban elkülöníthető csecsemőklaszterek 

A csecsemők kilenc hónapos korában (45. táblázat) a sírós csoport tagjai mutatták a legtöbb 

negatív és legkevesebb semleges érzelmi állapotot, náluk volt a legmagasabb a becsukott 

szem, illetve a nagymozgások aránya. A vokalizáció hiánya kevéssé jellemezte őket. 

Az anyafókuszú klaszter tagjai a négyhónapos kori csoporthoz hasonlóan a legnagyobb 

arányban néztek az anyjuk irányába a vizsgálat során és javarészt semleges érzelmi állapotban 

voltak. A fizikai passzivitás nagyobb aránya szintén megkülönböztette őket. 

A semleges csecsemőknél a semleges érzelmi állapotok túlsúlya és a negatív érzelmek 

alacsony mértéke volt megfigyelhető. Az idő nagy részében az anyától eltérő irányba néztek, 

fizikai aktivitásukra az auto- és tárgymanipuláció volt jellemző. A helyzet alatt keveset 

vokalizáltak, ekkor a semleges típusú vokalizáció jellemezte őket.  
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45. táblázat: A 9 hónapos korban elkülöníthető csecsemőklaszterek és jellemzőik (viselkedések relatív időtartama, %) 

Csecsemőviselkedés 

Sírós 
(SÍ) 

Anyafókuszú 
(AF) 

Semleges 
(SE) 2(2) p 

eltérés 
iránya 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 

Anya 41,80 53,07 31,80 46,16 0,001 AF>SÍ>SE 

Máshova 54,95 45,68 67,89 49,54 0,001 SE>SÍ>AF 

Csukott szem 3,25 1,25 0,31 28,34 0,001 SÍ>AF>SE 

Vokalizáció 

Interaktív 7,64 9,40 5,17 19,03 0,001 AF>SÍ,SE 

Semleges  8,34 8,73 11,31 7,08 0,029 SE>SÍ,AF 

Nincs  38,02 64,70 75,64 88,65 0,001 SE>AF>SÍ 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 4,22 5,54 3,77 5,13 0,077 SE<AF 

Semleges 49,05 77,97 88,56 86,61 0,001 SE>AF>SÍ 

Negatív 46,61 16,42 7,66 90,20 0,001 SÍ>AF>SE 

Mozgás 

Automanipuláció 7,38 5,82 12,21 4,01 0,089 AF<SE 

Tárgymanipuláció 11,18 10,72 30,89 60,04 0,001 SE>SÍ,AF 

Egyéb mozgás 75,91 75,82 54,49 48,22 0,001 SÍ,AF>SE 

Nagymozgás 3,35 2,19 1,35 7,55 0,023 SÍ>SE,AF 

Passzivitás 2,18 5,45 1,05 9,09 0,011 AF>SÍ,SE 

 Átlagos mérési idő 670 mp 751 mp 773 mp 74,47 0,001 SE>AF>SÍ 

A különböző klaszterekbe sorolt csecsemők viselkedése 9 hónaposan is már a kezdeti epizód 

alatt eltért és megegyezett a későbbi klasztertagság jellemző viselkedésbeli különbségeivel 

(illetve azok irányával) (M/22. Melléklet). Ez az eltérés a fapofa epizódok alatti viselkedést 

csoportonként vizsgálva is megfigyelhető volt (M/23. Melléklet). A helyreállító epizódok 

alatti viselkedés tekintetében kiemelendő, hogy az anyafókuszú csoport a másik kettőnél 

magasabb arányú pozitív érzelmet mutatott e két epizód során (M/24. Melléklet). 

A három klaszter nemek szerinti megoszlása a 46. táblázatban látható. 

46. táblázat: Csecsemőklaszterek nemi megoszlása 9 hónapos korban 

 Csecsemő klaszterek 9 hó 

 SÍ AF SE 

Fiú 25 30 15 

Lány 14 23 30 

Cramer’s V: 0,26; p=0,011 

Az egyes klaszterekben nem tértek el az első- és másodszülött csecsemők. 

A sírós csoport tagjai 9 hónaposan is eltértek az IBQ-R kérdőív temperamentumskáláján. 

Mindkét csoporthoz képest magasabb pontszámmal voltak jellemezhetők a Korlátozásra 

jelentkező distressz, valamint alacsonyabbal a Disztresszből való felépülés sebessége skálán 

(47. táblázat). 



114 
 

47. táblázat: Temperamentum jellemzők különbségei a csecsemő klasztertagságának függvényében 9 hónapos korban 

 
SÍ AF SE  p irány 

IBQ-R Korlátozásra jelentkező distressz 4,14 3,66 3,68 7,299 0,026 AF,SE<SÍ 

IBQ-R Distresszből való felépülés 5,02 5,28 5,42 6,435 0,040 Sí<SE 

 

Ahogy 4 hónapos korban, a visszacsapási reakció előfordulása a sírós csoportra tagjai között 

volt leginkább jellemző (48. táblázat), az anyafókuszú és semleges csoport nem tért el a 

visszacsapási reakciót mutató csecsemők számában (2(1)=0,08, ns.). 

48. táblázat: Csecsemő klaszterbesorolás és visszacsapási reakció (VR) jelenlétének összefüggése 9 hónapos korban 

9 hó 
VR 

nincs van 

Csecsemő klaszter 

SÍ 5 34 

AF 32 21 

SE 25 20 

Cramér’s V: 0,41, p<0,001 

A három klaszterben eltérő arányban fordultak elő tükrözési viselkedéssel jellemezhető 

csecsemők, a sírós csoportban kevesebben, mint az anyafókuszú és semleges csoportban 

(2(1)=0,61, ns.) (49. táblázat). 

49. táblázat: Csecsemő klaszterbesorolás és tükrözéssel való jellemezhetőség 9 hónapos korban 

9 hó 

Tükrözéssel való 
jellemezhetőség 

nem igen 

Csecsemő klaszter 

SÍ 31 8 

AF 26 27 

SE 27 18 

Cramér’s V: 0,25, p=0,012 

A csecsemők klaszterbesorolása nem függött össze más kategorizált egyéni jellemzővel. 

Eredményeink megerősítették 12. hipotézisünket, a klaszterelemzések mindkét vizsgálati 

életkorban a csecsemők három különböző viselkedésmintázatú csoportját rajzolták ki, melyek 

temperamentumjegyeikben is különbséget mutattak. A klaszterek nemi összetétele 9 hónapos 

korban mutatott eltérést. 
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5.5.1.3 A csecsemő klaszterek stabilitása 

Előzetes hipotézisünknek (12. b) megfelelően a csecsemők 4 és 9 hónapos kori 

klaszterbesorolása nem mutatott szignifikáns összefüggést (50. táblázat). 

50. táblázat: Csecsemő klaszterek összefüggése a két vizsgált életkorban 

Csecsemő klaszter 
9 hó 

SÍ AF SE 

4 hó 

SÍ 15 13 9 

AF 8 19 15 

SE 16 21 21 

Cramér’s V: 0,13, ns 

A továbbiakban összehasonlítottuk a stabil klaszterbesorolású csecsemők temperamentumát 

(IBQ-R). Azok a csecsemők, akik klaszterbesorolása mindkét életkorban sírós volt (N=15), a 

9 hónapos kori csecsemő temperamentum kérdőíven a legalacsonyabb distresszből való 

felépülés és korlátozásra jelentkező distressz pontszámot mutatták (distresszből való 

felépülés: 2(2)=7,88, p=0,019, SÍ: M=4,70, SD=0,66, AF: M=5,40, SD=0,65, SE: M=5,30, 

SD=0,70; korlátozásra jelentkező distressz: 2(2)=7,11, p=0,029, SÍ: M=4,40, SD=0,84, AF: 

M=3,50, SD=0,92, SE: M=3,86, SD=0,85). Az alacsony intenzitású ingerek élvezete a 

stabilan anyafókuszú (N=19) csecsemők között magasabb a semleges (N=21) és sírós 

csoporthoz képest (2(2)= 7,11, p=0,029, SÍ: M=4,80, SD=0,73, AF: M=5,60, SD=0,98, SE: 

M=4,80, SD=0,85). Négyhónapos korban nem figyeltünk meg temperamentumbeli eltérést. 
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5.5.2 Anyai klaszterek 

A szabályozó stratégiák elkülönítése céljából megvizsgáltuk, hogy az anyák miképp próbálják 

megnyugtatni síró csecsemőiket. A klaszterezésbe azokat az anyai viselkedéseket vontuk be, 

melyeket az anyák a gyermekeik negatív érzelmi állapotai alatt mutattak. További elemzésben 

az így meghatározott anyai csoportok viselkedését megvizsgáltuk a kísérlet interaktív 

szakaszainak teljes időtartama alatt is. Fontos megjegyezni, hogy azon csecsemők anyáit, akik 

egyáltalán nem mutattak negatív érzelmi állapotot az interakciós szakaszok alatt, eleve 

kihagytuk a klaszterelemzésekből. 

A gyermek sírási idejének függvényében az anyai viselkedés mérésének időtartama eltért. 

Mivel a csecsemő negatív érzelmi állapota alatt mutatott anyai viselkedés százalékos 

arányával dolgoztunk, fontos volt a minimum sírási idő meghatározása, ami elegendő mintát 

szolgáltat az anyai viselkedésből. Szükségszerűnek látszott a klaszterelemzésekből kizárni a 

nagyon alacsony negatív érzelmi állapotot mutató csecsemők gondozóit. 

A csecsemők átlagos sírási ideje az interaktív epizódokban 4 hónapos korban: 117 ( 98 mp), 

9 hónapos korban: 123 ( 95 mp) volt. A sírási idők gyakorisági és leíró statisztikai adatai 

alapján (M/1., M/2. ábra) a csecsemők sírási idejének viszonylag folytonos megoszlásában 

mindkét életkorban kb. 23-24 mp-nél egy ugrás megfigyelhető, ezért 4 hónaposan kizártuk a 

23 mp-nél, 9 hónaposan a 24 mp-nél kevesebbet síró csecsemőket
21

. Mindezek alapján 4 

hónaposan 82, 9 hónaposan 102 anya került csoportosításra. 

A klaszterelemzések eredményei szerint az anyák mindkét életkorban csoportosíthatók voltak 

a csecsemő megnyugtatására irányuló viselkedések mintázata alapján (50. és 54. táblázat). A 

klasztereket Kruskal-Wallis elemzésekkel hasonlítottuk össze. 

Az anyai szabályozó klaszterek megoszlásában egyik vizsgált életkorban sem figyeltünk meg 

nemi különbséget, vagy a születési sorrend hatását.  

  

                                                      
21

 A nem síró és 23/24 mp-nél keveset síró csecsemők anyáinak viselkedésében nem volt eltérés egyik vizsgált 

életkorban sem. 
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5.5.2.1 Anyai szabályozó klaszterek a csecsemők 4 hónapos korában 

A csecsemők 4 hónapos korában a visszahúzódó anyák alacsonyabb mértékű interakciós 

mozgást, pozitív érzelmi állapotot, valamint magasabb arányú egyéb mozgást és semleges 

érzelmi állapotot mutattak.  

A pozitív csoportba sorolt anyákat döntően pozitív érzelmi állapot és a csecsemő felé irányuló 

interakciós mozgás jellemezte a negatív érzelmi állapotok elenyésző aránya mellett. A pozitív 

és visszahúzódó anyai klaszter csecsemői rövidebb ideig mutattak negatív érzelmet. 

A gyermekeik negatív érzelmeire döntően semleges érzelmekkel reagáló anyák alkották a 

semleges csoportot, azonban a negatív érzelmi állapot aránya is magasabb volt náluk. A 

semleges anyák a pozitív csoporthoz képest több önmegnyugtató mozgást mutattak. A 

visszahúzódó anyai csoporthoz képest több interakciós és kevesebb egyéb mozgás is 

jellemezte őket (51. táblázat). 

51. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamai a 4 hónapos csecsemők negatív érzelmi állapotai alatt: klaszterátlagok 

és különbségek 

Anyai viselkedés 

Semleges 
(SE) 

Visszahúzódó 
(VI) 

Pozitív 
(PO) 2(2) p 

eltérés 
iránya 

N=38 N=8 N=36 

Tekintet 
Csecsemő 98,65 99,15 99,50 3,50 NS 

 
Máshova  1,35 0,85 0,50 3,50 NS 

 

Vokalizáció 

Beszéd 72,88 80,38 74,27 1,40 NS 
 

Ének 14,96 9,42 11,03 0,38 NS 
 

Egyéb  6,77 6,95 12,30 0,98 NS 
 

Nincs  5,40 3,25 2,39 0,13 NS 
 

Érzelmi állapot 

Pozitív  35,23 13,39 90,29 63,16 0,00 PO>SE>VI 

Semleges 57,90 79,26 8,74 62,16 0,00 VI>SE>PO 

Negatív 6,88 7,35 0,97 9,29 0,010 SE,VI>PO 

Mozgás 

Interakciós  88,32 41,84 96,14 26,12 0,00 PO>SE>VI 

Önmegnyugtató  2,35 0,69 0,27 6,74 0,034 SE>PO 

Egyéb  5,56 48,40 2,00 26,24 0,001 VI>SE>PO 

Nincs  3,78 9,08 1,59 0,17 NS 
 

 Átlagos mérési idő 
(mp) 

170,85 125,35 126,17 7,47 0,024 SE>VI, PO 

Az interakciós epizódokban nem illetve keveset síró csecsemők anyáinak viselkedését és 

jellemzőit is célzottan vizsgáltuk annak felderítésére, hogy a csecsemő viselkedés hátterében 

kimutatható-e a többi csoporttól eltérő anyai viselkedés. Mivel az anyai viselkedésben nem 

mutatkoztak eltérések a két csoport között (M/25. Melléklet), a további elemzésekben ezek 

összevonva, egy negyedik nem/keveset síró (NKS) csoportként jelennek meg. 
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Az egyes anyai klaszterek viselkedése a vizsgálat interakciós epizódjainak teljes ideje alatt is 

eltért (52. táblázat). A nem/keveset síró csecsemők anyái és a pozitív klaszter tagjai az 

interaktív szakaszok során több pozitív érzelmet, valamint kevesebb semleges érzelmet 

mutattak. A nem/keveset síró csecsemőjű anyák részéről gyakorlatilag nem volt 

megfigyelhető negatív érzelem a vizsgálat során. A semleges és visszahúzódó csoport nem 

tért el a negatív érzelmek kifejezésének mennyiségében. Az interakciós mozgás legmagasabb 

aránya szintén a nem/keveset síró és pozitív klaszter tagjait jellemezte, míg az önmegnyugtató 

és egyéb mozgás a visszahúzódó csoportban volt magasabb. 

52. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamai a vizsgálat interakciós epizódjai során a csecsemők 4 hónapos korában 

 
 

SE 
(N=38) 

VI 
(N=8) 

PO 
(N=36) 

NKS 
(N=55) 

2(3) p irány 

Tekintet 
Csecsemő 98,77 99,27 99,22 98,73 0,71 NS  

Máshova  1,23 0,73 0,78 1,27 0,71 NS  

Vokalizáció 

Beszéd 69,54 74,07 71,13 68,43 0,62 NS  

Ének 20,33 15,35 15,75 21,17 2,54 NS  

Egyéb  6,02 7,13 10,80 7,73 0,69 NS  

Nincs  4,11 3,46 2,32 2,67 3,39 NS  

Érzelmi 
állapot 

Pozitív  65,09 49,91 95,38 90,98 68,93 0,001 NS,PO>SE>VI 

Semleges 32,19 48,03 4,39 8,99 66,98 0,001 VI>SE>NS,PO 

Negatív 2,73 2,06 0,24 0,03 31,27 0,001 VI,SE>PO>NS 

Mozgás 

Interakciós  85,92 59,15 95,64 89,20 23,78 0,001 NS,PO>SE>VI 

Önmegnyugtató  0,94 0,31 0,16 0,10 15,47 0,001 VI>NS 

Egyéb  7,98 32,49 2,66 7,64 20,74 0,001 VI>SE,NS>PO 

Nincs  5,17 8,05 1,55 3,06 8,52 0,036 VI>NS,SE,PO 

Tükrözés Tükrözési gyakoriság 4,16 6,25 5,10 4,35 3,75 NS  

 Átlagos mérési idő 500 mp 553 mp 542 mp 548 mp 11,56 0,009 SE<VI,NKS,PO 

A klasztertagság függvényében a kérdőívvel mért egyéni jellemzők között is mutatkozik 

eltérés a csoportok között (53. táblázat). A visszahúzódó klaszterbe sorolt anyákat kevesebb 

Pozitív érzelem (PANAS-X), és magasabb Depresszió pontszám (HADS) jellemezte.  

53. táblázat: Anyai és gyermeki jellemzők különbségei a klasztertagság függvényében a csecsemők 4 hónapos korában 

 
SE VI PO NKS 2(3) p irány 

PANAS pozitív 36,92 30,50 37,47 36,42 7,53 0,05 VI<SE,PO,NKS 

HADS depresszió 5,89 8,38 5,81 6,45 7,60 0,05 VI>SE,PO,NKS 
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Az anyai negatív érzelmek hiánya összefüggött az anya klaszterbesorolásával (54. táblázat). 

54. táblázat: Anyai negatív érzelmek a vizsgálat során és szabályozó klaszterek (4 hó) 

4 hó 
Anyai negatív érzelem 

nincs van 

Anyai klaszter 

SE 21 17 

VI 5 3 

PO 30 6 

NKS 54 1 

Cramér’s V: 0,45, p<0,001 

Az anya tükrözéssel való jellemezhetősége nem volt kapcsolatban az anyai szabályozó 

klaszterekkel. 

5.5.2.2 Anyai szabályozó klaszterek a csecsemők 9 hónapos korában 

A csecsemők 9 hónapos korában az anyák viselkedésének mintázata a 4 hónapos korihoz 

hasonlóan különült el (55. táblázat).  

55. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamai a 9 hónapos csecsemők negatív érzelmi állapotai alatt: klaszterátlagok 

és különbségek 

Anyai viselkedés 

Semleges 
(SE) 

Visszahúzódó 
(VI) 

Pozitív 
(PO) 2(2) p irány 

N=51 N=13 N=38 

Tekintet 
Csecsemő 98,47 98,62 99,04 5,81 0,055  

Máshova  1,53 1,38 0,96 5,81 0,055  

Vokalizáció 

Beszéd 64,16 77,57 73,51 8,93 0,012 SE<VI,PO 

Ének 19,55 5,50 14,08 15,67 0,001 VI<SE,PO 

Egyéb  12,33 6,69 9,64 2,24 NS  

Nincs  3,97 10,23 2,77 5,29 0,071 PO<VI 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív  32,82 11,79 86,93 76,19 0,001 VI<SE<PO 

Semleges 59,42 83,36 12,48 75,71 0,001 PO<SE<VI 

Negatív 7,77 4,85 0,59 15,33 0,001 PO<SE 

Mozgás 

Interakciós  89,77 52,40 94,14 35,16 0,001 VI<SE<PO 

Önmegnyugtató  0,77 0,98 0,13 10,26 0,006 PO<SE,VI 

Egyéb  6,73 39,06 4,44 31,44 0,001 PO,SE<VI 

Nincs  2,72 7,56 1,30 1,79 NS  

 Átlagos mérési idő 165 mp 161 mp 100 mp 14,59 0,001 PO<SE,VI 

Az ebben az életkorban is kis létszámú, de markánsan elkülönülő visszahúzódó csoportot 

jellemezte a legkevesebb pozitív érzelem és a legtöbb semleges érzelem. Az e csoportba 

tartozó anyák kevesebb interakciós mozgást mutattak és kevesebbet énekeltek síró 

csecsemőiknek.  
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A pozitív típusú anyai klaszterre a pozitív érzelmi állapotok túlsúlya mellett alacsony arányú 

semleges és elenyésző arányú negatív érzelem volt jellemző. Nem volt jellemző rájuk az 

önmegnyugtató viselkedések alkalmazása, sem a csendben maradás a csecsemő sírása alatt.  

A semleges csoport tagjainál a semleges érzelmi állapot dominált. A pozitív csoporthoz 

képest csökkent interakciós mozgás és magasabb negatív érzelmi állapot jellemezte őket. E 

csoport mutatta a legkevesebb beszédet a vizsgálat során. 

A klaszterezés alapjául szolgáló csecsemő negatív érzelem időtartama a pozitív típusú anyai 

csoport esetén volt a legalacsonyabb, a semleges és visszahúzódó klaszter tagjai nem tértek el 

egymástól. 

Az interakciós epizódokban nem illetve keveset síró csecsemők anyáinak viselkedése ebben 

az életkorban sem tért el egymástól (M/26. Melléklet), ezért a további elemzésekben szintén 

összevonva, egy negyedik nem/keveset síró (NKS) csoportként jelennek meg. 

Ahogy 4 hónapos korban is megfigyelhető volt, a különböző klaszterekbe tartozó anyák 

viselkedése a csecsemők 9 hónapos korában is eltért az interaktív epizódok teljes ideje során 

(56. táblázat).  

56. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamai a vizsgálat interakciós epizódjai során a csecsemők 9 hónapos korában 

  SE 
N=51 

VI 
N=13 

PO 
N=38 

NKS 
N=35 

2(3) p irány 

Tekintet 
Csecsemő 98,12 97,19 97,59 96,92 1,76 NS  

Máshova  1,88 2,81 2,41 3,08 1,76 NS  

Vokalizáció 

Beszéd 62,83 71,62 65,40 71,98 6,31 NS  

Ének 20,10 12,56 18,56 13,75 6,78 NS  

Egyéb  13,95 7,27 13,84 11,20 4,53 NS  

Nincs  3,12 8,54 2,21 3,07 7,01 NS  

Érzelmi 
állapot 

Pozitív  61,75 46,04 93,42 78,47 69,19 0,001 PO>NKS>SE>VI 

Semleges 34,88 51,40 6,38 21,47 66,48 0,001 VI>SE>NKS>PO 

Negatív 3,37 2,55 0,21 0,06 29,73 0,001 SE>PO,NKS 

Mozgás 

Interakciós  88,50 58,15 90,70 85,42 28,40 0,001 PO,SE,NKS>VI 

Önmegnyugtató  0,40 0,74 0,16 0,02 25,81 0,001 SE,VI>PO,NKS 

Egyéb  8,62 32,16 7,41 10,32 25,55 0,001 VI>NKS,SE,PO 

Nincs  2,47 8,95 1,73 4,25 10,06 0,018 VI>SE,PO,NKS 

Tükrözés Tükrözési gyakoriság 6,10 5,10 7,05 8,10 0,59 NS  

 Átlagos mérési idő 546 mp 517 mp 523 mp 538 mp 8,33 0,040  
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A pozitív klasztertagsággal jellemezhető anyák mutatták az interakciós epizódok teljes ideje 

alatt a legmagasabb arányú pozitív és legalacsonyabb arányú semleges érzelmi állapotot. A 

pozitív és nem/keveset síró csoportba tartozó anyák részéről elenyésző mértékű negatív 

érzelmet figyeltünk meg. A visszahúzódó csoport mutatta a legalacsonyabb arányú 

interakciós mozgást amellett, hogy az egyéb mozgás, illetve a passzivitás őket jellemezte 

leginkább a 4 vizsgált csoport közül. Ez a csoport mutatta a legtöbb semleges érzelmi 

állapotot. A semleges és visszahúzódó csoport tagjai magasabb arányban alkalmaztak 

önmegnyugtató viselkedéseket a vizsgálat interakciós epizódjai során. 

A kérdőívvel mért egyéni jellemzők szintén mutattak csoportok közötti különbségeket a 

csecsemők 9 hónapos kori adatait vizsgálva (57. táblázat). A nem/keveset síróklaszter tagjaira 

magasabb Szociabilitás (ATQ) pontszám volt jellemző. A nem/keveset síró és pozitív csoport 

alacsonyabb értéket mutatott a Társas támogatás (SS) kérdőív Megterheltség mértéke 

szubjektív anyai beszámoló kapcsán. Az Extroverzió, mint temperamentumjegy (ATQ) 

jobban jellemezte ez utóbbi csoportokat. A semleges csoport anyáit kevésbé jellemezték 

Pozitív érzelmek (PANAS-X).  

57. táblázat: Anyai jellemzők különbségei a klasztertagság függvényében a csecsemők 9 hónapos korában 

Kérdőíves skálák SE VI PO NKS 2(3) p irány 

SS megterhelés 6,69 6,62 5,05 4,73 17,26 0,001 SE,VI>PO,NKS 

ATQ szociabilitás 5,34 5,20 5,54 5,93 11,82 0,008 NKS>SE,VI,PO 

ATQ pozitív érzelmek 5,30 5,14 5,76 5,52 7,50 0,050 SE<PO 

ATQ extroverzió 4,62 4,61 4,91 4,98 8,66 0,034 SE,VI<PO,NKS 

Az anyai negatív érzelmek kifejezése a vizsgálat során ebben a korban is összefüggött az 

anyai szabályozó klaszterekkel, jellemzően a semleges anyák között fordult elő (58. táblázat). 

58. táblázat: Anyai negatív érzelmek és szabályozó stratégiák a csecsemő 9 hónapos korában 

9 hó 
Anyai negatív érzelem 

nincs van 

Anyai klaszter 

SE 24 27 

VI 9 4 

PO 32 6 

NKS 33 2 

Cramér’s V: 0,44, p<0,001 

Az anya tükrözéssel való jellemezhetősége nem volt kapcsolatban az anyai szabályozó 

klaszterekkel. 
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Eredményeink megerősítették 13. fő hipotézisünk, a csecsenő sírása alatt három minőségileg 

különböző viselkedésmintázat volt elkülöníthető, melyek összefüggést mutattak az anyai 

önbeszámolón alapuló egyéni jellemzőkkel. Az anyai klaszterek összetétele nem tért el a 

csecsemő nemének függvényében.  

5.5.2.3 Az anyai szabályozó klaszterek stabilitása 

Az anyai klaszterstabilitás vizsgálata azt mutatja, hogy az anyák 4 és 9 hónapos kori 

besorolására mérsékelt stabilitás jellemző (59. táblázat). 

59. táblázat: Az anyák klaszterbesorolásának összefüggése a két vizsgált életkorban 

Anyai klaszter 
9 hó 

SE VI PO 

4 hó 

SE 20 6 8 

VI 2 4 0 

PO 12 1 13 

  Cramér’s V: 0,37, p<0,001; Kappa: 0,26 p=0,005 

Az anyai klaszterek stabilitása mentén a semleges és pozitív csoport Félelem temperamentum 

pontszáma (ATQ) különbözött (a visszahúzódó csoportot az alacsony létszámuk miatt nem 

vontuk be az elemzésbe), a semleges anyák magasabb értéket mutattak (MW Z= -2,08, 

p=0,036, SE: M=3,63, SD=0,83, PO: M=2,96, SD=0,95). 
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5.6 Az anyai viselkedés összefüggése a csecsemő jellemzőivel és 

viselkedésével 

5.6.1 Anyai viselkedés és születési sorrend 

A csecsemők 4 hónapos korában az anyák viselkedése a helyreállító epizódban tért el, az 

elsőszülöttek felé több éneklés (MW Z= -2,00, p=0,045, Elsőszülött: M=20,73, SD=18,88 vs. 

Másodszülött: M=14,49, SD=13,32), a másodszülöttek felé több beszéd volt jellemző (MW 

Z= -2,18, p=0,025, Elsőszülött: M=68,35, SD=19,99 vs. Másodszülött: M=74,08, SD=14,68). 

A csecsemők 9 hónapos korában az anya viselkedése szintén a helyreállító epizódok alatt tért 

el, az elsőszülöttek esetén több pozitív érzelem (MW Z= -2,07, p=0,038, Elsőszülött: 

M=70,75, SD=26,56 vs. Másodszülött: M=59,30, SD=29,62), a másodszülöttek esetén több 

önmegnyugtató viselkedés vol megfigyelhető (MW Z= -3,48, p<0,001, Elsőszülött: M=0,20, 

SD=0,56 vs. Másodszülött: M=0,43, SD=0,58). 

5.6.2 Anyai viselkedés és a csecsemő neme 

Az anya viselkedése relatív időtartamát tekintve egyik vizsgált életkorban sem bizonyult 

eltérőnek a csecsemő nemének függvényében, viszont a csecsemők 9 hónapos korában a 

negatív érzelmek előfordulásában és a tükrözés gyakoriságában tapasztaltunk különbségeket. 

A három interakciós epizód alatt az anyai negatív érzelmek előfordulása az a fiú csecsemők 

felé volt gyakoribb (60. táblázat). Az anyák a helyreállító epizódok során többször tükrözték a 

lány csecsemőik viselkedését (MW Z= -2,41, p=0,016, Fiúk: M=1,68, SD=1,99 vs. Lányok: 

M=2,33, SD=2,21). 

60. táblázat: Anyai negatív érzelmek előfordulása a helyzet interakciós epizódjai során és a csecsemő neme (9 hó) 

  
Anyai negatív érzelmek 

nincs van 

Fiú 45 25 

Lány 53 14 


2
(1)=3,69, p=0,055 

Az anyai viselkedés nemi meghatározottságára vonatkozó 9. hipotézisünk részben nyert 

igazolást. Az anyai viselkedésben csak a csecsemők 9 hónapos korában voltak 

megfigyelhetők eltérések, azonban elvárásainkkal ellentétben nem az érzelmi állapotok 

kifejezésében. 
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5.6.3 Anya viselkedése a csecsemő életkorának függvényében 

Az anya viselkedése több eltérést mutatott a két vizsgált életkorban (61. táblázat).  

61. táblázat: A fapofa helyzet interaktív epizódjai során mutatott anyai viselkedések relatív időtartamainak (%) leíró 

statisztikai jellemzői a két vizsgált életkorban 

Anyai viselkedési változók 
4 hó 9 hó 

 
M SD M SD Z 

Tekintet Csecsemő 98,90 2,10 97,58 2,87 -5,29** 

Vokalizáció 

Beszéd 69,78 18,93 66,71 17,08 
 

Ének 19,17 17,79 17,33 14,13 
 

Egyéb  8,03 10,69 12,58 11,65 -4,45** 

Nincs  3,02 5,29 3,37 4,95 
 

Érzelmi állapot 

Pozitív  82,56 21,00 73,31 23,11 -3,62** 

Semleges  16,49 20,17 25,12 21,92 -3,68** 

Negatív  0,95 3,11 1,57 4,40 -1,97* 

Mozgás 

Interakciós  88,23 15,22 85,44 15,91 -2,16* 

Önmegnyugtató  0,36 1,07 0,27 0,59 
 

Egyéb  7,87 11,43 10,95 13,27 -2,47** 

Nincs 3,54 8,69 3,33 7,11 
 

Mann-Whitney Z értékek, * p < 0,05; ** p < 0,01, a szignifikáns eltérések kiemelve 

Az anyák több pozitív és kevesebb semleges érzelmi állapotot mutattak a négyhónapos 

csecsemőik felé. Az interakciós mozgást a csecsemők fiatalabb korában, az egyéb típusú 

mozgást a csecsemőik idősebb korában alkalmazták nagyobb arányban. 

Összességében eredményeink megerősítik 8. hipotézisünk, a helyzet interakciós epizódjai 

során az anyai viselkedés eltért a csecsemő életkorának függvényében. 

5.6.4 Az anyák és a csecsemők viselkedési válaszainak együttjárásai 

Az anyák és gyermekeik viselkedési válaszai mindkét életkorban számos, többnyire gyenge 

összefüggést mutattak (62. és 63. táblázat). A Bonferroni korrekció elvégzése után az alábbi 

együttjárások maradtak érvényesek. A csecsemő anyára nézése együtt járt az interakciós 

mozgásával mindkét vizsgált életkorban – de 9 hónaposan erősebb mértékben (Fisher Z= -

2,24, p<0,05). A csecsemők 9 hónapos korában továbbá az anya irányába fordulás az anyai 

énekléssel, pozitív érzelmi állapotokkal pozitívan, a beszéddel, semleges érzelmi állapotokkal 

és egyéb mozgással negatívan függött össze.  
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A csecsemő elnézése az anyai interakciós mozgással negatívan járt együtt mindkét vizsgálat 

életkorban (9 hónaposan erősebben: Fisher Z= 2,19, p<0,05), 9 hónapos korában továbbá 

összefüggött az anyai beszéddel, énekléssel és egyéb mozgással.  

Az interakciós vokalizáció 9 hónaposan az anyai interakciós-, a semleges vokalizáció az 

egyéb mozgással járt együtt. A vokalizáció hiánya mindkét életkorban összefüggött az anya 

által mutatott érzelmi állapotokkal, valamint 9 hónaposan az önmegnyugtató viselkedésekkel. 

Az anyák és csecsemők érzelmi állapotainak együttjárásait az 5.5.4.1. pontban ismertetjük. 

A csecsemők 9 hónapos korában mutatott tárgymanipulációs aktivitás az egyéb típusú anyai 

mozgással járt pozitívan, az interakciós mozgással negatívan együtt. A tükrözési viselkedés 

gyakorisága 9 hónaposan közepes együttjárást mutatott az anyák és csecsemők között. 
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62. táblázat: Az anya és a csecsemő viselkedési válaszainak együttjárása a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban a csecsemők négyhónapos korában 

Viselkedési változók 

Tekintet iránya Vokalizáció Érzelmi állapot Mozgás 
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Tekintet 
Anya 0,10 -0,10 -0,15 0,09 0,18 -0,13 0,26 -0,26 -0,14 0,37** -0,03 -0,24 -0,27 0,11 

Máshova -0,01 0,01 0,04 -0,00 -0,12 0,18 -0,19 0,20 -0,03 -0,35** -0,01 0,24 0,28 -0,03 

Vokalizáció 

Interaktív -0,02 0,02 0,16 -0,29 0,07 0,01 0,01 -0,02 0,01 0,10 -0,13 -0,04 0,00 0,19 

Semleges -0,07 0,07 0,05 -0,10 -0,05 0,14 -0,12 0,11 0,04 -0,14 -0,21 0,11 0,18 0,19 

Nincs 0,07 -0,07 -0,18 0,26 0,05 -0,08 0,43** -0,41** -0,42** 0,18 -0,18 -0,14 -0,09 -0,02 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 0,16 -0,16 -0,19 0,21 0,03 -0,02 0,39** -0,37** -0,35** 0,18 -0,12 -0,12 -0,11 0,25 

Semleges -0,00 0,00 -0,01 0,08 0,02 -0,03 0,37** -0,35** -0,39** 0,09 -0,24 -0,05 -0,00 -0,05 

Negatív -0,06 0,06 0,08 -0,14 -0,03 0,05 -0,47** 0,46** 0,43** -0,14 0,29** 0,09 0,04 -0,01 

Mozgás 

Automanipuláció 0,02 -0,02 0,11 -0,09 0,11 -0,05 0,05 -0,05 -0,07 0,06 -0,17 -0,09 0,05 -0,04 

Tárgymanipuláció -0,05 0,05 -0,01 0,05 -0,15 0,04 -0,07 0,06 -0,07 -0,21 -0,05 0,21 0,07 0,09 

Egyéb mozgás -0,02 0,02 -0,03 -0,04 0,01 0,07 -0,08 0,08 0,16 0,04 0,09 -0,07 -0,02 -0,05 

Nagymozgás 0,01 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 -0,14 0,14 0,12 -0,04 0,13 0,09 -0,07 0,10 

Passzív 0,08 -0,08 -0,08 0,06 0,08 -0,01 0,12 -0,11 -0,11 -0,02 0,11 0,05 0,01 0,01 

Tükrözés gyakorisága 0,15 -0,15 -0,02 0,12 -0,16 -0,02 0,07 -0,05 -0,14 0,07 0,07 -0,12 -0,02 0,21 

**p<0,001 
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63. táblázat: Az anya és a csecsemő viselkedési válaszainak együttjárása a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban a csecsemők kilenc hónapos korában 

Viselkedési változók 

Tekintet iránya Vokalizáció Érzelmi állapot Mozgás 
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Tekintet 

Anya 0,08 -0,08 -0,36** 0,33** 0,30 -0,09 0,31** -0,31** -0,03 0,58** -0,05 -0,49** -0,29 0,08 

Máshova -0,08 0,08 0,37** -0,33** -0,30 0,09 -0,28 0,29 -0,01 -0,56** 0,02 0,48** 0,26 -0,05 

Csukott szem 0,12 -0,12 -0,13 0,08 0,08 -0,03 -0,197 0,16 0,285 0,04 0,16 -0,06 -0,02 -0,205 

Vokalizáció 

Interaktív 0,10 -0,10 -0,11 0,06 0,25 -0,02 0,15 -0,15 -0,05 0,30** -0,11 -0,25 -0,17 0,28 

Semleges -0,09 0,09 0,22 -0,18* -0,14 -0,05 -0,23 0,24 -0,04 -0,39** 0,01 0,35** 0,17 0,13 

Nincs -0,12 0,12 0,09 0,02 -0,06 -0,13 0,40** -0,36** -0,53** 0,10 -0,35** -0,10 0,05 0,16 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 0,09 -0,09 -0,13 0,01 0,269 0,07 0,219 -0,204 -0,170 0,271 -0,03 -0,26 0,01 0,21 

Semleges -0,12 0,12 0,179 -0,04 -0,10 -0,171 0,337** -0,295** -0,473** 0,03 -0,40** -0,05 0,02 0,21 

Negatív 0,12 -0,12 -0,168 0,06 0,05 0,17 -0,415** 0,368** 0,559** -0,11 0,43** 0,12 -0,02 -0,24 

Mozgás 

Automanipuláció 0,17 -0,17 -0,15 -0,04 0,28** 0,05 0,02 -0,02 0,01 0,01 0,02 -0,02 0,04 0,19 

Tárgymanipuláció -0,04 0,04 0,30 -0,20* -0,31** -0,04 -0,09 0,10 -0,16 -0,44** -0,09 0,43** 0,12 -0,01 

Egyéb mozgás -0,21 0,21 -0,01 -0,04 0,11 0,06 -0,07 0,06 0,23 0,21 0,13 -0,19 -0,09 -0,03 

Nagymozgás 0,08 -0,08 -0,05 0,03 0,03 -0,05 -0,10 0,08 0,17 0,00 0,20 0,03 -0,02 0,00 

Passzív 0,05 -0,05 -0,11 0,21 0,05 -0,14 0,21 -0,19 -0,13 0,21 -0,02 -0,20 -0,05 0,06 

Tükrözés gyakorisága -0,06 0,06 0,11 -0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,09 0,03 0,01 -0,03 0,06 0,50** 

**p<0,001
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5.6.4.1 Az anyák és a csecsemők érzelmi állapotainak együttjárásai 

Az anyák és gyermekeik érzelmi állapotai között mindkét életkorban gyenge-közepes mértékű 

együttjárást figyeltünk meg (62., 63. táblázat). Összességében elmondható, hogy az anya 

pozitív érzelmi állapota a csecsemő pozitív és semleges érzelmi állapotával, míg a semleges 

és negatív állapota a csecsemő negatív érzelmi állapotával mutatott összefüggést (a 

korrelációk mértéke között a két életkorban nem volt szignifikáns eltérés).  

Négy hónaposan nem (64. táblázat), viszont a csecsemők 9 hónapos korában markáns nemi 

eltérések mutatkoztak (65. táblázat) az érzelmek együttjárásában. Kilenc hónapos korban 

szorosabb érzelmi összehangolódás tapasztalható a fiú csecsemők és anyáik között. Míg a 

lányoknál 9 hónapos korban csak a negatív érzelmi állapotok együttjárása közepes szintű volt 

és szignifikáns az anyáéval, addig a fiúk esetén minden pozitív és semleges anyai viselkedés - 

eltérő mértékű, de - szignifikáns összefüggést mutatott.  

64. táblázat: Anya és csecsemő érzelmi állapotának együttjárása nemek szerint a csecsemő 4 hónapos korában (fiú/lány) 

4 hó 
Csecsemő 

Pozitív Semleges Negatív 

Anya 

Pozitív 0,44**/0,32** 0,41**/0,34** -0,47**/-0,45** 

Semleges -0,44**/-0,28* -0,41**/-0,31* 0,47**/0,42** 

Negatív -0,29*/-0,43** -0,36**/-0,44** 0,38**/0,48** 

Spaerman’s rho értékek; * p < 0,05; ** p < 0,01 

65. táblázat: Anya és csecsemő érzelmi állapotának együttjárása nemek szerint a csecsemő 9 hónapos korában (fiú/lány) 

9 hó 
Csecsemő 

Pozitív Semleges Negatív 

Anya 

Pozitív 0,30*/ ns 0,46**/ ns -0,57**/ ns 

Semleges -0,28*/ ns -0,41**/ ns 0,52**/0,24* 

Negatív ns / ns -0,41**/-0,50** 0,52**/0,56** 

Spaerman’s rho értékek; * p < 0,05; ** p < 0,01 

Eredményeink megerősítették 10. hipotézisünket, miszerint az anya-csecsemő érzelmi 

állapotok összefüggnek. 

5.6.4.2 Anyai negatív érzelem és a csecsemő fapofa epizódra adott érzelmi válasza 

Az interakciós epizód során megfigyelt anyai negatív érzelem 10. a) hipotézisünk szerint 

összefüggést mutat a csecsemő fapofa epizódra adott válaszával. A kísérlet normál interakciós 

epizódjában az anyai negatív érzelmek elenyésző arányban voltak megfigyelhetők (19., 20. 

táblázat), s ezek nem mutattak összefüggést az első fapofa helyzetre adott gyermeki 

reakciókkal egyik vizsgált életkorban sem.  
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Az első helyreállító epizód során tapasztalt anyai negatív érzelmek mindkét életkorban 

gyenge szignifikáns összefüggést mutattak a csecsemő második fapofa epizód során mutatott 

negatív érzelmi állapotaival (4 hó: Spearman’s rho: 0,25, p=0,004, 9 hó: Spearman’s rho: 0,30 

p<0,001). 

5.6.5 Kérdőívvel mért anyai jellemzők és a csecsemő viselkedése 

A csecsemők négyhónapos korában az anya depresszív tünetei (HADS) a csecsemők 

tükrözési viselkedésének hiányával jártak együtt (Spearman’s rho: 0,27, p<0,001). 

A társas támogatás kérdőíven (SS) jelzett megterheltség mértéke a csecsemők érzelmi 

válaszaival mutatott összefüggést a kísérlet során (negatív érzelmekkel: Spearman’s rho: 0,32, 

p<0,001, semleges érzelmekkel: Spearman’s rho: -0,34, p<0,001). 

Az anyai érzelmi beállítódás és temperamentum (Bonferroni korrekció mellett) nem függött 

össze a csecsemő helyzetben megfigyelt viselkedési válaszaival. 

5.6.6 Anya-csecsemő összefüggések a csoportosítással nyert egyéni jellemzők és a 

klaszterbesorolás mentén 

5.6.6.1 Tárgymanipulációval való jellemezhetőség a csecsemő 4 hónapos korában 

A csecsemő tárgymanipulációval való jellemezhetősége az anya részéről kevesebb interakciós 

mozgással járt együtt (MW Z= -2,30, p=0,021, Tárgymanipuláció jellemző: M=84,93, 

SD=17,00 vs. Tárgymanipuláció nem jellemző: M= 91,19, SD=12,82), és összefüggött az 

anya magasabb mértékű Szorongásos tüneteivel (HADS)(MW Z= -2,08, p=0,038, 

Tárgymanipuláció jellemző: M=6,78, SD=3,14 vs. Tárgymanipuláció nem jellemző: M=5,75, 

SD=3,15) és alacsonyabb Pozitív érzelmi beállítódásával (PANAS-X) (MW Z= -2,06, 

p=0,039, Tárgymanipuláció jellemző: M=35,57, SD=5,40 vs. Tárgymanipuláció nem 

jellemző: M=37,32, SD=4,27). A csoport anyáit magasabb Önszabályozás pontszám (ATQ) 

jellemezte (MW Z= -3,59; p<0,001, Tárgymanipuláció jellemző: M=4,06, SD=0,76 vs. 

Tárgymanipuláció nem jellemző: M=4,54, SD=0,65).  

5.6.6.2 Csecsemő negatív érzelmeinek hiánya a vizsgálat során 

A 4 hónaposan nem síró csecsemők anyáit döntően pozitív érzelmi állapotok jellemezték őket, 

amellett, hogy negatív érzelmi állapotok kifejezése és az önmegnyugtató viselkedés 

gyakorlatilag nem volt tapasztalható részükről (66. táblázat). A nem síró csecsemők 

viselkedését anyjuk ritkábban tükrözte.  
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66. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamai a csecsemő negatív érzelmeinek előfordulása mentén 4 hónapos korban 

  

Negatív érzelmek 
hiánya 

Negatív érzelmek 
jelenléte 

Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Pozitív érzelem (%) 92,53 16,01 79,76 21,44 -3,99 0,001 

Semleges érzelem (%) 7,47 16,01 19,02 20,55 -3,88 0,001 

Negatív érzelem (%) 0,00 0,00 1,22 3,47 -2,9 0,004 

Önmegnyugtató mozgás (%) 0,11 0,33 0,43 1,19 -2,18 0,003 

Tükrözés gyakorisága (n) 3,1 2,99 5,02 3,9 -2,7 0,007 

A negativitás hiánya összefüggött az anyai szociabilitás (ATQ) temperamentum skálával 

(MW Z=-1,71, p=0,087, Negatív érzelem nincs: M=5,80, SD=0,87 vs. Negatív érzelem van: 

M=5,45, SD=0,92), valamint a negatív érzelmi beállítódással (PANAS-X)(MW Z= -1,67, 

p=0,096, Negatív érzelem nincs: M=17,30, SD=5,30 vs. Negatív érzelem van: M=19,12, 

SD=6,11), a nem sírós csoport anyái magasabb szociabilitás és alacsonyabb negativitás 

pontszámot mutattak. Az anyai szorongásos és depressziós tünetek (HADS) szintén tendencia 

szinten voltak alacsonyabbak a nem sírós csoport anyáinál (szorongás: MW Z= -1,72, 

p=0,080, Negatív érzelem nincs: M=5,50, SD=3,26 vs. Negatív érzelem van: M=6,45, 

SD=3,14; depresszió: Z= -1,80, p=0,073, Negatív érzelem nincs: M=2,67, SD=2,37 vs. 

Negatív érzelem van: M=3,47, SD=2,64). 

A nem sírós csecsemők anyáinak viselkedése 9 hónaposan is eltért, nem mutattak negatív 

érzelmi állapotot, többet beszéltek és kevesebb önmegnyugtató mozgást figyeltünk meg 

részükről a vizsgálat interakciós epizódjai során (67. táblázat). 

67. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamai a csecsemő negatív érzelmeinek előfordulása mentén 9 hónapos korban 

9 hó 

Negatív érzelmek 
hiánya 

Negatív érzelmek 
jelenléte 

Mann-Whitney 

M SD M SD Z p 

Beszéd 74,27 12,98 65,5 17,39 -2,11 0,035 

Negatív érzelem 0,00 0,00 1,83 4,69 -2,89 0,004 

Önmegnyugtató mozgás 0,01 0,04 0,31 0,63 -2,41 0,016 

A nem sírós csoport anyái Szociabilitás pontszáma (ATQ) szignifikánsan magasabb volt (MW 

Z= -2,02, p=0,043, Negatív érzelem nincs: M=5,92, SD=0,64 vs. Negatív érzelem van: 

M=5,47, SD=0,94), valamint kisebb mértékű megterhelésről (SS) számoltak be a csecsemők 4 

hónapos kora óta eltelt időszakban (MW Z= -2,66, p=0,008, Negatív érzelem nincs: M=5,92, 

SD=0,64 vs. Negatív érzelem van: M=5,47, SD=0,94). 
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A csecsemő negatív érzelmeinek hiánya mindkét életkorban összefüggött az anyai negatív 

érzelmek hiányával (68. táblázat). 

68. táblázat: Anya és csecsemő negatív érzelmeinek hiánya a két vizsgált életkorban (4 / 9 hó) 

4 hó: 2(1)=7,90, p=0,005 Anya negatív érzelem 

9hó: 2(1)=7,23, p=0,007 nincs van 

Csecsemő negatív 
érzelem 

nincs 30 /25 0 / 5 

van 80 / 73 27 / 34 

5.6.6.3 Visszahívó viselkedés (VV) 

Négyhónapos korban a visszahívó viselkedés nem függött össze az anya helyreállító 

epizódokban megfigyelt viselkedésével, azonban a visszahívó viselkedést mutató csecsemők 

anyái a kezdeti normál interakciós fázisban gyakrabban tükrözték csecsemőik viselkedését 

(MW Z= -3,83, p<0,001, VV van: M=2,85, SD=2,11 vs. VV nincs: M=1,20, SD=1,40).  

Kilenc hónapos korban a visszahívó viselkedést mutató csecsemők anyái a helyreállító 

epizódok alatt több pozitív (MW Z= -2,65, p=0,009, VV van: M=82,56, SD=20,09 vs. VV 

nincs: M=70,93, SD=23,32) és kevesebb semleges (MW Z= -2,54, p=0,011, VV van: 

M=16,70, SD=18,99 vs. VV nincs: M=27,27, SD=22,17) érzelmet mutattak. A visszahívó 

viselkedést mutató csoport anyáinál már a normál interakciós szakasz alatt több interakciós 

(MW Z= -2,00, p=0,045, VV van: M=86,37, SD=18,01 vs. VV nincs: M=79,32, SD=20,78) 

és kevesebb egyéb típusú (MW Z= -3,12, p<0,001, VV van: M=6,40, SD=10,89 vs. VV nincs: 

M=17,00, SD=18,49) mozgás volt jellemző. 

A csecsemők visszahívó viselkedésének előfordulása egyik életkorban sem függött össze a 

kérdőíves módszerekkel vizsgált egyéb anyai jellemzőkkel. 

5.6.6.4 Visszacsapási reakció (VR) 

A csecsemők 4 hónapos korában a visszacsapási reakció jelenlétének függvényében az anya 

viselkedése eltérést mutatott a helyreállító epizódok alatt (69. táblázat). A visszacsapási 

reakciót mutató csecsemők anyái kevesebb éneklést, pozitív érzelmet, több semleges és 

negatív érzelmet fejeztek ki, amellett, hogy az önmegnyugtató és egyéb mozgások magasabb, 

valamint az interakciós mozgások alacsonyabb aránya jellemezte őket. Már a normál 

interakciós epizódban eltérések voltak megfigyelhetők a később visszacsapási reakciót mutató 

csecsemők anyáinak viselkedésében. A visszacsapási reakciót mutató csecsemők anyái ennek 

során is kevesebbet énekeltek, érzelmi állapotaik a későbbivel megegyező irányú eltéréseket 
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mutatott. A mozgásos aktivitás hasonló irányú eltérései mellett a fizikai passzivitás is jobban 

jellemezte őket. 

69. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamának eltérései a visszacsapási reakció függvényében a csecsemők 4 

hónapos korában 

4 hó 
VR nincs VR van 

Mann-
Whitney 

 

 

M SD M SD Z p 

N
o

rm
ál

 i
n

te
ra

k
ci

ó
 

Ének 20,23 22,28 10,81 16,11 -2,71 0,007 

Pozitív érzelem 91,92 18,1 84,3 21,49 -2,89 0,004 

Semleges érzelem 8,08 18,1 15,52 21,44 -2,87 0,004 

Interakciós mozgás 90,32 18,33 80,63 23,97 -2,8 0,005 

Önmegnyugtató mozgás 0,05 0,2 0,36 0,84 -2,71 0,007 

Passzivitás 1,65 8,39 5,37 12,5 -2,73 0,006 

H
el

y
re

ál
lí

tó
 e

p
iz

ó
d

o
k

 a
la

tt
 

Csecsemőre nézés 99,21 1,92 98,3 6,3 -2 0,045 

Ének 23,7 20,64 16,61 17,15 -2,13 0,033 

Pozitív érzelem 89,13 17,51 66,56 28,44 -5,13 0,001 

Semleges érzelem 10,8 17,5 29,4 25,6 -4,89 0,001 

Negatív érzelem 0,07 0,42 3,25 7,63 -4,86 0,001 

Interakciós mozgás 92,54 12,03 85,95 18,53 -2,07 0,038 

Önmegnyugtató mozgás 0,13 0,37 0,87 2,44 -2,94 0,003 

Egyéb mozgás 4,61 8,35 9,08 14,08 -2,06 0,039 

A visszacsapási reakció előfordulása 4 hónaposan életkorban nem függött össze a kérdőíves 

módszerekkel vizsgált egyéb anyai jellemzőkkel. 
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A csecsemők 9 hónapos korában a visszacsapási reakció jelenlétének függvényében az anyai 

viselkedés a helyreállító és a normál interakciós epizód alatt egyaránt eltért (70. táblázat). A 

normál interakciós szakaszban a pozitív érzelmek alacsonyabb, a semleges érzelmek, 

önmegnyugtató viselkedés és egyéb mozgás magasabb aránya a visszacsapási reakciót mutató 

csecsemők anyáinál volt jellemző. 

70. táblázat: Anyai viselkedések relatív időtartamainak eltérései a visszacsapási reakció függvényében a csecsemők 9 

hónapos korában 

9 hó 
VR nincs VR van 

Mann 

-Whitney 

M SD M SD Z p 

N
o

rm
ál

 i
n

te
ra

k
ci

ó
 

Pozitív érzelem 85,35 21,92 81,44 22,05 -2,19 0,029 

Semleges érzelem 14,65 21,92 18,35 21,9 -2,16 0,031 

Önmegnyugtató mozgás 0,23 1,3 0,27 0,73 -2,04 0,041 

Egyéb mozgás 11,86 16,04 17,29 18,73 -2,03 0,042 

H
el

y
re

ál
lí

tó
 e

p
iz

ó
d

o
k

 a
la

tt
 Pozitív érzelem 80,36 21,54 57,26 28,06 -4,93 0,001 

Semleges érzelem 19,3 21,38 38,82 25,5 -4,69 0,001 

Negatív érzelem 0,34 1,29 3,93 8,72 -4,01 0,001 

Interakciós mozgás 89,91 15,22 87,05 15,19 -1,95 0,05 

Önmegnyugtató mozgás 0,13 0,5 0,37 0,69 -3,36 0,001 

Tükrözési gyakoriság 2,48 2,55 1,59 1,56 -2,19 0,029 

A visszacsapási reakciót mutató csecsemők anyái alacsonyabb megküzdési hatékonyságról 

(SS) (MW Z= -2,44, p=0,015, VR megfigyelhető: M=7,67, SD=2,25 vs. VR nincs: M=8,54, 

SD=1,65) és magasabb megterheltségről (SS) (MW Z= -3,36, p<0,001, VR megfigyelhető: 

M=6,40, SD=2,60 vs. VR nincs: M=4,91, SD=2,52) számoltak be a csecsemők 4 hónapos 

kora óta eltelt időszakban. 

A visszacsapási reakció mindkét vizsgált életkorban összefüggött az anyai negatív érzelmek 

előfordulásával (71. táblázat). 

71. táblázat: Csecsemő visszacsapási reakció (VR) és anyai negatív érzelmek a vizsgálat során (4 / 9 hó) 

4 hó: 2(1)=14,90, p<0,001 Anya negatív érzelem 

9hó: 2(1)=7,23, p<0,007 nincs van 

Csecsemő VR 
nincs 68/55 4 / 7 

van 41 / 43 22 / 32 



134 
 

5.6.6.5 Tükrözési viselkedéssel való jellemezhetőség 

 Csecsemők tükrözési viselkedése 5.6.6.5.1

Négy hónaposan a tükrözéssel jellemezhető csecsemők anyái maguk is gyakrabban tükrözték 

csecsemőik viselkedését az interakciós epizódok során (MW Z= -2,30, p=0,022, Tükröző: 

M=5,69, SD=4,26vs. Nem tükröző: M=4,07, SD=3,44), és alacsonyabb depresszió 

pontszámot értek el a HADS vonatkozó skáláján (MW Z= -3,70, p<0,001, Tükröző: M=2,18, 

SD=1,68 vs. Nem tükröző: M=3,83, SD=2,79). 

A tükrözéssel jellemezhető csecsemők anyái 9 hónaposan is gyakrabban tükrözték csecsemőik 

viselkedését (MW Z= -4,10, p<0,001, Tükröző: M=9,21, SD=7,17 vs. Nem tükröző: M=5,31, 

SD=4,87). Pozitív érzelmi beállítódásuk (PANAS-X) magasabb volt a nem tükröző 

csecsemők anyáihoz képest (MW Z= -2,12, p=0,034, Tükröző: M=38,00, SD=5,34 vs. Nem 

tükröző: M=36,01, SD=5,01). 

 Anyák tükrözési viselkedése 5.6.6.5.2

A 4 hónaposan tükrözési viselkedést mutató anyák csecsemői több interakciós vokalizációt 

(MW Z= -2,09, p=0,036, Tükröző: M=8,03, SD=6,38 vs. Nem tükröző: M=6,14, SD=6,39) és 

semleges (MW Z= -1,97, p=0,048, Tükröző: M=9,35, SD=7,21 vs. Nem tükröző: M=7,39, 

SD=6,46), valamint pozitív érzelmet (MW Z= -2,72, p=0,007, Tükröző: M=5,39, SD=4,86 vs. 

Nem tükröző: M=3,54, SD=4,05) mutattak a vizsgálat során, ez megerősítette 11. 

hipotézisünket. Gyermekük alacsonyabb pontszámot ért el az IBQ-R F3-on (MW Z= -2,07, 

p=0,038, Tükröző: M=0,09, SD=0,79 vs. Nem tükröző: M=-0,22, SD=0,73), illetve az 

Alacsony intenzitású ingerek (IBQ-R skála) fokozottabb élvezetéről számoltak be (MW Z= - 

2,10, p=0,035, Tükröző: M: 5,22, SD: 0,84 vs. Nem tükröző: M= 5,52, SD=0,76). 

A 9 hónaposan tükrözési viselkedéssel jellemezhető csoport gyermekeinél magasabb volt az 

interaktív vokalizáció (MW Z= -2,90, p=0,004, Tükröző: M=8,75, SD=4,99 vs. Nem tükröző: 

M=6,65, SD=5,00), a semleges érzelem (MW Z= -2,14, p=0,033, Tükröző: M=77,89, 

SD=16,13 vs. Nem tükröző M=69,98, SD=20,74), és alacsonyabb a negatív érzelem (MW Z= 

-2,23, p=0,025, Tükröző: M=16,89, SD=14,57 vs. Nem tükröző: M=26,76, SD=20,87) 

aránya. Ebben a korban nem volt eltérés a csecsemők temperamentumában az anyai tükrözési 

viselkedés függvényében. 
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 Anyák és csecsemők tükrözési viselkedésének összefüggése 5.6.6.5.3

A csecsemők és az anyák tükrözéssel való jellemezhetősége mindkét életkorban összefüggést 

mutatott (72. táblázat). 

72. táblázat: Tükrözési viselkedéssel jellemezhető anyák és csecsemők (4/9 hó) 

4 hó: 2(1)=3,45, p=0,040 Anya 

9hó: 2(1)=14,95, p<0,001 Tükrözéssel nem jellemezhető Tükrözéssel jellemezhető 

Csecsemő 
Tükrözéssel nem jellemezhető 69 / 61 23 / 23 

Tükrözéssel jellemezhető 26 / 20 19 / 33 

Mivel a tükrözéssel jellemezett csecsemőket és anyákat külön vizsgálva is tapasztaltunk 

jellemző eltéréseket, a következőkben azokat a párokat hasonlítottuk össze, ahol mind az 

anya, mind a csecsemő tükrözési viselkedéssel jellemezhető volt. 

5.6.6.5.3.1 Tükrözéssel való jellemezhetőség az anya és a csecsemő részéről 

Azon anya-csecsemő pároknál, akik mindketten tükrözéssel jellemezhetők voltak (4hó: N=19; 

14%; 9hó: N=33, 24%), a csecsemők 4 hónapos korában több pozitív érzelem volt 

megfigyelhető a kísérlet során (MW Z= -4,00, p<0,001, Anya-csecsemő tükröz: M=6,75, 

SD=5,43 vs. Nem tükröz: M=2,80, SD=0,44), 9 hónaposan pedig több interaktív vokalizáció 

(MW Z= -2,46, p=0,014, Anya-csecsemő tükröz: M=8,80, SD=4,92 vs. Nem tükröz: M=6,45, 

SD=4,85), több semleges (MW Z= -2,62, p=0,009, Anya-csecsemő tükröz: M=78,56, 

SD=15,2 vs. Nem tükröz: M=67,28, SD=20,54) és kevesebb negatív érzelem (MW Z= -3,04, 

p=0,002, Anya-csecsemő tükröz: M=15,50, SD=14,92 vs. Nem tükröz: M=28,62, SD=20,69). 

A tükröző diádoknál a helyreállító epizódokban mindkét életkorban magasabb volt a pozitív 

érzelmek aránya (4 hó: MW Z= -3,55, p=0,001, Anya-csecsemő tükröz: M=9,66, SD=11,01 

vs. Nem tükröz: M=3,28, SD=5,47; 9 hó: MW Z= -2,65, p=0,008, Anya-csecsemő tükröz: 

M=7,27, SD=7,39 vs. Nem tükröz: M=4,33, SD=7,48). 

A tükrözéssel jellemezhető anya-csecsemő párok csecsemő tagjait mindkét életkorban jobban 

jellemezte az Alacsony intenzitású ingerek élvezete (IBQ-R skála) (4 hó: MW Z= -2,05, 

p=0,040, Anya-csecsemő tükröz: M=5,63, SD=0,71 vs. Nem tükröz: M=5,27, SD=0,76; 9 hó: 

MW Z= -2,12, p=0,034, Anya-csecsemő tükröz: M=5,50, SD=0,71 vs. Nem tükröz: M=5,03, 

SD=1,01). A kérdőíveken egyéb szignifikáns különbség nem mutatkozott. 
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Az anya-csecsemő diád tükrözéssel való jellemezhetősége kevéssé stabil a két vizsgált 

életkorban (73. táblázat). 

73. táblázat: Anya-csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség a két vizsgált életkorban 

Phi: -0,26, p=0,059 
Anyai-csecsemő tükrözés 9 hó 

nincs van 

Anyai-csecsemő 
tükrözés 4 hó 

nincs 31 12 

van 6 8 

5.6.6.6 Anyai negatív érzelem az interakciós epizódok során 

Ahogy az érzelmi állapotok együttjárásából feltételezhető volt, a negatív érzelmet mutató 

anyák csecsemői mindkét vizsgált életkorban több negatív érzelmet fejeztek ki az interakciós 

epizódok során (4 hó: MW Z= -4,48, p<0,001, Negatív érzelem van: M=32,33 SD=18,29 vs. 

Negatív érzelem nincs: M=13,69, SD=17,55, 9 hó: MW Z= -6,31, p<0,001, Negatív érzelem 

van: M=37,30, SD=19,00 vs. Negatív érzelem nincs: M=13,76, SD=14,47) és az anyai 

negatív érzelmek előfordulása természetszerűen összefüggött a csecsemő negatív érzelmeinek 

hiányával mindkét vizsgált életkorban (74. táblázat). 

74. táblázat: Anyai negatív érzelem előfordulása és csecsemő negatív érzelem hiánya a két vizsgált életkorban 

 

Anyai negatív érzelem 

 nincs van 

4 hó Csecsemő negatív érzelem 
nincs 30 80 2(1)=7,9, 

p=0,005 van 0 27 

9 hó Csecsemő negatív érzelem 
nincs 19 79 2(1)=7,23, 

p=0,007 van 0 39 

Az anyai negatív érzelmek előfordulása mindkét életkorban összefüggött a visszacsapási 

reakciók jelenlétével (75. táblázat).  

75. táblázat: Anyai negatív érzelem és visszacsapási reakció a két vizsgált életkorban 

 

Anyai negatív érzelem 

 nincs van 

4 hó VR 
nincs 68 41 2(1)=16,79, 

p<0,001 van 4 22 

9 hó VR 
nincs 55 43 2(1)=14,9 

p<0,001 van 7 32 

A nem negatív anyák csecsemői négy hónaposan több Pozitív érzelmet (IBQ-R) mutattak 

(MW Z= -1,95, p=0,051, Negatív érzelem van: M=2,63, SD=3,08 vs. Negatív érzelem nincs: 

M=6,22, SD=6,13).  
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A csecsemők temperamentuma 9 hónapos korban is eltért, a Korlátozásra jelentkező distressz 

(MW Z= -2,677, p=0,007, Negatív érzelem van: M=4,11, SD=0,92 vs. Negatív érzelem nincs: 

M=3,67, SD=0,95) pontszáma magasabb volt a negatív érzelmet kifejező anyák csoportjában.  

5.6.6.7 Csecsemő klaszterbesorolás és anyai jellemzők összefüggése 

A 4 hónapos kori csecsemő klaszterbesorolás összefüggésben volt az anyai negatív érzelmek 

megjelenésével a vizsgálat alatt, előfordulásuk a sírós csoport csecsemői között volt 

gyakoribb (76. táblázat).  

76. táblázat: Csecsemő klaszterbesorolás és anyai negatív érzelem előfordulása a csecsemők 4 hónapos korában 

4 hó 
Anyai negatív érzelem megfigyelhető 

nem igen 

Csecsemő 
klaszter 

SÍ 22 15 

AF 33 9 

SE 55 3 

Cramér’s V: 0,36, p<0,001 

Az egyes csecsemő klaszterek között különbségek mutatkoztak 4 hónaposan az anyai 

temperamentumban (77. táblázat). A semleges csecsemők anyái a Szomorúság (ATQ) 

temperamentum skálán az anyafókuszúnál magasabb pontszámot értek el, illetve a HADS 

kérdőív Szorongás skáláján a legmagasabb pontszámot mutatták. Tendencia szinten 

megfigyelhető eredmény, hogy ezek az anyák az anyafókuszú csecsemőkéhez képest több 

depresszív tünetről (HADS) és a síróséhoz képest magasabb mértékű megterheltségről (SS) (a 

terhesség kezdete óta tartó időszakban) számoltak be. 

77. táblázat: Anyai jellemzők eltérései a négyhónapos kori csecsemőklaszterek mentén 

Anyai jellemzők SÍ AF SE  p irány 

ATQ Szomorúság 4,01 3,92 4,34 7,863 0,02 AF<SE 

HADS Szorongás 5,54 5,67 7,10 6,678 0,035 SE>SÍ,AF 

HADS Depresszió 2,97 2,69 3,91 5,334 0,069 SE>AF 

SS Megterheltség 5,22 5,69 6,50 5,306 0,070 SE>SÍ 

A 9 hónapos kori csecsemő klaszterbesorolás összefüggésben volt az anyai negatív érzelmek 

előfordulásával a vizsgálat alatt, előfordulásuk a sírós csoport anyáinál volt gyakoribb (78. 

táblázat).  

78. táblázat: Csecsemő klaszterbesorolás és anyai negatív érzelem előfordulása a csecsemők 9 hónapos korában 

9 hó 
Anyai negatív érzelem 

nem igen 

Csecsemő klaszter 

SÍ 14 25 

AF 44 9 

SE 40 5 

Cramér’s V: 0,50, p<0,001 
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A tükrözéssel jellemezhető anya-csecsemő párok eltérően oszlottak meg a csecsemőklaszterek 

között, jellemzően az anyafókuszú és semleges csoportban voltak megfigyelhetők (79. 

táblázat) (AF-SE: (
2
(1)=0,57, ns.). 

79. táblázat: Anya-csecsemő tükrözési viselkedéssel való jellemezhetőség és csecsemő klasztertagság (9 hó) 

9 hó 

Anya-csecsemő tükrözéssel való 
jellemezhetőség 

nem igen 

Csecsemő klaszter 

SÍ 25 5 

AF 16 16 

SE 20 12 

Cramér’s V: 0,29, p=0,022 

Az anyai temperamentum 9 hónapos korban is eltért az egyes csecsemő klaszterekben (80. 

táblázat). A semleges csecsemőklaszterben az anyafókuszú csoporthoz képest az anyák 

alacsonyabb Frusztráció pontszámot mutattak, és mindkét másik csoport anyáinál magasabb 

pontszámot értek el a Cselekvőkészség szabályozása ATQ skálán. A sírós csoporthoz képest 

tendencia szinten magasabb Önszabályozás jellemezte őket.  

A semleges csoport számolt be a legalacsonyabb számú stresszkeltő életeseményről és 

párkapcsolati problémáról (LE) a csecsemők 4 hónapos kora óta eltelt időszakban. A sírós 

csoport anyái több megterhelésről és a legalacsonyabb megküzdési hatékonyságról (SS) 

számoltak be a csecsemők 4 hónapos kora óta eltelt időszakban. 

80. táblázat: Anyai jellemzők eltérései a kilenc hónapos kori csecsemőklaszterek mentén 

Változók SÍ AF SE  p irány 

ATQ Frusztráció 4,15 4,51 3,99 6,084 0,048 SE<AF 

ATQ Cselekvőkészség szabályozása 4,29 4,39 4,86 9,105 0,011 SÍ,AF<SE 

ATQ Önszabályozás 4,13 4,28 4,52 4,716 0,095 SÍ<SE 

LE Stresszkeltő életesemények 144,31 131,79 93,18 5,98 0,05 SE<SÍ,AF 

LE Párkapcsolati problémák 30,51 25,89 13,8 7,522 0,023 SE<SÍ,AF 

SS Megküzdés hatékonysága 7,33 8,21 8,49 9,72 0,008 SÍ<AF,SE 

SS Megterhelés mértéke 6,87 5,51 5 11,53 0,003 SÍ>AF,SE 

Az anya-csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség 9 hónaposan összefüggött a csecsemő 

klaszterbesorolásával (81. táblázat). 

81. táblázat: Anya-csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség és csecsemő klaszterek a csecsemők 9 hónapos korában 

9 hó 
Anya-csecsemő tükrözés 

nem igen 

Csecsemő klaszter 

SÍ 25 5 

AF 16 16 

SE 20 12 

Cramér’s V: 0,29, p=0,022 



139 
 

5.6.6.8 Anyai klasztertagság és csecsemő jellemzők összefüggése 

Az anyai klaszterbesorolás mindkét vizsgált életkorban összefüggött a visszacsapási reakció 

jelenlétével (82. táblázat). 

82. táblázat: Anyai klaszterbesorolás és csecsemő visszacsapási reakciók a csecsemő 4 hónapos korában 

  

Anyai szabályozó klaszter   

SE VI PO NKS 

 
4 hó VR 

nincs 8 0 13 51 Cramér's V: 0,68, 
p<0,001 

van 28 8 23 4 

9 hó VR 
nincs 11 1 19 31 Cramér's V: 0,58, 

p<0,001 
van 40 12 19 4 

Mindkét életkorban eltérést mutatott a csecsemők néhány temperamentum jellemzője (IBQ-R) 

az anyai klaszterbesorolás szerint (83. táblázat).  

83. táblázat: Eltérések a csecsemő temperamentumban az anyai klaszterbesorolás függvényében a két vizsgálati életkorban 

    SE VI PO NKS  p irány 

4 hó IBQ-R félelem 2,17 2,6 1,88 2,12 8,46 0,04 PO<SE,VI 

9 hó 

IBQ-R korlátozásra jelentkező distressz 4,03 3,79 3,77 3,51 7,82 0,05 NKS<SE 

IBQ-R szomorúság 3,78 3,34 3,44 3,11 9,42 0,024 NKS<SE 

IBQ-R negatív érzelmek 0,26 -0,1 -0,06 -0,36 10,81 0,013 NKS,PO<SE 

A csecsemők 4 hónapos korában a pozitív anyák csecsemői kevesebb félelmet (IBQ-R) 

mutattak. Kilenc hónapos korban a nem/keveset síró csoport csecsemőinél volt a 

legalacsonyabb a Korlátozásra jelentkező distressz és a Szomorúság (IBQ-R). A semleges 

anyák csecsemőit több Negatív érzelem (IBQ-R) jellemezte. 

Az anya klaszterbesorolása nem függött össze a csecsemők 4 hónapos kori 

tárgymanipulációval való jellemezhetőségével. 

 Anya és csecsemők klaszterek összefüggései 5.6.6.8.1

A csecsemők 4 hónapos korában az anyák és csecsemők klaszterbesorolásának összefüggései 

a 84. táblázatban láthatók. A sírós csecsemőklaszter leginkább a semleges anyai 

klaszterbesorolással volt összefüggésben. A semleges csecsemőcsoport jelentős hányada és az 

anyafókuszú klaszter egy része olyan kevés negatív érzelmet fejezett ki a vizsgálat interakciós 

epizódjai során, hogy nem lehetett őket az anyai szabályozó viselkedéssel összefüggésben 

vizsgálni. A küszöbérték feletti (min. 23 mp) sírást mutató anyafókuszú csecsemők leginkább 

a pozitív anyai szabályozó klasztertagsággal voltak összefüggésben. 
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84. táblázat: Az anyák és csecsemők klaszterbesorolásának összefüggése a csecsemők 4 hónapos korában 

4 hó 
Anyai szabályozó klaszter 

SE VI PO NKS 

Csecsemő klaszter 

SÍ 26 1 10 0 

AF 9 2 16 15 

SE 3 5 10 40 

Cramer’s V: 0,50, p<0,001 

Az anya-csecsemő klaszterek együttjárása jellegzetes mintázatot mutatott a csecsemők 9 

hónapos korában is (85. táblázat). A sírós csecsemőcsoport 9 hónaposan is a semleges anyai 

klaszterbesorolással volt összefüggésben. A semleges és anyafókuszú gyerekek jelentős része 

ebben az életkorban sem mutatott elegendő negatív érzelmi állapotot ahhoz, hogy az anyai 

szabályozó viselkedéssel összefüggésben legyenek vizsgálhatók. A küszöbérték feletti (24 

mp, ld.) sírást mutató anyafókuszú csecsemők a semleges és pozitív anyai szabályozó 

klaszterekkel mutattak összefüggést. 

85. táblázat: Az anyák és csecsemők klaszterbesorolásának összefüggése a csecsemők 9 hónapos korában 

9 hó 
Anyai szabályozó klaszter 

SE VI PO NKS 

Csecsemő 
klaszter 

SÍ 25 7 7 0 

AF 19 0 21 13 

SE 7 6 10 22 

Cramer’s V: 0,41, p<0,001 

Az eloszlásvizsgálat azt mutatja, hogy azoknak a csecsemőknek, akik sírósak maradtak 9 

hónapos korukra is (N=12), ebben az életkorban szinte minden esetben semleges (N=11) (egy 

esetben visszahúzódó) anyjuk volt. Azoknak, akik viszont váltottak a sírós kategóriából 

(N=16) 9 hónaposan nagyrészt pozitív besorolású anyjuk volt (N=11). Akik valamelyik nem 

sírós klaszterből sírós klaszterre váltottak 9 hónapos korukra (N=22), azok többnyire 

semleges-pozitív érzelmi állapotú (N=15) vagy semleges típusú anyai viselkedést tapasztaltak 

9 hónaposan (N=5) (Phi: 0,70; p<0,001). 

Eredményeink megerősítették 14. hipotézisünket, az anya és csecsemő klaszterbesorolása 

mindkét életkorban összefüggött.  
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5.7 A fapofa helyzetre adott reakciók és a kötődési klasszifikáció 

A kötődési klasszifikáció szinte az összes vizsgált anya-csecsemő párnál rendelkezésünkre 

állt (N=134). A kötődési kategóriák nemek szerinti megoszlása a 15. ábrán látható.  

15. ábra: Kötődési kategóriák (ABCD) és nemi különbségeik (N=134) 

 

Nemi különbség a biztonságos és a dezorganizált csoportban mutatkozik (
2
(1)=6,19, 

p=0,013). A kötődési kategóriákat további két csoportosításban is vizsgáltuk: biztonságos / 

bizonytalan (B, nem B), dezorganizált vagy organizált (D, nem D). A nemi megoszlás a 

dichotóm csoportosításban is tendencia szintű különbséget jelzett (B, nem B: (
2
(1)=3,68, 

p=0,055; D/nem D csoportok (
2
(1)=5,57, p=0,018), a fiúk a bizonytalan és dezorganizált 

csoporton belül is többen voltak. A születési sorrend tekintetében nem figyeltünk meg 

megoszlásbeli különbségeket. 

5.7.1 A fapofa helyzetben megfigyelt viselkedés és kötődési minőség 

Egyik vizsgált életkorban sem figyeltünk meg eltéréseket a négyes felosztású (ABCD) 

kötődési klasszifikáció mentén. 

5.7.1.1 Dezorganizált vs. nem-dezorganizált 

A 4 hónaposan megfigyelt csecsemő és anyai viselkedés nem függött össze a kötődés 

dezorganizációjával. 
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Az egy éves D/nem D kötődési klasszifikáció függvényében 9 hónapos korban a fapofa 

epizódok alatti csecsemő viselkedésben figyeltünk meg eltéréseket. A dezorganizált 

csecsemők több negatív (MW Z= -2,11, p=0,035, D: M=40,14, SD=30,99 vs. nemD: 

M=28,05, SD=26,63) és kevesebb semleges érzelmet mutattak (MW Z= -1,97, p=0,049, D: 

M=58,87, SD=32,09 vs. nemD: M=70,72, SD=26,74), és a vokalizáció hiánya (MW Z= -2,48, 

p=0,013, D: M=36,88, SD=22,68 vs. nemD: M=49,50, SD=23,87) kevésbé jellemezte őket. 

Az anyai viselkedés a tükrözési gyakoriság függvényében tért el a csecsemők 9 hónapos 

korában: a dezorganizált kötődésű csecsemők anyái ritkábban tükröztek a fapofa helyzet 

interakciós epizódjai során (MW Z= -2,17, p=0,030, D: M=7,14, SD=5,77 vs. nemD: 

M=6,05, SD=7,34). A csecsemő négy hónapos korában az anyai viselkedés nem függött össze 

a kötődés dezorganizáltságával. 

Az egyes viselkedéselemek longitudinális stabilitásában a kötődés szerint egy eltérés 

mutatkozott a D/nemD kötődési klasszifikáció függvényében (a többi változó esetében a 

korrelációs mintázat hasonló, mint a teljes mintában). Az egyévesen nemD csecsemők 

semleges érzelmi állapotai gyenge, de szignifikáns együttjárást mutattak az elvégzett 

Bonferroni korrekciók mellett (nemD: Spearman’s rho: 0,34, p<0,001 vs. D: Spearman’s rho: 

0,15, ns.). 

5.7.1.2 Biztonságos vs. nem-biztonságos 

A 4 hónaposan megfigyelt csecsemő és anyai viselkedés nem függött össze a kötődési 

biztonsággal. 

A fapofa helyzetben megfigyelt egyes viselkedések 9 hónaposan a biztonságos/bizonytalan 

kötődési klasszifikáció mentén is eltértek. A bizonytalan kötődésű csecsemők kevesebb 

interaktív vokalizációt mutattak a teljes fapofa vizsgálat során (MW Z= -2,23, p=0,023, B: 

M=10,29, SD=8,41 vs. nemB: M=7,04, SD=5,75). A pozitív érzelmek magasabb aránya a 

később biztonságos kötődést mutató csecsemők esetén volt magasabb (MW Z= -2,18, 

p=0,029, B: M=5,19, SD=5,83 vs. nemB: M=3,62, SD=5,20).  

A longitudinális stabilitás nem tért el a B/nemB kötődési klasszifikáció függvényében. 

Az anyai viselkedésben a csecsemő 9 hónapos korában az önmegnyugtatásban figyelhető meg 

a kötődés biztonságossága szerinti eltérés (MW Z= -2,77, p=0,006, B: M=0,18, SD=0,49 vs. 

nemB: M=0,36, SD=0,65). 
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5.7.2 Csoportosítással nyert egyéni jellemzők és kötődési minőség 

A csoportosítással nyert csecsemő és anyai jellemzők közül 4 hónaposan a visszacsapási 

reakció volt kapcsolatban a 12 hónapos kori kötődési minőséggel (86. táblázat). 

86. táblázat: Visszacsapási reakció (VR) 4 hónaposan és kötődési klasszifikáció 12 hónaposan 

4 hó 
Kötődési klasszifikáció 

D C A B 

VR 
nincs 13 4 16 37 

van 22 8 13 19 

    Cramér’s V:=0,26, p=0,026  

A csecsemők 9 hónapos korában a kötődési minőség a tükrözéssel jellemezhető anya és a 

tükrözéssel jellemezhető anya-csecsemő diádok tükrözésével volt kapcsolatban (87. táblázat).  

87. táblázat: Anya és anya-csecsemő diád tükrözéssel való jellemezhetősége (9 hó) és kötődési minőség (12 hó) 

9 hó 
Kötődési klasszifikáció 

 
D C A B 

 
Anya tükrözéssel való 
jellemezhetőség 

nincs 25 10 9 35 Cramér's V: 
0,33, p=0,002 van 10 2 20 23 

Anya-csecsemő tükrözéssel való 
jellemezhetőség 

nincs 21 9 7 23 Cramér's V: 
0,32, p=0,024 van 7 1 11 13 

További anya és csecsemő jellemzők nem voltak összefüggésben a négyes felosztású kötődési 

klasszifikációval, azonban a dezorganizáció és kötődési biztonság mentén az alábbi 

jelzésértékű kapcsolatok körvonalazódnak. 

A csecsemők 9 hónapos korában a csecsemő negatív érzelmeinek a hiánya nem mutatott 

összefüggést a kötődési mintázattal, viszont azon csecsemők közül, akik nem mutattak 

negatív érzelmet sem 4, sem 9 hónaposan (N=8), senki nem lett 12 hónaposan dezorganizált 

kötődésű.  

A visszahívó viselkedés és kötődési besorolás összefüggésére vonatkozóan tendencia szintű 

összefüggéseket tapasztaltunk, a 16. hipotézisünk nem nyert igazolást (88. táblázat). 

88. táblázat: Visszahívó viselkedés (9 hó) és kötődési klasszifikáció (12 hó) 

9 hó 

Kötődési klasszifikáció 

 D C A B 

 

VV 

nincs 31 7 21 48 
Cramér's V: 0,22, 

p=0,093 van 4 5 8 10 
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A kilenc hónapos korban megfigyelt visszacsapási reakció tendencia szinten összefüggött a 12 

hónapos kori D, nemD kötődési besorolással (89. táblázat).  

89. táblázat: Visszacsapási reakció (VR) 9 hónaposan és D, nemD kötődés egyévesen 

9 hó Nem D kötődés D kötődés 

VR 
nincs 50 11 

van 49 24 


2
=3,80, p=0,051 

Az anyai negatív érzelmek 9 hónapos kori előfordulása tendencia szinten összefüggött a 

csecsemők 12 hónapos kori biztonságos-bizonytalan kötődési besorolásával (90. táblázat). 

90. táblázat: Anyai negatív érzelem előfordulása és kötődési biztonság egy évesen 

  
Biztonságos Bizonytalan 

Anyai negatív 
érzelem 

van 37 60 

nincs 21 16 


2
(1)=3,80, p=0,052 

5.7.3 A csecsemők klaszterbesorolása és a kötődési klasszifikáció 

A csecsemők klaszterbesorolása az egy éves kori kötődési mintázat alakulásával nem volt 

összefüggésben, 17. hipotézisünk nem nyert megerősítést. A csecsemő klaszterstabilitása sem 

volt összefüggésben a kötődési mintázat alakulásával. 

5.7.4 Az anyai szabályozó stratégiák a kötődési klasszifikáció 

Előzetes elvárásainkkal ellentétben (18. hipotézis), az anyai szabályozó stratégiák egyik 

vizsgált életkorban sem mutattak összefüggést a későbbi kötődési mintázattal.  

5.7.5 A kötődés predikciója 

Elemzéseink során kiemelten vizsgáltuk a BMB kutatás középpontjában álló dezorganizált 

kötődést. Kutatásunkban alacsony szociális rizikójú családokat vizsgáltunk, azonban a 

dezorganizált kötődés előfordulási aránya 26% volt, így megfelelő elemszámú minta állt 

rendelkezésünkre a dezorganizáció predikciájához.  

Binomiális logisztikus regressziós modellel teszteltük (91. táblázat) a fapofa helyzetben 

meghatározott és dichotomizált egyéni jellemzők valamint a klaszterbesorolás együttes 

hatását a dezorganizált kötődésre. Az elemzésbe azon anyai és csecsemő jellemzőket vontuk 

be, amelyek az előzetes vizsgálatok alapján összefüggést mutattak a D kötődéssel (első 

blokkban a nem, a másodikban a csecsemő változók: 4 és 9 hónapos kori visszacsapási 
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reakció interakciója, a harmadikban az anyai negatív érzelmek előfordulása, a negyedikben az 

anya-csecsemő együttes tükrözés változó; „Enter” típusú eljárással). 

91. táblázat: D vs. nemD kötődés logisztikus regressziós modellje 

Változók 

logisztikus regresszió magyarázott variancia 

Wald p Exp(B) Klasszifikáció 
Nagelkerle 

R2 

1. blokk B nem 4,84 0,028 0,30 

75% 0,26 
2. blokk VR 4 hó x 9 hó 3,97 0,040 3,97 

3. blokk Anyai negatív érzelmek 3,82 0,050 0,30 

4. blokk Anya csecsemő tükrözés 0,62 0,431 0,64 

modell paraméterek: 2(df)= 18,85 (6), p=0,004

Eredményeink szerint az egy éves kori D kötődés valószínűségét a 4 és 9 hónapos kori 

visszacsapási reakció interakciója növelte meg, közel 4-szeres rizikót jelentve. Bár 

esélyhányadosa alacsony, szignifikáns előrejelző az anyai negatív érzelmek, iletve a csecsemő 

neme. A modell a variancia 26%-át magyarázta.  
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5.8 Összegzés 

A normál interakciós epizódhoz képest a fapofa epizód során az anyára nézés csökkenése, a 

negatív érzelmi állapot növekedése volt megfigyelhető. A fapofa hatás a második fapofa 

epizód során az elsőnél intenzívebb formában jelentkezett. A vizsgálat helyreállító 

epizódjaiban megfigyelhető volt a visszacsapási reakció. A vokális- és mozgásaktivitás 

eltérései is jellemezték a helyzetre adott válaszokat. A tükrözési viselkedés változatosabb 

modalitásokban jelentkezett a csecsemők 9 hónapos korában. A csecsemő viselkedési válaszai 

között együttjárások voltak megfigyelhetők. A fapofa helyzet ismétléses epizódjaiban a 

csecsemő viselkedése viszonylag stabilnak tekinthető. A hatások a csecsemők 4 és 9 hónapos 

korában is megfigyelhetők. 

A vizsgálat interakciós epizódjaiban az anya viselkedése is változott, egyre több semleges és 

negatív érzelmet fejezett ki. Az anya viselkedési válaszaiban stabil összefüggéseket figyeltünk 

meg. Az anya viselkedése a helyzet helyreállító epizódjaiban közepes erősségű stabilitást 

mutatott. 

A viselkedési válaszok részben eltértek a születési sorrend, nem és az életkor függvényében.  

A másodszülött csecsemőknél 4 hónapos korban az automanipulációs viselkedés, 9 hónapos 

korban a negatív érzelmek magasabb aránya volt jellemző. A születési sorrend függvényében 

az anyák viselkedése is némileg eltért. 

Kilenc hónapos korban a fiúk több negatív érzelemmel reagáltak a vizsgálat fapofa és 

helyreállító epizódjaira, a lányokat ebben a korban a tárgymanipulációs aktivitás és tükrözési 

viselkedés nagyobb aránya jellemezte. A csecsemő nemének függvényében az anyai 

viselkedésben is különbségeket találtunk.  

Az idősebb csecsemőket jobban megzavarta a helyzet, több negatív érzelemmel reagáltak rá. 

A helyzetre adott reakciók eltérő életkori mintázata fejlődési változásokat jelzett. Az anyák 

viselkedése is eltért a csecsemők életkora szerint. A csecsemők viselkedése kevéssé, az 

anyáké gyenge-közepes mértékben tekinthető stabilnak a két vizsgált életkorban.  

A kérdőívvel vizsgált egyéni jellemzők az anyai viselkedéssel mutattak összefüggést, gyenge, 

de szignifikáns mértékben. A temperamentum és az anya által tapasztalt megterheltség volt 

összefüggésben a helyzetben megfigyelt érzelmi válaszokkal. 



147 
 

A csoportosítással nyert egyéni jellemzők az egyén közti változatosság hangsúlyos szerepére 

irányították figyelmünket. 

A csecsemő tárgymanipulációs aktivitásának magasabb szintje 4 hónaposan, összefüggést 

mutat az anya viselkedési és érzelemi-temperamentumbeli különbségeivel. 

A negatív érzelmi állapotot nem mutató csecsemőket saját és anyjuk viselkedése, valamint 

temperamentumjegyeik is megkülönböztették. A semleges érzelmi állapotok és vokalizáció-

mentesség túlsúlya mellett az önszabályozó viselkedések nagyobb aránya jellemezte őket. 

Anyáik több, az interakció fenntartására irányuló viselkedést mutattak. 

A csecsemők visszahívó viselkedése mindkét vizsgált életkorban összefüggött a pozitív 

érzelmi állapotok jelenlétével a helyreállító epizódokban, és az anya normál interakciós 

epizód alatt megfigyelt viselkedésével. A csecsemők 4 hónapos korában az anyai 

viselkedésben nem volt eltérés a fapofa epizódokat követkő helyreállító szakaszok során a 

csecsemő visszahívó viselkedésének függvényében. A visszahívó viselkedést mutató 

csecsemőket temperamentumjegyeik is megkülönböztették.  

A visszacsapási reakció megjelenése mindkét életkorban elkülönítette az anyák viselkedését a 

helyreállító epizódok során. A csecsemők viselkedésében már a normál interakciós 

epizódokban megfigyelhetők voltak különbségek a későbbi visszacsapási reakció mentén. 

Temperamentumbeli különbségek megfigyelhetők voltak. A visszacsapási reakcióban 

viszonylagos longitudinális stabilitást figyeltünk meg. 

A csecsemő tükrözési viselkedése jellemzőbb volt a pozitív és semleges érzelmi állapotok 

mellett. A tükröző csecsemők viselkedését az anyák is gyakrabban tükrözték. A tükrözéssel 

való jellemezhetőség eltért az anya depresszív tüneteinek, illetve érzelmi beállítódásának 

mentén. 

A tükrözési viselkedéssel jellemezhető anyák gyermekei többet vokalizáltak irányukba és 

kevésbé voltak negatívak a vizsgálat során. A fapofa epizódok alatti visszahívó viselkedések 

gyakrabban voltak megfigyelhetők. 

Az anyai negatív érzelmek kimutatása együtt járt az anya önmegnyugtató viselkedésének és 

csecsemőik sírásának magasabb arányával. A negatív érzelmek előfordulása az anyai 

környezet és temperamentum, valamint a csecsemő temperamentuma mentén is eltért. 
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A csecsemők mindkét életkorban csoportosíthatók voltak az eltérő viselkedésmintázatok 

szerint. A sírós, anyafókuszú és semleges csecsemőcsoportokat a saját és az anyai 

temperamentumjellemzők is megkülönböztették. A klaszterek nem mutattak stabilitást a két 

vizsgálati életkorban. 

A csecsemő negatív érzelmi állapota alatt megfigyelt anyai viselkedések három klaszterbe 

sorolták az anyákat. A semleges, visszahúzódó és pozitív anyák eltérő hatékonyságú 

viselkedésmintázatokkal reagáltak a csecsemőik sírására. Az egyes klasztereket az érzelmi 

beállítódás, a depresszív tünetek és a temperamentumjellemzők is megkülönböztették. A 

szabályozó stratégiák mérsékelten stabilak voltak a csecsemők 4 és 9 hónapos korában. 

Az anya és csecsemő viselkedésében gyenge-közepes együttjárásokat figyeltünk meg. A 

csecsemő klaszterbesorolása és az anyai stratégiák mindkét életkorban összefüggtek. A 

csoportosítással nyert anyai és csecsemő jellemzők a klaszterbesorolásokkal részben 

összefüggést mutattak.  

A csecsemők viselkedése részben eltért az egy éves kori dezorganizált kötődés függvényében. 

A logisztikus regressziós modell a visszacsapási reakció, az anyai negatív érzelmek és a 

csecsemő nemét jelezte rizikófaktorként a későbbi dezorganizált kötődésre. 
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6. Diszkusszió 

A fapofa paradigma egy, az empirikus fejlődéslélektani kutatásokban ma már klasszikusnak 

számító módszer, amelynek segítségével az anya-csecsemő szemtől szembeni interakciók 

természete jól vizsgálható. A gyermek önszabályozó stratégiájának adaptivitása erősen múlik 

azon, hogy az eltérő környezeti feltételek mellett kellően rugalmas válaszokat képes-e adni 

(Calkins, Hill, 2007). A hétköznapitól eltérő fapofa paradigma épp egy ilyen szokatlan helyzet 

elé állítja a csecsemőt, így alkalmas lehet arra, hogy az érzelemszabályozás fejlődése nyomán 

kialakuló egyéni különbségek nyomon követhetővé váljanak benne (Remete, és mtsai, 2012). 

Kutatásunk során egy általunk módosított ötszakaszos fapofa helyzetet alkalmaztunk, mely az 

eredeti A-B-A elrendezést (Tronick és mtsai, 1978) egy további fapofa és egy további 

helyreállító epizóddal egészítette ki. A vizsgálatot viszonylag tág életkori határokon belül 

végeztük, mely lehetőséget adott longitudinális kérdések megválaszolására. 

6.1 Fapofa helyzet teszt-reteszt megbízhatósága 

A szakirodalomban hiánypótló a fapofa helyzet teszt-reteszt megbízhatóságának vizsgálata. 

Az egyetlen témában végzett vizsgálat (Tronick és mtsai, 2002) gyenge-közepes stabilitás 

eredményekkel támasztotta alá a helyzet érvényességét (a csecsemők hat hónapos korában). 

Kiegészítő kutatásunk a fapofa helyzetben megfigyelt reakciókat két hét eltéréssel vizsgálta 

kilenc hónapos korban. A csecsemők részéről tapasztalt közepes-erős viselkedés stabilitás 

mutatók azt igazolják, hogy a helyzetre adott válaszokban meghatározó szerepe van az egyéni 

variabilitásnak, s ezzel alátámasztják a kísérleti módszer érvényességét a csecsemők 9 

hónapos korában. A fapofa paradigma ezáltal alkalmas általános következtetések levonására 

és longitudinális kérdések vizsgálatára. 

Felmerül a kérdés, hogy az anya viselkedése mutat-e más mintázatot annak tükrében, hogy 

előzőleg (az első kísérleten való részvételkor) tapasztalta csecsemője reakcióját a fapofa 

helyzetre (pl. elképzelhető, hogy egy erősen síró csecsemő anyja esetleg figyelemelterelő, 

nyugtató módszerekkel – dallal, mondókákkal – készül fel a második vizsgálatra). Az anya 

viselkedésének viszonylagos stabilitása azonban az anya esetében is az egyéni jellemzők 

hangsúlyos szerepére enged következtetni, kizárva ezzel a tanulás hatását
22

. Az anyai 

                                                      
22

Az érvényesség vizsgálatához a későbbiekben hozzátartozik majd a BMB Kutatás kilenc hónapos kori 

keresztmetszeti mintájának elemzése is. A két minta összevetésével kapcsolatos előzetes háttérelemzéseink 

alapján azonban tudható, hogy a longitudinális és keresztmetszeti minta anyáinak viselkedése nem tér el 

egymástól szignifikánsan. 
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viselkedések nyomon követése alkalmas az anya-csecsemő interakciók során megfigyelhető 

nyugtató, szabályozási törekvések vizsgálatára. 

6.2 Kódrendszer értékelése 

Saját szerkesztésű kódrendszerünk a csecsemő mellett az anya viselkedését követte nyomon, 

így a csecsemő önszabályozási kapacitása mellett a kölcsönösen szabályozott interaktív 

epizódokról is gazdag információkat nyújtott. A viselkedéselemzéshez használt folytonos 

kódolás lehetővé tette, hogy az anya-gyermek interakciók dinamikájukban váljanak 

vizsgálhatóvá. Kódrendszerünk előzetes (Remete és mtsai, 2012) és jelen vizsgálatunk alapján 

is jól használhatónak bizonyult az összes előforduló viselkedési válasz nyomon követésére.  

6.3 A fapofa hatás természete 

A kísérlet normál interakciós fázisában tapasztalt gyermeki semleges érzelmi állapotok 

dominanciája azt mutatja, hogy az elrendezés (magába foglalva azt, hogy az anya-csecsemő 

pár egy új, idegen környezetben vesz részt vizsgálaton, ahol az anya nem érintheti meg 

gyermekét) nem volt feszültségkeltő a csecsemők számára.  

A tárgymanipuláció első két epizód alatt megfigyelt magasabb szintje a csecsemő kezdeti 

explorációs viselkedését jelzi az új helyzetben. Erre utal az anyára nézés alacsonyabb aránya 

is a normál interakciós epizód alatt a helyreállító epizódokhoz képest.  

Vizsgálatunkban az ezt követő stresszkeltő fapofa epizódra a csecsemők a jellegzetes fapofa 

hatással (Mesman és mtsai, 2009) válaszoltak, tehát nőtt az anya irányából való elfordulás és 

a negatív érzelmek aránya. Az, hogy a csecsemők mindkét vizsgált életkorban többet néztek 

az anyjuk irányába az interakciós, mint a fapofa epizódok alatt, felfogható az ingerek közötti 

akaratlagos figyelemváltásnak, mint érzelemszabályozási módnak. Az érzelmileg felkavaró 

információ befogadásának korlátozása az egyik legkorábbi, már születéskor jelen lévő 

érzelemszabályozási forma (Rothbart és mtsai, 1992). A fapofa epizódokban tapasztalt 

robosztus érzelmi válaszok alapján arra következtetünk, hogy a csecsemők már a korai 

időszaktól érzékenyek a kontingens szociális interakciók megzavarására. Vizsgálatunkban a 

fapofa hatás mindkét vizsgált életkorban megjelent és a második fapofa epizód során 

erőteljesebb formát öltött, ahogy azt a több fapofa epizódot tartalmazó kutatások előzőleg 

jelezték (Haley, Stanbury, 2003; Yato és mtsai, 2008).  

A fapofa hatással párhuzamosan a helyzet elhagyására irányuló nagymozgások magasabb 

aránya is megfigyelhető volt. A fizikai helyváltoztatás a csecsemők mozgásfejlődésével 
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párhuzamosan alakul, és az érzelemszabályozás egyszerűbb, már korán (kb. 3 hónapos kortól) 

jelen levő módjának tekinthető (Rothbart és mtsai, 1992). 

A tárgymanipulációs aktivitás fapofa epizódok alatti magasabb szintje a csecsemők 

önmegnyugtatási törekvését jelzi mindkét vizsgált életkorban. E figyelemelterelő 

önszabályozó viselkedésforma hatékony eszköz lehet az érzelemszabályozásban (Toda, Fogel, 

1993), azonban a második fapofa epizód során – vélhetően a magasabb átélt stressznek 

köszönhetően – a csecsemők már kevésbé alkalmazták azt annak érdekében, hogy interakciós 

partner hiányában elfoglalják magukat.  

A fapofa epizódok során a semleges vokalizáció aránya is magasabb volt, mint az interakciós 

epizódok során, ami a csecsemő spontán vokális aktivitását mutatja (hiszen ez természeténél 

fogva az anya irányából való elfordulással járt együtt). Az anya irányába mutatott interakciós 

vokalizáció – a megfigyelt nagy egyéni változatosság mellett – mindkét életkorban a második 

fapofa epizód során csökkent le, ami az erőteljesebb fapofa hatásra adott reakció részeként 

értelmezhető. 

A helyreállító epizódokban mindkét életkorban megfigyelhető volt a visszacsapási reakció 

megjelenése. Ennek során a csecsemők pozitív érzelmei visszaállni látszanak a megelőző 

fapofa epizódokhoz képest, azonban a normál interakcióban megfigyelt alapszintet nem érik 

el. A vizsgálatunkban alkalmazott hosszabb interakciós és fapofa epizódok (2, 3 perces) – a 

szakirodalmi adatokkal összhangban – a pozitív érzelmek magasabb arányú csökkenéséhez 

vezetettek a helyreállító epizódokban a normál interakciós alapszinthez képest (Mesman és 

mtsai, 2009). Bár az anya visszatérése az interakcióhoz azt eredményezte, hogy a csecsemők 

újra többet néztek rájuk, a megfigyelt negatív érzelmek sem csökkentek a helyreállító 

epizódok során, és a normál interakciós epizódban mért szint fölött maradtak. A visszacsapási 

reakció már a csecsemők négy hónapos korában megjelent, és a második helyreállító 

epizódban erőteljesebb volt (Haley, Stansbury, 2003, Striano, Liszkowszki, 2005; Yato és 

mtsai, 2010). 

Ahogy a helyzetre adott válaszok mintázatából is látszik, a stresszel való megküzdéshez a 

csecsemők már a korai időszakban számos eszközzel rendelkeznek. Vizsgálatunkban a 

figyelem, önmegnyugtatás és megközelítés-visszahúzódás (Rothbart, Derryberry, 1981) is a 

csecsemők viselkedésrepertoárjának részét képezték, ugyanakkor a helyzeten belüli közepes-

erős stabilitásértékek az egyéni változatosság és vonásszerű jellemzők (anyára nézés, 



152 
 

vokalizáció hiánya, semleges és negatív érzelmi állapotok, tárgymanipuláció), hangsúlyos 

szerepére hívják fel a figyelmet már a csecsemők négyhónapos korában.  

6.3.1 A fapofa helyzetre adott reakciók helyzeten belüli stabilitása 

A témában végzett meta-elemzés (Mesman és mtsai, 2009) felveti, hogy a fapofa reakciókkal 

kapcsolatos elemzések során szükség van a helyzeten belüli stabilitás vizsgálatára is, mert ez 

alkalmas lehet alkati jellemzők feltárására, s ezáltal fejlődési kimenetek előrejelzésére. A 

gyermeki viselkedési válaszok keresztmetszeti korrelációs elemzése hozzájárult a viselkedési 

változók tartalmának pontosabb megértéséhez és fejlődési változások körvonalazásához.  

Vizsgálatunkban az érzelmi állapotok stabilitásvizsgálata azt mutatja, hogy azok a csecsemők, 

akik nagyrészt negatív érzelmi reakciókkal reagáltak az első fapofa epizódra, javarészt a 

másodikra is negatív érzelmi válaszokat adtak. 

A stabilitásértékek alapján az anyára/máshova nézés szintén a csecsemők jelentékeny 

részénél megfigyelhető stratégiának tűnik. Az anyára nézés fizikai passzivitással való 

összefüggése az anyai viselkedés figyelemfelkeltő szerepére utal. Az, hogy ebben kilenc 

hónapos korban az anyára nézés a pozitív érzelmekkel is összefüggést mutatott, az optimális 

anyai viselkedés támogató (scaffolding) (Tronick és mtsai, 2002) szerepére hívja fel a 

figyelmet. Fejlődési változásra utal, hogy a szemtől-szembeni interakciós részét képező 

distresszmentes interakciós vokalizáció csak a csecsenők kilenc hónapos korában járt együtt a 

pozitív érzelmi állapotokkal. 

A tárggyal való foglalkozás szintén a csecsemők jelentékeny hányadára jellemző megküzdési 

stratégiaként értelmezhető, ami segítheti az arousal hatékony modulálását egy stressz-keltő 

szituációban. Míg négyhónapos korban a tárgymanipulációs aktivitás csak az anyától való 

elfordulással mutatott számottevő együttjárást, kilenc hónapos korban a semleges érzelmi 

állapotokkal is, ami – ebben a korban – annak hatékonyabb regulációs szerepére utal. A 

korrelációs értékek életkori különbségei azt mutatják, hogy ez a stratégia főként az első életév 

második felében megfigyelhető egyéni jellemző (amihez hozzájárulhat a csecsemők 

korlátozottabb figyelemkapacitása 4 hónapos korban). Ezzel párhuzamosan, mintánkban az 

automanipuláció, mint érzelemszabályozó forma jellegzetesen a fiatalabb életkori csoportot 

segítette a hatékony önszabályozásban (az automanipulációs aktivitás csak a csecsemők 4 

hónapos korában járt együtt a semleges érzelmi állapotokkal). 
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6.3.2 Anyai viselkedési válaszok a fapofa helyzetre 

Eredményeink megerősítették a szakirodalmi adatokat (Mayes és mtsai, 1991), miszerint nem 

csupán a csecsemők, de az anyák is stressz-keltőnek élték meg a fapofa szituációt, hiszen az 

interakciós szakaszok előrehaladtával egyre kevesebb pozitív és egyre több semleges és 

negatív érzelmi állapotot mutattak. A pozitív érzelmi állapotok kifejezése a csecsemő felé 

irányuló interakciós mozgással, míg a negatív érzelmek az anya saját distresszéről árulkodó 

önmegnyugtató mozgások nagyobb arányával jártak együtt.  

Úgy tűnik, több anyai viselkedés is közepes stabilitást mutat a vizsgálat helyreállító epizódjai 

során (beszéd, ének, egyéb hangadás, érzelmi állapotok kifejezése, interakciós, egyéb mozgás, 

fizikai passzivitás), mely az anyák közt megfigyelhető egyéni különbséegkből adódhat. A 

negatív érzelmek kifejezése a csecsemők kilenc hónapos korában erősebb alkati jellemzőnek 

tűnik, mely meghatározó lehet a csecsemő érzelmi válaszainak alakulásában (Erickson, Lowe, 

2008). 

6.3.3 Anya-csecsemő viselkedések a fapofa helyzet során 

Cassidy (1994) megfogalmazásában a csecsemő érzelemszabályozása egy olyan átfogó és 

adaptív stratégia része, ami a gondozói viselkedésre adott válaszként értelmezhető és a 

kötődési személlyel való kapcsolat fenntartását szolgálja. Kísérletünkben az interakciós 

epizódok alatt követhettük nyomon a kölcsönösen szabályozott anya-csecsemő interakciók 

mintázatát. A csecsemő anyára nézésének és interakciós vokalizációjának kapcsolata az anya 

interakciós mozgásával optimális mintázatra utal. Az anyai affektív viselkedés és a gyermek 

érzelmi válaszainak együttjárásában nemi és életkori eltéréseket tapasztaltunk, ami értékes 

információkkal szolgálhat a fejlődési változások és nemi különbségek 

háttérmechanizmusainak feltárásában. 

Egyes vizsgálati eredmények azt jelzik, hogy az anyai viselkedés a csecsemő fapofa epizód 

alatti viselkedésének prediktora lehet (Erickson, Lowe, 2008). Kogan és Carter (1996) 

vizsgálata arra talált bizonyítékot, hogy az intruzív anyai viselkedés a hatással van a csecsemő 

fapofa epizódokban mutatott válaszaira. Mintánkban alacsony arányban és főleg a helyreállító 

szakaszokban figyeltünk meg negatív érzelmi állapotokat, s ezek kapcsolatban voltak a 

csecsemő negatív érzelmeivel a második fapofa epizód során. A csecsemők egy részénél 

valószínűleg a helyreállító epizódban tapasztalt negatív érzelem eszkalálódott, azonban a 

negatív érzelmekkel terhelt anyai viselkedés célirányos vizsgálata fontos lehet a 
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későbbiekben, mert vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy ez a csecsemő későbbi 

internalizáló viselkedésének is előrejelzője lehet (Warren, Simmens, 2005). 

6.3.4 A módosított kísérleti paradigma értékelése 

A vizsgálatban megfigyelt reakciók azt mutatják, hogy a módosított helyzet kétperces fapofa 

epizódjai a csecsemő számára figyelemfelhívóak voltak és lehetőséget adtak az 

érzelemszabályozási viselkedéseinek vizsgálatára. A három perces interakciós epizódok 

lehetővé tették a szabályozási törekvések nyomon követését, mind az anya, mind a csecsemő 

részéről. A vizsgálati szakaszok átlagos mérési idejéből látszik, hogy számottevő rövidítésre 

mindkét életkorban főként a második fapofa (és részben a második helyreállító fázis) során 

volt szükség. Ennek oka, hogy a második fapofa helyzet az elsőnél stresszkeltőbb volt a 

csecsemők számára, így az önszabályozó viselkedés gyakran nem volt elég a csecsemő 

semleges érzelmi állapotának visszaállításához. Nem kizárt, hogy a vizsgálat végén tapasztalt 

nagyarányú negatív reakciókban a fáradás is szerepe játszott, ahogy arra Gusella és 

munkatársai (1988) A-A-A elrendező kontrollvizsgálata is rámutatott. 

Összességében a helyzetben megfigyelt fapofa hatás és visszacsapási reakció mintázatának 

alakulása nyomán elmondható, hogy az általunk módosított paradigma – összhangban a saját 

eddigi (Remete és mtsai, 2012) és nemzetközi eredményekkel – valós stresszornak bizonyult a 

csecsemők négy- és kilenchónapos kora közt. 

6.4 A viselkedési válaszokra ható tényezők vizsgálata fapofa helyzetben 

6.4.1 Születési sorrend szerepe a fapofa helyzetben megfigyelt viselkedésre 

A születési sorrend hatását a fapofa helyzetben megfigyelt viselkedésre explorációs jelleggel 

vizsgáltuk. Eredményeink a csecsemők négyhónapos korában az önmegnyugtató 

automanipulációs viselkedés magasabb arányát jelezték a másodszülött csecsemők esetén. Az 

automanipulációs viselkedés célzott vizsgálata azt mutatta, hogy az a helyreállító epizódokban 

tér el a születési sorrend függvényében, tehát a másodszülött csecsemők épp akkor kezdtek 

önszabályozó viselkedést mutatni, mikor az anya is elérhetővé vált érzelmeik 

szabályozásához. Automanipulációs viselkedésük nem hatékonyabb, nem jár együtt 

alacsonyabb negatív érzelmi állapotokkal az elsőszülött csoporthoz képest, sőt annak aránya a 

helyzet utolsó epizódja alatt tovább nőtt. Ennek oka lehet, hogy míg a másodszülöttek 

önszabályozó mozgást mutattak, addig az elsőszülöttek érzelmeit az anyai viselkedés 

regulálta. Az anyai viselkedés eltérő hatékonyságára utal, hogy a helyreállító epizódokban az 

elsőszülöttök felé több éneklés, a másodszülöttek felé több beszéd volt megfigyelhető. Az 
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anya-csecsemő interakciós mintázat nehezítettségét jelzi, hogy a másodszülöttek közül senki 

nem volt tükrözési viselkedéssel jellemezhető 4 hónaposan. Lewis és Kreitzberg (1979) nagy 

elemszámú vizsgálata 3 hónapos anya-csecsemők interakciókat otthoni környezetben 

vizsgálva azt tapasztalták, hogy az elsőszülött csecsemők több viselkedést mutattak és többen 

részesültek anyáiktól, mint a később születettek. A kölcsönös anya-csecsemő kapcsolat 

mintázata kiegyensúlyozottabb volt elsőszülöttek esetén, mint ahogy azt jelen vizsgálat 

eredményei is jelzik. 

Úgy tűnik, hogy ez a kiegyensúlyozatlanság hosszú távon is fenn marad, ahogy azt a kilenc 

hónapos kori viselkedések mutatták. A másodszülötteket jobban megzavarta a fapofa helyzet, 

a sírásban jelentkező különbség ebben a korban is a helyreállító epizódokat érintette, 

gyakoribb visszacsapási reakció mellett. Az elsőszülött csecsemők viselkedését ezzel 

szemben a passzivitás inkább jellemezte, ami összefüggött a csecsemő anyára nézésével. Az 

anyai viselkedés az elsőszülött csecsemők felé pozitívabb volt és ritkábban zavarta meg anyai 

önmegnyugtató viselkedés vagy a csendben maradás az anya részéről. A negatív érzelmek 

aránya a másodszülötteknél ebben az életkorban sem esett vissza a helyzet utolsó epizódjában 

(míg az elsőszülötteknél mindkét életkorban lecsökkent a megelőző fapofa epizódban 

tapasztalthoz képest). Mindezek mellett az is az anya-csecsemő kapcsolat nehezítettségét 

jelezte, hogy másodszülött csecsemők esetén nem volt figyelhető meg az anya-csecsemő 

pozitív érzelmi állapotok együttjárása. 

Bár a másodszülöttek alacsonyabb elemszáma (N=34) miatt a jelenség további vizsgálata 

szükséges, de eredményeink arra utalnak, hogy a másodszülött anya-csecsemő interakciók 

kevésbé összehangoltak, s ez rizikót jelenthet a későbbi kapcsolat alakulására.  

6.4.2 Nemi különbségek a helyzetre adott reakciók tekintetében 

Hipotézisünkkel ellentétben vizsgálatunk markáns nemi eltéréseket talált, melyek a 

csecsemők kilenc hónapos korában voltak kifejezettek. A magasabb negatív érzelmek a fiúk 

részéről azt mutatják, hogy a számukra nagyobb nehézséget jelent az érzelmek szabályozása 

egy streszkeltő szituációban, s ez a fapofa epizódokra adott reakciók tekintetében is 

megfigyelhető volt (Weinberg és mtsai, 1999). A témában végzett korai vizsgálatok arról 

számoltak be, hogy a csecsemő érzelemkifejező és érzelemszabályozó viselkedésében már 

újszülöttkorban megfigyelhető néhány csoportszintű különbség (pl. fiú újszülöttek jellemzően 

magasabb irritábilitást, több sírást mutatnak, érzelmi állapotaik labilisabbak, lásd Feldman és 

munkatársai Brazelton Skálával végzett vizsgálatait, 1980). Az érzelemkifejezés- és 

szabályozás fejlődésében tapasztalható nemi előny a lányok részéről a fejlődés során 



156 
 

neurobiológiai és szociális folyamatokon keresztül jut érvényre (McClure, 2000). Tronick és 

Cohn (1989) megfigyelései alapján az anya-fiú párokat jellemzően koordináltabb interaktív 

állapotok jellemzik (az érzelmi állapotuk az interakció során konzekvensen ugyanolyan 

irányba mozog) a szemtől szembeni helyzetek során, mint az anya-lány párokat, azonban ez a 

különbség csak a csecsemők fél éves korától megfigyelhető. Malatesta és Haviland (1982) 

korai vizsgálata szintén magasabb érzelmi összhangot írt le anya-fiúk, mint anya-lányok 

esetén. Vizsgáltunk megerősítette e szakirodalmi eredményeket, 9 hónaposan az anya-fiú 

pároknál az érzelmi állapotok erősebb mértékű együttjárása volt megfigyelhető (kivéve a 

negatív érzelmi állapotok esetén, ahol mindkét nem ugyanolyan mértékű korrelációt 

mutatott). A szorosabb anya-fiú összehangoltság azt eredményezte, hogy a fiúkat jobban 

megzavarta a fapofa helyzet, hiszen szétesett a rendszerint erősen koordinált interakció.  

A negatív érzelmek jelenléte a helyreállító szakaszokban is magasabbnak bizonyult a fiúk 

közt, ez arra utal, hogy a szülő szabályozási törekvése sem tudta visszaállítani a csecsemők 

érzelmi mintázatának alapszintjét. Az érzelemszabályozási képességek nehezítettsége 

felfogható a fiúkat érintő rizikófaktorként, mely összefüggésben lehet a gyakoribb 

gyermekkori viselkedési problémákkal (Rothbart, 2011).  

Lányok esetén a szakirodalmi beszámolókkal összhangban a környezet felé fordulás volt 

hangsúlyos (Braungart-Rieker és mtsai, 1999). A tárgymanipuláció magasabb szintje és a 

semleges érzelmi állapotok magasabb aránya a lányok hatékonyabb önszabályozó 

képességeire utalnak, amelyek már kilenc hónaposan kifejezettek.  

Több vizsgálati eredmény is az anyák viselkedésének különbségét jelezték fiú és 

lánycsecsemők esetében. Régebbi megfigyelések szerint interakciós helyzetben a lányok felé 

több beszéd és szórakoztatás irányul (Power, Parke, 1982), a fiúk irányába viszont több testi 

kontaktus (Lewis, 1972), ami a megnyugtatásban is tetten érhető (Golombok, Fivush, 1994). 

Felmerül, hogy a negatív érzelmi állapotok szabályozási nehézségében szerepet játszik, hogy 

a testi kontaktus hiánya szokatlanabb lehet a fiúk számára, ha a mindennapokban ritkábban 

tapasztalják a szülő fizikai elérhetetlenségét distressz esetén. Weinberg és munkatársai (1999) 

áttekintése szerint a lányok és anyjuk jellemzően több időt töltenek tárgyakkal való 

elfoglaltsággal (közös figyelmi helyzet), ami segíthette az érzelemszabályozást az anya 

elérhetetlensége esetén is. Eredményeink 9 hónaposan a lány csecsemők irányába gyakoribb 

tükrözést jeleztek, míg fiú csecsemők irányába a negatív anyai érzelmek kifejezésének 

előfordulása volt gyakoribb. A megfigyelt negatív érzelmek az érzelmi összehangolódás jelei 

is lehetnek, ahogy azt az anya negatív érzelmeinek gyakorisági eredményei mutatják (ti. a fiú 



157 
 

csecsemők anyái többször mutattak rövidebb ideig negatív érzelmeket). Érdekes módon a 

szociális funkcióval bíró tükrözési viselkedés épp a lányok felé volt jellemzőbb, ami arra utal, 

hogy azok magasabb tárgymanipulációs aktivitása nem egy elkerülő válaszmintázat része, 

hanem fejlettebb önszabályozás lehet stressz esetén (ezt mutatja, hogy a fapofa epizódok alatt 

volt magasabb, az interakciós epizódok alatt alacsonyabb a tárgyak felé fordulás aránya). 

Longitudinális eredményeink azt jelezték, hogy a fiúk részéről az anyára nézés (szociális 

orientáció) tűnik stabilabbnak az interakciós epizódok során 4 és 9 hónapos kor közt, míg 

lányok esetén a semleges érzelmi állapot, mely a hatékonyabb önszabályozás eredménye 

lehet. Vizsgálatunk ezzel a nem szerepét emelte ki a longitudinális stabilitás hátterében. 

6.4.3 Életkori eltérések a helyzetre adott reakciók tekintetében 

A csecsemő folyamatosan bővülő érzelemregulációs képességei jól nyomon követhetők 

voltak a vizsgálat során. A fejlődési változások vizsgálata részben megerősítette, részben 

kiegészítette a szakirodalmi eredményeket.  

Az idősebb korban megfigyelt alacsonyabb arányú anyára nézést a fapofa epizódokban, 

előzőleg több kutatás is leírta (Stack, Muir, 1990; Abelkop, Frick, 2003; Yato, 2008). 

Mesman és munkatársai (2009) meta-analízise azt mutatja, hogy az érzelemszabályozásban 

fél éves kor körül tapasztalható komplex fejlődési változás lehet a felelős az anyára nézésben 

megfigyelhető életkori különbségekért. E fejlődési ugrás során a kommunikáció és közös 

figyelmi viselkedés minőségi változása megfigyelhető (Gredebäck és mtsai, 2010; Senju, 

Csibra, 2008), ami kihat a tekintet elfordítására, mint szabályozási stratégia hatékonyabb 

alkalmazására stresszhelyzetben. A tekintet elfordítása a frusztrációt okozó helyzettől, mint 

képesség, meghatározó a későbbi szabályozó- és szociális képességek alakulására (Sethi és 

mtsai, 2000; Hill, Braungart-Rieker, 2002). Érdemes kitérni a vizuális figyelem fejlődésének 

jellegzetességeire is, amely során 2-4 hónapos kor körül a csecsemő több időt tölt arcok 

nézegetésével (Ruff, Rothbart, 1996), majd ez az elfoglaltság az életkor előrehaladtával 

folyamatosan csökken (Rochat, Striano, 1999). 

Az eredmények arra utalnak, hogy az idősebb csecsemők érzékenyebbek a szociális 

kontingencia megzavarására, és mindez az érzelmi válaszaikban is tetten érhető. Ezidáig 

kevesen tapasztaltak életkori különbségeket a helyzetre adott érzelmi válaszokkal 

kapcsolatban, bár a fél éves kor után végzett fapofa kísérlet is viszonylag ritka a 

szakirodalomban (lásd pl. Tronick és mtsai, 1982; Striano, Liszkowski, 2005; Yato és mtsai, 

2008; Bingen, 2009). Kutatásunk két viszonylag távoli életkorban vizsgálta a fapofa helyzetre 
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adott reakciók mintázatát és az eredményeink azt mutatják, hogy az idősebb csecsemők több 

negatív érzelmi állapottal reagáltak a fapofa epizódokra. Az, hogy az interakciós epizódok 

során nem látszik fejlődési változás az érzelmi állapotok terén, az anyai viselkedés támogató 

szerepét emeli ki az érzelemszabályozásban. Az anya-csecsemő interakciók a két fél 

folyamatos jelzései nyomán fejlődnek és válnak egyre összehangoltabbá, ami tetten érhető a 

csecsemők 9 hónapos korában tapasztalt erősebb érzelmi szinkronitásban. Az érzelmi 

szinkronitás egyben azt is jelenti, hogy az anyák több semleges érzelmet fejeztek ki idősebb 

csecsemőik felé a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban (amellett, hogy továbbra is döntően 

pozitív érzelmek jellemezték őket). A szülő válaszreakciói és jelzései nyomán a csecsemő 

megtanulja az érzelmek kifejezésének optimális szintjét és saját érzelmei szabályozását 

(Crockenberg, Leerkes, 2006). 

A csecsemők folyamatosan bővülő érzelemszabályozási eszközei 9 hónapos korra lehetővé 

tették az anyai figyelem visszaterelésére irányuló viselkedések alkalmazását. Az interaktív 

vokalizáció magasabb aránya azt mutatja, hogy 9 hónapos korban a csecsemők már képesek 

aktívan tenni azért, hogy felvegyék és fenntartsák anyjukkal az interakciót (Yato és mtsai, 

2008). Az interaktív vokalizáció csak ebben az életkorban mutatott relatív erős együttjárást a 

pozitív érzelmi állapotokkal, ami az optimális anya-csecsemő interakció jutalmazó szerepére 

világít rá.  

Életkori változás mutatkozik a mozgás fejlődésében is a két vizsgált életkorban. A 

mozgáskoordináció fejlődése hozzájárul, hogy a csecsemő akaratlagos mozgás segítségével 

jusson hozzá a számára érdekes tárgyakhoz. A közös figyelmi viselkedés fejlődése a 

csecsemő figyelmét az őt körülvevő tárgyakra irányítja (Tomasello, 1995). Toda és Fogel 

(1993) vizsgálata megerősítette, hogy a csecsemők három hónapos korához képest fél évesen 

már jellemző a tárgyak irányába való fordulás és ezekkel való manipuláció.  

Az anyai viselkedés tükrözésének elemzése is számottevő fejlődési változásokat jelzett. 

Eredményeink szerint a 4 hónaposoknál csak arckifejezésbeli tükrözés tapasztalható, ami a 

perceptuális én-felismerés és a reciprok kommunikáció fejlődésének első lépése (Rochat, 

Striano, 2002), ezzel szemben a 9 hónaposok változatos formában tükrözték anyjuk 

viselkedését, ami a kölcsönös kommunikáció és mások szándékainak megértése irányába 

mutat (Tomasello, 2008). Úgy tűnik, az anyák érzékenyek voltak arra, hogy csecsemőjük 4 

hónapos korban az arckifejezéseiket tükrözték, s ők maguk is elsősorban azt tükrözték. 

Ugyanakkor, náluk már ekkor is változatosabban, különféle modalitásban megjelent a 
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gyermek viselkedésének tükrözése, mintegy stimulálva az összehangolódást (Remete és 

mtsai, 2012). 

Összefoglalva a fejlődési változásokat, vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy a 4 és 9 

hónapos korú csecsemők minőségileg eltérő módon válaszoltak a mérsékelten stressz-keltő 

fapofa helyzetre. Az idősebbek érzékenyebbek voltak a fluid szociális interakciók 

megzavarására, ami tetten érhető volt a fapofa epizódok alatt megfigyelt magasabb negatív 

érzelmi állapotaik arányában. Az anyai viselkedések is eltértek a csecsemő életkorának 

függvényében, ami egyrészt az anya-csecsemő érzelmi összehangoltságra utal, másrészt 

válaszként szolgálhat a csecsemő fejlődési változásaira (pl. az egyéb hangadás magasabb 

aránya 9 hónapos korban a figyelemelterelő szabályozási viselkedések nagyobb arányú 

használatára utal). Úgy tűnik, hogy a csecsemő életkorral bővülő érzelemszabályozási 

eszköztára nem közvetlenül járul hozzá a hatékonyabb érzelemszabályozáshoz (Melinder és 

mtsai, 2010), ami alkati jellemzők szerepére irányította a figyelmünket. 

6.4.3.1 Longitudinális stabilitás a helyzetre adott reakciók tekintetében 

Vizsgálati eredményeink megegyeznek a témában végzett kis számú longitudinális kutatás 

következtetéseivel, miszerint alacsony életkori stabilitás mutatkozik a helyzetben megfigyelt 

viselkedési válaszokban (Toda, Fogel, 1993; Cohn és mtsai, 1991, Cossette és mtsai, 1996). 

Ennek oka abban is keresendő, hogy jelen kutatás két egymástól távoli életkorban vizsgálta a 

csecsemők helyzetre adott reakcióját, ami idő alatt markáns fejlődési változások voltak 

tapasztalhatók a csecsemők részéről. Ahogy Mesman és munkatársai (2009) meta-analízise 

felveti, érdemes lehet az életkori stabilitás vizsgálatát az egyéni jellemzők tükrében vizsgálni. 

A helyzeten belüli viselkedésmintázatok feltárása segítheti a kérdés megválaszolását, ezáltal 

fejlődési utak leírására is alkalmas lehet. 

A kiegészítő vizsgálatunk során tapasztalt teszt-reteszt életkori stabilitás arra hívja fel a 

figyelmet, hogy 9 hónapos korban már bejósló ereje lehet a megfigyelt viselkedéseknek, 

ahogy azt előzőleg más vizsgálat is tapasztalta (Yato és mtsai, 2010). A szakirodalmi 

eredmények – köztük Tronick és munkatársai (2002) hasonló ismétléses vizsgálata – arra 

utalnak, hogy kb. 6 hónapos kortól várhatunk összefüggést a helyzetben megfigyelt viselkedés 

és a későbbi fejlődési kimenetel közt (Moore és mtsai, 2001, Yazbek, D’Entremont, 2006). 
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6.5 Kérdőíves jellemzők és helyzetben megfigyelt viselkedés 

Ugyan a csecsemő temperamentuma és a helyzetben megfigyelt viselkedése nem függött 

össze, a továbbiakban ismertetett csoportosított egyéni változók esetében mégis több ponton 

hozzásegítettek a háttérmechanizmusok megértéséhez. 

Láttuk, hogy a vizsgálat során az anyák döntően pozitív érzelmeket fejeztek ki a csecsemő 

irányába (még ha ennek aránya csökkent is a vizsgálat előrehaladtával). A semleges érzelmek 

kimutatásában eredményeink szerint a temperamentum is szerepet játszik. Minél kisebb 

mértékben volt az anya extrovertált, annál több semleges érzelem kifejezése jellemezte. A 

szakirodalmi eredmények ezzel összhangban azt mutatják, hogy épp az extroverzió magasabb 

mértéke lenne előny az optimális (támogató, szenzitív, válaszkész) gondozói viselkedésre és a 

gyermek korai fejlődésére nézve (Belsky, Barends, 2002). 

Az anyát körülvevő társas támogatás, a szülőség feladataival való megküzdés hatékonysága, 

illetve a megterheltség érzésének a szerepe a csecsemők 9 hónapos korában volt hangsúlyos 

az anyai viselkedésre nézve. Cowan és munkatársai (1991) vizsgálata a gyermek születését 

követő fél évben növekvő, a második félévben csökkenő szociális támogatásról számolt be, 

ami mintánkban is megfigyelhető volt az anyai társas támogatás célzott vizsgálata alapján. A 

megterheltség érzésében és a megküzdés hatékonyságában nem figyeltünk meg csoportszintű 

eltérést. Az, hogy ez utóbbiak mégis összefüggésben vannak a helyzetben megfigyelt anyai 

viselkedéssel a csecsemők 9 hónapos korában, az egyéni különbségek szerepére irányítja a 

figyelmet. A megküzdés hatékonyságának érzése úgy tűnik, növeli az anya önbizalmát a 

csecsemő gondozásában, s ez több pozitív érzelem kifejezését implikálja, ezáltal optimális 

anyai viselkedéshez és anya-csecsemő interakciókhoz vezethet (Belsky, 1984; van Bakel, 

Riksen-Walraven, 2002). A megterheltség érzése és a szociális támogatás alacsonyabb szintje 

ezzel szemben csökkenti az anya énhatékonyság érzését, s ezzel kevésbé érzékeny gondozói 

viselkedést idézhet elő (Goldstein és mtsai, 1996), ami nehezítheti a szabályozó 

viselkedésének hatékonyságát (Teti, Gelfand, 1991). 

A korai időszakban megfigyelt anyai depresszív tünetek a csecsemő csökkent tükrözési 

viselkedésével álltak összefüggésben, ami a kölcsönös kommunikáció hibáira utal az anya 

pszichés problémái esetén. Szakirodalmi eredmények szerint ez rizikófaktor lehet az anya-

csecsemő interakciós mintázatok és kötődési biztonság alakulásában (Field és mtsai, 1988; 

Goldstein és mtsai, 1996), azonban ez alól kivételt képezhetnek a szülést követő átmeneti, 
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gyermekágyi depresszív tünetek (az első hat hónapban), melyek nem minden esetben jeleznek 

hosszú távú nehezítettséget a kapcsolatban (Campbell és mtársai, 1995).  

6.6 Egyéni jellemzők szerepe a fapofa helyzetre adott reakciókban 

Ahogy az eddigiekben hangsúlyoztuk, az alkati jellemzők feltárása kulcsfontosságú lehet a 

vizsgálatok során, mert segíthetnek az egyénen belüli változatosság okaira rávilágítani és 

hozzájárulhatnak különböző fejlődési utak körvonalazásához. 

6.6.1 Tárgymanipulációs aktivitás 

A tárgymanipulációs aktivitás 4 hónapos korban megfigyelt alacsony aránya arra enged 

következtetni, hogy megjelenésében az egyéni jellemzők szerepe lehet hangsúlyos. Az 

eredmények alapján a tárgymanipulációval való jellemezhetőség olyan viselkedési 

stratégiának tűnik, ami egy kevésbé optimális anyai viselkedésre és érzelmi környezetre adott 

válaszként értelmezhető. Erre utal a helyzetben megfigyelt anyai interakciós mozgás 

alacsonyabb mértéke, illetve tendencia szinten a HADS kérdőíven tapasztalt több szorongásos 

tünet és a PANAS-X kérdőíven jellemző alacsonyabb pozitív érzelmi beállítódás. Az anyai 

önszabályozás magasabb szintje stresszhelyzetben kevésbé tűnik ideálisnak a csecsemő 

szempontjából, mert akadályozhatja olyan viselkedésformák megjelenését, ami a felnőttekkel 

való társas érintkezés során zavart keltő lehet, de a csecsemő számára az adott helyzetben 

szabályozó funkcióval bír (pl. dalolás, berregés nyilvános helyen). Az, hogy a 

tárgymanipuláció magasabb szintjével jellemezhető csecsemők összességben nem mutattak 

kevesebb negatív érzelmet, arra utal, hogy a stresszkeltő helyzet során nem voltak képesek 

hatékonyabb önszabályozásra. Az anyától való elfordulás a helyzet minden epizódja során 

jobban jellemezte a tárgymanipulációval nem jellemezhető csoportot, ami jelzi, hogy a 

distressz átélése esetén sem a gondozótól várják a megnyugtatást. Field és munkátársai (2007) 

depressziós anyákkal végzett vizsgálata azt mutatta, hogy a 4 hónapos csecsemők depresszív 

tünetekkel jellemzett anyáinál kevesebb interakciós viselkedés megfigyelhető a helyreállító 

epizód során, ami megfelel tapasztalatainknak. 

6.6.2 Negatív érzelmek hiánya a vizsgálat során 

A fapofa helyzet során nem síró csecsemők célzott vizsgálata értékes tapasztalatokkal 

szolgálhat a szabályozási képességek vonatkozásában. Kérdés, hogy milyen alkati vagy külső 

tényezők játszanak szerepet abban, hogy a csecsemők kis hányada a stresszkeltő helyzetben 

nem kerül negatív érzelmi állapotba.  
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A nem sírós csecsemőket saját és anyjuk viselkedése, valamint temperamentumjegyeik is 

megkülönböztették. Mindkét életkorban több önszabályozó mozgás és kevesebb interakcióra 

irányuló viselkedés jellemezte őket, ami összecsengett az érzelemszabályozás normatív 

fejlődési változásaival (4 hónaposan az auto-, 9 hónaposan a tárgymanipuláció magasabb 

szintje volt megfigyelhető), mértéke pedig hatékonyabb érzelemszabályozó képességre utal. 

Az anyai jellemzőkben a csecsemők 4 hónapos korában jelzésértékű tendencia szintű 

eltérések jelentkeztek, a nem sírós csoport anyái szociábilisabbnak, kevésbé negatívnak, 

szorongónak és depresszívnek tűnnek.  

Kilenc hónapos korban a nem sírós csecsemők az anyai percepció alapján kevésbé negatív, 

könnyebb temperamentumúnak tekinthetők, s anyáik is szociábilisabbak voltak, valamint 

kevesebb megterhelésről számoltak be. Ebben az életkorban a tárgyfókusz mellett hangsúlyos 

az anyai viselkedés tükrözése is, ami optimális anya-csecsemő interakciókat jelez.  

6.6.3 Visszahívó viselkedés 

A csecsemők visszahívó viselkedése mindkét vizsgált életkorban alacsony arányban volt 

megfigyelhető, melynek oka az elrendezés jellegzetességéből is adódhat. Az első fapofa 

epizódban tapasztalt sikertelenség után elképzelhető, hogy a csecsemő a második epizódban 

kevésbé próbálkozik az anyai figyelem visszaterelésére irányuló viselkedéssel. Az első és 

második fapofa epizód vizsgálata azt jelzi, hogy 4 hónaposan nincs különbség az interakciós 

vokalizáció és a csecsemő pozitív érzeleminek kifejezésében a két epizód közt, azonban 9 

hónaposan a második fapofa epizód során kevesebb interakciós vokalizáció figyelhető meg. 

Ennek oka az is lehet, hogy az idősebb csecsemők több sírással reagálnak a második fapofa 

szakaszra, de a visszahívó viselkedések csökkenő aránya egyfajta tanulási hatásra utalhat. 

Úgy tűnik, az anya viselkedése is szerepet játszik abban, hogy a csecsemője próbál-e 

válaszreakciókat előcsalni belőle. A nagyobb anyai bevonódás a csecsemő visszahívó 

viselkedésének indikátora lehet, ahogy azt előzőleg Tronick és munkatársai (1982) 6 hónapos 

korban végzett vizsgálata is találta. A fapofa epizódok alatti visszahívó viselkedést (legalábbis 

a hangját) természetesen az anya is érzékelhette a vizsgálat során, s ez 9 hónaposan a 

helyreállító epizódokban mutatott pozitívabb érzelmeiben is szerepet játszhatott. A visszahívó 

viselkedéssel jellemzett csecsemők pozitív érzelmei optimális szabályozhatóságukról és 

kiegyensúlyozott anya-csecsemő interakciós mintázatról árulkodnak.  

Kérdés azonban, hogy a csecsemők 4 hónapos korában az anya helyreállító epizódokban 

megfigyelt viselkedésében miért nem volt szerepe a csecsemőének. Mivel ebben a korban az 
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interakciós vokalizáció nem függött össze a csecsemő pozitív érzelmeivel, az anya feltétlenül 

érzékelte a csecsemő törekvéseit, hogy visszacsalja őt a kölcsönös kommunikáció folyamába.  

6.6.4 Visszacsapási reakció 

Bár a témában végzett vizsgálatok – a kísérleti elrendezés jellegzetességeitől függetlenül – 

szinte kivétel nélkül beszámolnak a visszacsapási reakció jelenlétéről a fapofa vizsgálatok 

során (Mesman és mtsai, 2009), a szakirodalomban nincs elfogadott megközelítés a fellépés 

magyarázatára (Gianino, Tronick, 1988; Field, 1994; Tronick, Weinberg, 1997; Tronick, 

2005). A visszacsapási reakcióval jellemezhető csecsemők célzott vizsgálata fontos lehet a 

reakció háttérmechanizmusainak feltérképezéséhez és az esetleges longitudinális hatások 

feltárásához. Vizsgáltunk során a visszacsapási reakciót a fapofa epizódokhoz képest a 

helyreállító szakaszokban a negatív érzelmi állapotok legalább fél szórással történő 

emelkedése esetén tételeztük fel. A negatív érzelmek megbízható kódolása arra utal, hogy a 

visszacsapási reakció ezzel a kategorizálással kellő megbízhatósággal elkülöníthető.  

Alkati jellemzőkre utal, hogy a később visszacsapási reakcióval jellemzett csecsemők 

viselkedése már a normál interakciós epizódokban eltért, valamint hogy a csecsemők 

temperamentumában különbségeket figyeltünk meg. Eredményeink megerősítik Braungart-

Rieker és munkatársai (1998) témában végzett beszámolóját, akik a visszacsapási reakció 

megjelenésének hátterében a csecsemő nehéz/negatív temperamentumát találták 4 hónapos 

korban. Mintánkban a csecsemők 4 hónapos korában a lendületesség, 9 hónapos korban a 

negatív temperamentum függött össze a visszacsapási reakció megjelenésével. A korai 

időszakban tapasztalható lendületesség a szakirodalmi eredmények szerint összefügg a 

gyermeki későbbi externalizáló viselkedésproblémáival (Hagekull, 1994; Martin, Fox, 2006), 

ahogy a negatív emocionalitás is a viselkedési problémák és zavarok nagyobb valószínűségét 

jelzi előre (Rothbart, Bates, 2006). 

Az anya viselkedésének eltérései azt jelzik, hogy az alkati jellemzők szerepe mellett az anyai 

viselkedés hangsúlyos a visszacsapási reakció megjelenésében. Úgy tűnik, az anyák kevésbé 

vonódnak be a gyermekkel folytatott interakcióba és az interakció során több olyan viselkedés 

figyelhető meg részükről, mely a gördülékeny interakciót akadályozhatja (önmegnyugtató 

viselkedés, fizikai passzivitás, negatív érzelmek magasabb aránya). A helyreállító epizódok 

alatt a csecsemőik negatív érzelmeivel nehezebben birkóznak meg, ahogy azt az eltérő anyai 

klaszterbesorolás is jelzi (ld. 6.6.2.). A csecsemők 9 hónapos korában a csecsemő 

visszacsapási reakciója mellett az anya nagyobb mértékű megterheltséget és kisebb 

megküzdési hatékonyságot jelzett a szociális támogatást felmérő skálán, ami alacsonyabb 
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hatékonyságérzéséhez vezethet, nehezítve ezzel az optimális interakciós mintázat korai 

alakulását (Goldstein és mtsai, 1996). 

A visszacsapási reakció viszonylagos életkori stabilitás már a korai időszakban a szabályozási 

nehezítettségét jelezte, és előtérbe helyezi annak további célzott vizsgálatát. 

6.6.5 Tükrözéssel való jellemezhetőség  

6.6.5.1 Csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség 

A csecsemő tükrözési viselkedésének vizsgálata fapofa helyzetben, újszerű pontja a 

vizsgálatunknak. Eredményeink azt mutatják, hogy a tükrözési viselkedés természetszerűen a 

kevésbé negatív reakciójú csecsemőkre jellemző. A csecsemők 9 hónapos korában egyrészt a 

csecsemő extroverziója, másrészt az alacsony intenzitású ingerek élvezete különböztették meg 

a tükröző csoportot.  

Szinkronitásra utal, hogy a tükröző csecsemők viselkedését az anyák is gyakrabban tükrözték, 

ahogy ezt más interakciós vizsgálatok is tapasztalták (Feldman, 2005). A tükrözéssel való 

jellemezhetőség eltért az anya depresszív tüneteinek, illetve érzelmi beállítódásának mentén, a 

tükrözéssel nem jellemezhető csecsemők anyái 4 hónaposan több depresszív tünetet, 9 

hónaposan negatívabb érzelmi beállítódást jeleztek, ami a csecsemők tükrözési viselkedését a 

külső környezeti feltételekre adott válaszreakcióként írja le. Eredményeink ezzel felvetik az 

anyai viselkedés más helyzetben való vizsgálatának szükségességét (pl. szabadjáték, idegen 

helyzet tesztben mutatott atipikus anyai viselkedés). 

6.6.5.2 Anya tükrözéssel való jellemezhetősége 

Az anyai tükrözés vizsgálata kiemelt a csecsemő érzelmi tudatosságának fejlődésében. A 

tükrözés segíti a csecsemőt a perceptuális én-felismerésben azáltal, hogy reflektál annak 

viselkedési válaszaira (Rochat, 1995), aki ezáltal könnyebben felismeri a viselkedése hatását a 

környezetre (Gergely, Watson, 1996). Empirikus tanulmányok arra utalnak, hogy a tükröző 

viselkedés elősegíti a csecsemő válaszkészségét kétszemélyes helyzetben (Bigelow, Rochat, 

2006). Vizsgáltunkban ennek megfelelően a tükrözéssel jellemezhető anyák csecsemőinél 

több interakciós voklizáció és kevesebb negatív érzelem kifejezését figyeltük meg. Az anyai 

tükrözés mellett a csecsemők 4 hónaposan gyakrabban mutattak visszahívó viselkedést, ami 

optimális interakciós mintázatra utal anya és gyermeke között. Az alacsonyabb anyai félelem 

temperamentum közvetítő szerepet játszhatott ebben. Az anyai tükrözés segíti a csecsemők 
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érzelemszabályozási képességeinek bővülését azáltal, hogy optimális stimulációval látja el a 

gyermeket (Bigelow, Walden, 2009). 

6.6.5.3 Anya-csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség 

Kölcsönös anya-csecsemő tükrözés esetén szorosabb érzelmi összehangolódást feltételeztünk. 

Eredményeink arra utalnak, hogy ez a fajta viselkedés ritka az anya-csecsemő párok közt, 

fennállása esetén a csecsemő több pozitív és interaktív viselkedéssel reagál a helyzetre, 

különösen annak helyreállító interakciós epizódjaira, tehát egyfajta pufferként szolgálhat a 

stresszkeltő szociális interakciókban. 

6.6.6 Anyai negatív érzelmek a vizsgálatban 

A negatív érzelmek kimutatása a gondozók alacsony hányadát jellemezte. Úgy tűnik, az anya 

által átélt stressz közvetítése a csecsemő felé feszültségkeltő a csecsemő számára, hiszen 

fennállása esetén nem számíthat a külső anyai szabályozás támogató szerepére, ahogy azt 

Braungart-Rieker és munkatársai (2001) vizsgálata is tapasztalta. Az érzelemszabályozás 

nehezítettsége tükröződik a visszacsapási reakcióval jellemezhető csecsemők nagyobb 

számában az anyai negatív érzelmek mellett.  

Kérdés azonban, hogy a negatív érzelmek kifejezése tekinthető-e „jelzett” empatikus érzelem-

tükrözésnek, ami a csecsemők érzelmi tudatosságát segíti elő (Gergely, Watson, 1999). Az 

önmegnyugtató viselkedések magasabb aránya cáfolja ezt, s arra utal, hogy az anyai negatív 

érzelem maladaptív, ha az anya nem tud megküzdeni saját negatív érzelmi állapotaival és 

figyelmét saját érzelemregulációja foglalja le. Az ilyen típusú anyai viselkedések az idegen 

helyzet teszt alatt is nyomon követetők (lásd pl. AMBIENCE kódrendszer), s hozzájárulnak a 

fejlődésre gyakorolt longitudinális hatások feltárásához.  

Eredményeink arra utalnak, hogy az anya alkati jellemzői és a szociális környezet is szerepet 

játszott a negatív érzelmek kifejezésében. A szociabilitás, a pozitív érzelmek alacsonyabb 

aránya és a gyengébb önszabályozás nehezíthetik a csecsemővel való interakciók alakulását és 

a csecsemő megnyugtatására irányuló viselkedések sikerességét. Kilenc hónaposan a szülői 

párkapcsolati problémák és a megterheltség érzése is hozzájárulhat a nem optimális anyai 

viselkedéshez. A negatív érzelmek kifejezése a depresszív tünetekkel jellemezhető anyák 

viselkedéséhez hasonlatos, mely diszruptív és nem-kontingens természete miatt hosszútávon a 

csecsemő érzelemszabályozó viselkedésének zavarához vezet (Field, 1994). 
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A negatív érzelmet kifejező anyák csecsemői részéről megfigyelt alacsony intenzitású ingerek 

élvezete összefüggésben lehet azzal, hogy számukra kényelmetlen egy ilyen intenzív szociális 

ingerlést nyújtó helyzet, s ez tükröződik az anyáik viselkedésében. 

Az, hogy az anyai negatív érzelmek előfordulása a vizsgálat alatt nem stabil a két vizsgált 

életkorban, a csecsemők viselkedésének eltéréseiből adódhat. A negatív anyai érzelem csak a 

csecsemő negatív érzelmeinek megjelenése mellett várható. 

6.7 Összetett viselkedésmintázatok a helyzetben megfigyelt reakciókra 

6.7.1 Csecsemő klaszterbesorolás 

Kisebb mintán végzett előzetes eredményeinkkel összhangban a csecsemők mindkét 

életkorban csoportosíthatók voltak a stresszel való megküzdést szolgáló, különböző 

viselkedésmintázatok szerint (Remete, 2012). 

A sírós csoport tagjai csökkent önszabályozást mutattak, és érzelmeik regulációjában a külső 

anyai szabályozás is kevésbé tudta segíteni őket. A magasabb arányban megfigyelt negatív 

érzelmeik háttérében a temperamentum szerepe is hangsúlyos. A sírós csecsemők magasabb 

lendületesség pontszáma 4 hónaposan a csecsemők magasabb mozgási és vokális reaktivitását 

jelzi (Rothbart, 1989b). Kilenc hónaposan a korlátozásra jelentkező distressz szintén 

megfigyelhető a háttérben, a distresszből való felépülés sebessége pedig a visszacsapási 

reakció magasabb arányával jellemzett, alacsonyabb szintű nyugtathatóságra lehet válasz.  

A sírós csoportot az anyai viselkedések és jellemzők is megkülönböztették. A negatív 

érzelmek kifejezése irányukba volt a leggyakoribb, ami arról árulkodik, hogy nehézséget 

jelent számukra a síró csecsemőik viselkedésének szabályozása, és ez saját viselkedésükre is 

kihat – nehezítve ezzel a csecsemő érzelemszabályozási folyamatait (Cicchetti, Toth, 1988). 

Az, hogy a sírós csoportban ritkábban találkoztunk anya-csecsemő tükrözéssel jellemezhető 

párokkal, arra utal, hogy anyák megfigyelt negatív érzelmei nem magyarázhatók önmagában 

az érzelemtükrözéssel. A csecsemők 9 hónapos korában az anyai jellemzők is tükrözik a 

viselkedésben is megnyilvánuló nehézségeket. Az anya csökkent önszabályozása mellett a 

megterheltség mértéke és a megküzdés alacsonyabb hatékonysága a kevésbé optimális szülői 

viselkedéssel összefüggésben. Az énhatékonyság szubjektív érzése kritikus a kompetens 

szülői viselkedés szempontjából, háttérváltozóként a depresszív anyai viselkedést önmagában 

is magyarázhatja (Teti, Gelfand, 1991). 
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Az anyafókuszú csecsemőklaszter magasabb arányú anyára nézése és interakciós 

vokalizációja a külső anyai reguláció jelentőségére hívja fel a figyelmet. Érzelmi állapotaik 

változásai azt jelzik, hogy a helyreállító epizódokban kapott anyai figyelem és szabályozás 

javarészt képes volt szabályozni érzelmeiket. A magasabb arányú fizikai passzivitásuk az 

anyára irányuló figyelemmel párosult, a csecsemők gyakran mozdulatlanul figyelték az 

anyjukat. Az anyafókuszú csoport alacsonyabb mosoly/nevetés temperamentumjellemzője 4 

hónaposan ellentétes az elvárásainkkal, hiszen e csoport részéről tapasztaltuk a gyakoribb 

pozitív érzelmi válaszokat. Érdekes összefüggés, hogy az anyafókuszú csecsemők anyái ezzel 

épp ellentétesen, alacsonyabb pontszámot mutatnak a szomorúság temperamentum skálán, 

kompenzálva ezzel a csecsemő általánosan gyengébb hangulatát. A különbség a csecsemők 9 

hónapos korában már nem jellemző. Viselkedési szinten a csecsemők 9 hónapos korában 

optimális interakciós diádikus mintázatról tanúskodik, hogy az anyafókuszú csecsemők és 

anyjuk közt figyelhető meg egyedül összefüggés a csecsemő interakciós vokalizációja és az 

anyai interakciós mozgás között. Ebben az életkorban a csecsemő tárgymanipulációja sem 

függ össze az egyéb típusú mozgásával, ami arra utal, hogy az anya folyamatosan igyekszik 

fenntartani csecsemője figyelmét. Kérdés, hogy ez az optimális mintázat szolgál-e 

védőfaktorként a későbbi fejlődésre nézve. 

A semleges csoport tagjainál figyeltük meg a legmagasabb szintű önszabályozást, ők voltak 

képesek saját viselkedésük, érzéseik, percepciójuk és figyelmük eredményes regulációjára. A 

környezet tárgyai felé fordulás, mint figyelemszabályozó stratégia – mennyiségi eltérések 

mellett – mindkét életkorban jellemezte a csoportot. A figyelemkontroll magasabb szintje 

segíti a hatékonyabb arousal- és érzelemszabályozást (Derryberry, Rothbart, 1988), és előny a 

későbbi fejlődésre nézve (Johnson és mtsai, 1991). A semleges csecsemőket 9 hónaposan 

temperamentumjegyeik is megkülönböztették. A distresszből való felépülés magasabb szintje 

védőfaktorként szolgálhat a csecsemő fejlődésében, mindazonáltal az anyai jellemzők 

tükrében felmerül a lehetőség, hogy a semleges, tárgyorientált viselkedésmintázat válasz 

lenne a kevésbé optimális anyai környezetre (ezt jelzi a szorongás, depresszív tünetek 

magasabb aránya, a nagyobb arányú megterheltség és a jellemzőbb anyai szomorúság 

pontszám a 4 hónapos csecsemők anyái esetében). Ahogy azt a korai időszakban fennálló 

depresszív tünetekkel kapcsolatban láttuk, ezek hatása nem kizárólagos a későbbi anya-

csecsemő kapcsolatra nézve (Campbell és mtsai, 1995). Bár a csecsemő klaszterek nem 

bizonyultak stabilnak a két életkorban, mégis elmondható, hogy nehezített anyai háttér 9 

hónaposan nem jellemzi a semleges csecsemők anyáit, sőt ez a csoport kevesebb stresszkeltő 

életeseményről számolt be a gyermek 4 hónapos kora óta eltelt időszakban. Ebben a korban a 
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csecsemők interakciós vokalizációjának magasabb aránya a helyreállító epizódok alatt az 

anya-csecsemő interakciós mintázat kölcsönösebb, optimálisabb formáját jelzik. 

A klaszterek megoszlásában tapasztalt nemi különbség ismételten jelzi, hogy a lányok 

érzelemszabályozó kapacitása már a csecsemők 9 hónapos korában fejlettebb. Az 

érzelemregulációs kapacitás alacsonyabb szintjével jellemezhető sírós csecsemőcsoport tagjai 

közt kétszer akkora valószínűséggel voltak fiúk, mint lányok. Az önszabályozás magasabb 

szintjét mutató semleges csoportban a lány csecsemők túlsúlya volt megfigyelhető. A sírós és 

semleges csoportba tartozó fiúk célzott összehasonlítása azt mutatta, hogy eltérések 

tapasztalhatók a két csoport temperamentumjellemzőiben. A sírós fiúcsoportra jellemzőbb 

volt a negatív érzelmek túlsúlya, a semleges csoportra az önszabályozás magasabb szintje 

(ahogy az édesanyjuk önszabályozása is magasabb szintet mutatott a sírós csoport anyáihoz 

képest). A sírós fiúk anyái több stresszkeltő életeseményről számoltak be a csecsemők 4 

hónapos kora óta ennek az időszaknak az eseményeit megterhelőbbnek érezték. A semleges és 

sírós lánycsoportok vizsgálata nem jelzett temperamentumbeli eltéréseket, de az anyai 

megterheltség mértéke nagyobb volt a sírós lánycsoport anyáinál. Mindez a környezeti 

faktorokra való kitettség szerepét emeli ki (Belsky, 1997). 

A csoportszintű eltérések magyarázatában a gyermek életkora is lényeges szerepet játszhat 

(úgy tűnik, a 4 hónapos csecsemők átlagosan kevésbé negatívan reagálnak a kísérleti 

helyzetre).  

Bár a két életkorban nagyon hasonlóan alakult a viselkedésmintázatok elkülönülése, az egyes 

csecsemők klaszterbesorolása nem mutatott összefüggést. Eredményünk összhangban van a 

témában végzett meta-analízis eredményével, amely szerint a gyermeki viselkedésmintázatok 

mérsékelt időbeli stabilitást mutatnak (Mesman és mtsai, 2009).  

A stabil klaszterbesorolás kapcsolatba hozható egyes csecsemő temperamentumjegyekkel, a 

mindkét életkorban sírós csecsemők több korlátozásra jelentkező distresszt és a distresszből 

való felépülés alacsonyabb szintjét mutatták. A helyzet specifikumai láthatóan nem 

illeszkednek a gyermek temperamentumával, s részben ez okozhatja a már normál interakciós 

szakaszban tapasztalt negatív érzelmek megnövekedett arányát. Másik oldalról az 

eredmények arra utalnak, hogy az alacsony életkori stabilitás hátterében hangsúlyos lehet az 

anyai viselkedés szerepe. Azon csecsemők, akik 9 hónapos korukra is sírósak maradtak, a 9 

hónapos vizsgálaton nagyrészt semleges anyai viselkedést (kisebb arányban visszahúzódót) 

tapasztaltak. Akik anyja viszont egyidejűleg pozitív típusú szabályozást mutatott, az döntő 
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többségben kikerült a sírós klaszterből. Aki 9 hónapos korára váltott sírós klaszterbe, annak az 

anyja javarészt semleges vagy visszahúzódó volt. 

A stabilan anyafókuszú csoportot az anyai depresszív tünetek alacsonyabb aránya 

különböztette meg a stabilan sírós és stabilan semleges csoporttól, és anyáik közt nem fordult 

elő visszahúzódó típus. A szociális irányultság ez esetben az anya jellemzőivel volt 

összhangban.  

A stabilan semleges csoport arányaiban nem mutatott annyi negatív érzelmet a vizsgálat 

során, hogy az anyai klaszterbesorolás megkülönböztesse őket. 

6.7.2 Anya klaszterek 

Ahogy láttuk, a két életkor közt tapasztalható alacsony stabilitásmutatók az anya 

jellegzetességeit is tükrözhetik. A gyermek jelzéseinek észlelése, a jelzésekre adott 

kontingens válasz és az anyai szenzitivitás lényeges hatással van a csecsemő viselkedésére 

azáltal, hogy stimulálja vagy igazolja a csecsemő érzelmeit és aktiválja a csecsemő 

szabályozó stratégiáját (Crockenberg, Leerkes, 2000).  

Síró csecsemőik megnyugtatására az anyák mindkét vizsgált életkorban hasonló mintázatú 

szabályozási stratégiákat mutattak, amelyek a csecsemő érzelemszabályozását eltérő 

mértékben modulálták. Mindkét vizsgált életkorban elkülönült egy kis számú, de markáns 

viselkedést mutató visszahúzódó anyai csoport, akik a gyermekeik negatív reakcióira döntően 

semleges érzelmi állapotba kerültek és interakciós mozgásuk jelentősen visszaesett. A 

csoportot gyermekeik 4 hónapos korában a depresszív tünetek magasabb aránya, alacsonyabb 

pozitív érzelmi beállítódása jellemezte. A csecsemők 9 hónapos korában is megfigyelhető a 

megterheltség érzésének magasabb mértéke, ami stresszhelyzetben mutatott viselkedésükben 

is megnyilvánul. Arról, hogy az anya nem képes külső szabályozással ellátni a csecsemőt, az 

– egy kivételtől eltekintve – minden visszahúzódó anya csecsemőjénél fellépő visszacsapási 

reakció is tanúskodik.  

A csecsemőik negatív érzelmi reakcióira a semleges típusú anyák is javarészt semleges 

érzelmi állapotot mutattak, interakciós viselkedésük némileg lecsökkent. A csecsemők 9 

hónapos korában az anya vokalizációjában több éneklés és egyéb hangadás fordult elő, 

azonban e megnyugtatásra szánt stratégia nem volt képes kimozdítani a csecsemőt a negatív 

érzelmi állapotából (ahogy ezt a gyakoribb visszacsapási reakció előfordulása jelezte a 

semleges anyák csecsemőinél). A semleges anyák temperamentumát 4 hónaposan a 

gátlókontroll magasabb mértéke, 9 hónaposan az extroverzió és pozitív érzelmek alacsonyabb 
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szintje különböztette meg, ami nehezítettséget jelez a csecsemővel folytatott mindennapi 

interakciókban. Tranzakcionális hatásra utal, hogy csecsemőik jellemzően negatívabb 

temperamentummal voltak jellemezhetők. 

A környezeti jellemzők szerepét emeli ki, hogy a semleges és visszahúzódó anyák a pozitív 

anyai csoporthoz képest nagyobb mértékű megterhelést éltek meg a csecsemő 4 hónapos kora 

óta eltelt időszakban.  

Egyedül a pozitív csoportba sorolt anyák közvetítettek a csecsemő negatív érzelmei ellenére 

továbbra is pozitív érzelmeket és interakciós mozgást a csecsemőjük felé, s ez a 

figyelemelterelő stratégia bizonyult a legcélravezetőbbnek a megnyugtatásban. A tükrözési 

viselkedés magasabb aránya a szülői válaszkészség optimális szabályozó szerepére utal.  

A nem/keveset síró csecsemők anyai viselkedése a pozitív klaszteréhez volt hasonló, melyben 

a pozitív érzelmek és interaktív mozgás a zavartalan anya-csecsemő interakciók fő vonása, s 

amely a csecsemő fapofa helyzet alatti érzelmi állapotának alakulásában meghatározó 

szerepet játszik (Mesman és mtsai, 2009). 

Mivel a pozitív és nem/keveset síró klaszterek anyáinak interakciós viselkedése nagyon 

hasonló, felmerül a kérdés, miért nem sírnak az utóbbiak a csecsemői? Úgy tűnik a pozitív 

csoport csecsemői mindkét életkorban már az első epizód során nyűgösebbek és kevésbé 

vannak szinkronban az anyai viselkedéssel. Kilenc hónaposan a nem/keveset síró anyák 

magasabb szociabilitása szerepet játszhat a magasabb anyai szenzitivitásban (Rothbart, 2011). 

Kilenc hónaposan az anyai klaszterbesorolást a csecsemők temperamentuma is 

megkülönböztette, összességében a nem/keveset síró anyák csecsemői kevésbé negatív 

temperamentumjegyekkel voltak jellemezhetők, mint a semleges anyáké. 

Az anyai klaszterek viszonylagos stabilitást mutattak a csecsemő két vizsgált életkorában. Ez 

utalhat belső tényezők hatására, ahogy azt a stabilan semleges csoport magasabb félelem 

pontszáma mutatja, de az anya-csecsemő kapcsolat minőségének megjelenése is lehet (hiszen 

az anyai viselkedés a csecsemő sírása alatt került osztályozásra). 

6.7.3 Anya-csecsemő klaszterek összefüggései 

A visszahúzódó típusú anyai viselkedés azonban mindkét életkorban alacsony számban 

fordult elő és – vélhetően ennek is köszönhetően – nem mutatott markáns összefüggést a 

csecsemő klaszterbesorolásával. 
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A semleges anyai stratégia 4 hónaposan a sírós csecsemő viselkedési mintázattal volt markáns 

összefüggésben. E viselkedésmintázat nehezített anya-csecsemő kapcsolatra utal, melyben a 

csecsemő nem támaszkodhat a hatékony anyai szabályozásra. A semleges anyai viselkedés 9 

hónapos korban a sírós, de meglepő módon az anyafókuszú csecsemő klaszterbesorolással is 

nagy arányban járt együtt. Ennek oka a semleges anyák magas arányú figyelemfelkeltő 

viselkedése is lehet. A klaszter tagjai ugyanis a pozitív anyákhoz hasonlóan magas arányú 

éneklést és egyéb hangadást mutatnak, s pozitív érzelmeik állapota sem esett vissza 

drasztikusan a csecsemő sírása alatt. 

A pozitív anyai klaszterbesorolás 4 hónapos korban főként az anyafókuszú 

csecsemőbesorolással járt együtt, de viszonylag gyakoribb arányban járt együtt a semleges és 

sírós klaszterekkel is. A csecsemők 9 hónapos korában a pozitív anyák csecsemői főként 

anya-fókuszúak voltak, ami arra utal, hogy az optimális pozitív anyai viselkedés hosszú távon 

megerősíti az anya irányába fordulást stressz átélése esetén, ahogy az életkorral fokozódó 

összehangoltság mértékét előzőleg más vizsgálatok is találták (Malatesta, Haviland, 1982; 

Malatesta, 1989, Crockenberg, Leerkes, 2006). 

6.8 A fapofa helyzetben megfigyelt viselkedés és korai kötődés 

A szakirodalmi beszámolók egy kisebb része longitudinális elrendezésben a fapofa helyzetben 

megfigyelt reakciókat és a későbbi kötődési viselkedést. Néhányan a fapofa- és idegen helyzet 

teszt hátterében hasonló mechanizmusokat feltételeznek (Adamson, Frick, 2003; Cohn és 

mtsai, 1991). Mindkét paradigma az anyai válaszok hiánya esetén vizsgálja a csecsemő 

viselkedését, előbbi pszichés, utóbbi fizikai értelemben. A fapofa epizód(ok) során 

tapasztalható anyai válaszkészség hiánya a fizikai jelenlét okán még stresszkeltőbbnek is 

tekinthető, hiszen egy atipikus viselkedési mintázat felvételére kényszerül. A helyreállító 

epizódokban a fizikai érintés hiánya is nehezebbé teheti a diád számára a hatékony 

megküzdést. Cohn (2003) kiemeli a helyreállító epizódok célzott vizsgálatának 

szükségességét, ami az idegen helyzet tesztben összecseng a kötődési biztonság kódolásának 

bevett gyakorlatával (Tóth, Gervai, 2005).  

Ahogy az elméleti bevetőben áttekintettük, a kötődési viselkedéssel kapcsolatos módszertani 

nehézség, hogy a vizsgálatok eltérő indikátorokat használnak a kötődési biztonság 

előrejelzésére. A vizsgálatunk során használt viselkedéselemző szoftverrel (Observer XT. 9.0, 

Noldus, 2010), különböző leválogatások segítségével lehetőség nyílt az egyéni jellemzők 

függvényében vizsgálni a későbbi kötődési mintázat alakulását. 
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A helyzetben megfigyelt viselkedések önmagukban nem voltak összefüggésben a klasszikus 

négyes felosztású kötődési klasszifikációval, azonban a biztonságos vs. bizonytalan 

klasszifikáció mentén kapott eredményeink megerősítik a szakirodalmi beszámolókat, 

miszerint a biztonságos kötődésű csecsemők pozitívabban reagálnak a helyzetre (Mesman és 

mtsai, 2009). Vizsgálatunkban a megfigyelt viselkedés csak a csecsemők 9 hónapos korától 

bizonyult megfelelő prediktornak, ahogy azt előzőleg több kutatás is feltételezte (Cohn és 

mtsai, 1991; Tronick, 1982). Az anya-csecsemő interakciók az első életév végére az érzelmek 

megosztásával, a közös figyelmi helyzet és a szociális referencia jellegzetességeivel 

gazdagodnak (Hertenstein és Campos, 2004), ami az egyre hangsúlyosabb anyai szerepre utal.  

Elemzéseink során kiemelten vizsgáltuk a BMB kutatás középpontjában álló dezorganizált 

kötődést a fapofa helyzettel összefüggésben. Kutatásunkban alacsony szociális rizikójú 

családokat vizsgáltunk, azonban a dezorganizált kötődés előfordulási aránya 26% volt, ami a 

nem-veszélyeztetett populációknál tapasztaltak felső határán helyezkedik el (Tóth, 2011). 

Úgy tűnik a helyzet fapofa epizódjaiban megfigyelt érzelmi reakciók önmagukban is 

jelzésértékűek a későbbi dezorganizált kötődés alakulására. A vizsgálat újszerű adaléka a 

szakirodalmi eredményekhez, hogy a nem-dezorganizált csecsemők esetén a helyzet alatt 

mutatott semleges érzelmi állapotok gyenge stabilitását tapasztaltuk a dezorganizált 

kötődésűekkel szemben. 

A kötődés és viselkedési reakciók mögött gyakran az anyai érzékenység áll háttérváltózóként, 

ahogy ezt megelőzően egy vizsgálat találta (Braungart-Rieker és mtsai, 2001). 

Vizsgálatunkban ennek megfelelően a bizonytalan kötődésű csecsemők anyáinál gyakoribb 

önmegnyugtató viselkedéseket figyeltünk meg. Predikciós modellünk is jelezte az anyai 

viselkedés szerepét, melyek közül a negatív érzelmek előfordulása bizonyult jó előrejelzőnek. 

(ahogy önmagában is gyakoribb bizonytalan kötődéssel függött össze). A későbbiekben 

szükséges lehet a fapofa helyzetben megfigyelt anyai viselkedés más interakciós helyzetben 

megfigyelt elemzésére (pl. szabad játék, atipikus viselkedés Idegen Helyzet Teszt során – 

AMBIENCE), a prediktív előrejelzők szűrésére. 

A csecsemőklaszterek önmagukban nem voltak összefüggésben a kötődési mintázat 

alakulásával, azonban az érzelemszabályozás alacsonyabb szintjével jellemezhető sírós fiúk 

csoportjának veszélyeztetettségét jelzik, hogy ők tendencia szinten gyakrabban lettek 

dezorganizált kötődésű egy évesen, mint az anyafókuszú csoport tagjai.  
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Jelzésértékű, hogy azon csecsemők közül, akik egyik életkorban sem mutattak negatív 

érzelmet a vizsgálat során, senki nem mutatott dezorganizált kötődést egy évesen (N=8), sőt, 

döntően biztonságos kötődési mintázat volt megfigyelhető (N=6). A fejlettebb 

érzelemszabályozási képességek a kötődési mintázat alakulásában is védőfaktorként 

szolgálhatnak, ahogy azt Cassidy (1994) áttekintése feltételezte. 

A csecsemő egyéni különbségei az életkor előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá válnak és 

szerepet játszanak a kötődési stílus alakulásában. Bár Mesman és munkatársai (2009) meta-

analízise ebben az anyai figyelem visszaterelésére irányuló viselkedések szerepét is 

valószínűsítette, de a visszahívó viselkedés kötődésre gyakorolt szerepére vonatkozóan nem 

egyértelműek a kutatási eredmények. Bingen (2001) hasonló életkorokban végzett nagyszámú 

longitudinális kutatása nem tapasztalta a 9 hónapos korban megfigyelt visszahívó viselkedés 

11-17 hónapos kötődésre gyakorolt hatását. Vizsgálatunkban a visszahívó viselkedések nem 

voltak összefüggésben a kötődési biztonsággal, azonban érdemes megjegyezni, hogy az a kis 

számú csoport, akik mindkét életkorban mutattak visszahívó viselkedést (N=5), egyáltalán 

nem lettek 12 hónaposan dezorganizált kötődésűek. 

Eredményeink azt jelzik, hogy – amint Cohn és munkatársai (2003) felvetik –, a visszacsapási 

reakcióival jellemezhető csecsemők érzelemszabályozási nehézségei rizikófaktort jelentenek a 

későbbi kötődési kapcsolat alakulására. Az, hogy a visszacsapási reakció viszonylagos 

longitudinális stabilitása már a korai időszakban csökkent érzelemszabályozási képességeket 

jelez, intervenciós szempontból értékes információ lehet. 

Egyes elméleti feltevések szerint a rezisztens és dezorganizált kötődés nagyobb rizikófaktor 

lehet a csecsemő fejlődésére nézve (Crittenden, Claussen, 2003). Mintánkban az anya-

csecsemő tükrözéssel való jellemezhetőség elsősorban az elkerülő és biztonságos kötődésű 

anya-csecsemő párokat jellemezte, ami kiegyensúlyozottabb interakciós mintázatról 

tanúskodik. Kiemelendő, hogy a diádoknál, akiknél egyik életkorban sem figyeltük meg az 

anya-csecsemő együttes tükrözés magasabb arányát (N=31), ott egyévesen az esetek közel 

felében (N=14) tapaszaltunk később dezorganizált kötődést. 

Összességében logisztikus regresszió elemzésünk eredményei azt jelezték, hogy az egyéves 

kori dezorganizált kötődés valószínűségét a visszacsapási reakció jelenléte növelte meg a 

legnagyobb arányban, azonban az anyai negatív érzelmek és a csecsemő neme is sziginfikáns 

prediktornak bizonyultak.  
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6.9 Összegzés 

Munkánk során teszteltük és igazoltuk a fapofa helyzet teszt-reteszt megbízhatóságát. Az 

általunk módosított fapofa paradigmára adott viselkedési válaszok jól illeszkednek a tágabb 

szakirodalmi eredményekhez, s több ponton ki is egészítették azokat. A feltárt nemi 

összefüggések hozzájárulhatnak a témában jelen levő ellentétes eredmények tisztázáshoz. A 

születési sorrend szerepére vonatkozó eredményeink a továbbiakban annak célzott 

vizsgálatára (illetve kontrollálására), hívják fel a figyelmet. A helyzeten belüli stabilitás 

vizsgálata értékes tapasztalatokkal szolgált az egyéni jellemzők elkülönítésére. Célzott 

vizsgálatuk jól értelmezhető tranzakcionális hatásokra világított rá, melyben a csecsemők 

temperamentuma és viselkedése az anyai környezettel összefüggésben játszott szerepet az 

érzelemszabályozó képességek és a kötődési minőség alakulásában. A fejlődő egyén több 

szempontú, komplex vizsgálata hozzájárult olyan fejlődési utak feltáráshoz, amik közelebb 

vihetnek az érzelemszabályozásban megfigyelhető egyéni különbségek magyarázatához és az 

anya-csecsemő kötődési kapcsolat előtörténetének feltárásához.  

6.10 A vizsgálat korlátai, kitekintés 

Empirikus vizsgálatok gyakori problémája, hogy hogy kielégítő-e az anyai és csecsemő 

jellemzők kérdőíves módszerrel való mérése. A csecsemő temperamentuma kapcsán több 

eredmény is arra utal, hogy az anyai percepció torzíthatja a mérés hatékonyságát, bár a 

vizsgálatunk során alkalmazott IBQ-R kérdőív 2 hét megfigyelés után, konkrét szempontok 

szerint kéri a csecsemő viselkedés anya általi értékelését, és az ezzel kapcsolatos eredmények 

jól értelmezhető háttérmechanizmusokra világítottak rá.  

Ahogy az eredmények megvitatásánál több alkalommal felmerült, kutatásunk tapasztalatait a 

továbbiakban szükség volna kiegészíteni az anyai viselkedés más helyzetben való 

vizsgálatával. A tágabb BMB kutatás keretében sor került anya-csecsemő interakció szabad 

játékhelyzetben történő vizsgálatára, illetve az Idegen Helyzet Teszt során mutatott atipikus 

anyai viselkedés vizsgálatára. Az anyai szenzitivitás és atipikus viselkedés további értékes 

információkkal szolgálhat az anya-csecsemő kapcsolat jellegzetességeiről. Felmerül a 

lehetőség, hogy az atipikus anyai viselkedés vizsgálata fapofa helyzetben is hasznos lehet. 

A helyzetben megfigyelt anyai negatív érzelmek kapcsán felmerül a kérdés, hogy ez milyen 

mértékben állítható párhuzamba a csecsemő negatív érzelmeivel. A későbbiekben érdemes 

lenne további elemzéseket végezni, az anyai negatív érzelmek és a tükrözési viselkedés 
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egyidejű kiszűrésére, valamint a tükrözési viselkedés és csecsemő negatív érzelmeinek 

együttjárására. 

Jelen vizsgálatban nem került sor, de a teljes BMB kutatás során fiziológiai, élettani mutatók 

(kortizol mérése, genetikai vizsgálat) vizsgálata is megtörtént, ezek eredményei a további 

információkkal gazdagíthatják kutatási eredményeinket. 

Tágabb kutatásunk egy 9 hónapos keresztmetszeti mintát is bevont a fapofa vizsgálatba. Az 

ebben a mintában tapasztalható reakciók összevetése jelen kutatási eredményekkel 

kontrollként szolgálhat és segítségével a kötődési viselkedéssel kapcsolatos összefüggések 

nagyobb mintán is tesztelhetővé válnak.  
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7. Köszönetnyilvánítás 

Vizsgálatom a Budapesti Mama Baba Kutatás (OTKA NK 73551) keretében zajlott az MTA 

TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében. Köszönettel tartozom a 

Fejlődéslélektani Csoport vezetőjének, Dr. Gervai Juditnak, hogy betekintést engedett a 

kutatócsoport magas szintű szakmai munkájába. Hálás vagyok, amiért a csoportban 

dolgozhattam és tanulhattam, az itt folyó munka szemléletformáló hatással volt számomra. 

Köszönöm Juditnak a folyamatos szakmai támogatását, törődését, valamint azt, hogy 

ötleteivel és kritikai észrevételeivel folyamatosan önzetlenül segítette munkám. 

Szeretném kifejezni köszönetemet témavezetőmnek, dr. Lakatos Krisztának, amiért a doktori 

képzésem ideje alatt magas szintű szakmai felkészültségével segítette a munkám. 

Köszönettel tartozom a kutatócsoport munkatársainak, Bekecs Boglárkának, Fodorné Szilágyi 

Ágnesnek, Köllőd Borkának, Varga Zsófinak, Wild Anikónak a szervezési feladatok 

ellátásáért és a jó hangulatú ebédekért, melyek segítettek a szakmai feszültség levezetésében. 

Köszönöm Őzéné Kende Líviának a megbízhatósági kódolásban és adatkinyerésben 

biztosított rendíthetetlen segítőkészségét. Külön köszönetem fejezem ki Tóth Ildikónak, aki 

szakmai ötleteivel és példaértékű precizitásával nyújtott mintát a képzésem során. Szeretném 

kifejezni hálám Turi Eszternek, aki osztozott velem a doktori képzés nehézségeiben és 

örömeiben egyaránt. 

Nem utolsó sorban köszönet illeti BMB Kutatásban részt vevő családokat, akik örömteli 

kutatási feladatokkal láttak el, és betekintést engedtek a kisgyermekes életforma szépségeibe. 

Köszönöm Kalmár Magdának és Balázs Juditnak a folyamatos szakmai és emberi támogatást, 

amiben tőlük a képzésem során folyamatosan részesültem. 

Köszönöm a férjem kitartó biztatását, türelmét, amivel a doktori tanulmányok elvégzése alatt 

támogatott, nélküle e dolgozat nem készülhetett volna el. Nagyon köszönöm a családom 

támogatását, a húgom pótolhatatlan segítségét a szerkesztési feladatokban, és a nagyszülők 

állandó készültségét, amivel az unokájuk számára megkönnyítették a doktori dolgozat 

írásának feszültségét. 
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M/1. táblázat: Gyermeki viselkedési válaszok átlagos relatív időtartamainak (%) leíró paraméterei a fapofa helyzet epizódjaiban a csecsemők 4 hónapos korában 

Csecsemőviselkedési változók a 
teljes fapofa vizsgálat alatt 

Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Tekintet 
Anya 137 6,90 80,41 41,49 17,63 0,12 0,21 -0,64 0,41 

Máshova 137 11,87 91,43 53,57 17,52 -0,05 0,21 -0,45 0,41 

Vokalizáció 

Interakciós 137 0,18 38,47 6,72 6,39 1,74 0,21 4,41 0,41 

Semleges 137 0,00 38,76 7,99 6,73 1,72 0,21 4,44 0,41 

Nincs 137 13,52 99,57 67,33 20,78 -0,43 0,21 -0,61 0,41 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 137 0,00 24,01 4,11 4,38 1,85 0,21 4,13 0,41 

Semleges 137 27,73 100,00 77,53 18,37 -0,84 0,21 -0,15 0,41 

Negatív 137 0,00 70,56 18,37 19,13 0,86 0,21 -0,33 0,41 

Mozgás 

Automanipuláció 137 0,00 72,21 10,63 13,12 2,01 0,21 4,88 0,41 

Tárgymanipuláció 137 0,00 53,74 9,52 10,10 1,43 0,21 2,47 0,41 

Egyéb mozgás 137 23,62 100,00 76,19 15,37 -0,82 0,21 0,97 0,41 

Nagymozgás 137 0,00 40,31 2,27 5,13 4,31 0,21 24,87 0,41 

Passzív 137 0,00 29,71 1,41 3,98 4,27 0,21 22,12 0,41 

Tükrözés 

Hangban 137 0,00 0,77 0,02 0,10 5,67 0,21 33,61 0,41 

Arckifejezésben 137 0,00 5,08 0,72 0,94 1,87 0,21 4,20 0,41 

Mozgásban 137 0,00 0,58 0,01 0,05 10,26 0,21 110,16 0,41 

Több modalitásban 137 0,00 0,11 0,00 0,01 11,70 0,21 137,00 0,41 

Összesen 137 0,00 5,08 0,75 0,95 1,82 0,21 3,84 0,41 
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M/2. táblázat: Gyermeki viselkedési válaszok átlagos relatív időtartamainak (%) leíró paraméterei a fapofa helyzet epizódjaiban a csecsemők 9 hónapos korában 

Csecsemőviselkedési változók a 
teljes fapofa vizsgálat alatt 

Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Tekintet 

Anya 137 9,77 92,79 42,88 15,94 0,42 0,21 0,07 0,41 

Máshova 137 7,21 90,23 55,61 16,36 -0,44 0,21 0,16 0,41 

Csukott szem 137 0,00 16,17 1,51 3,06 2,58 0,21 6,48 0,41 

Vokalizáció 

Interakciós 137 0,16 25,21 7,51 5,09 1,10 0,21 1,17 0,41 

Semleges 137 0,80 34,64 9,47 5,45 1,09 0,21 2,45 0,41 

Nincs 137 11,85 98,56 60,70 18,63 -0,39 0,21 -0,44 0,41 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 137 0,00 29,53 4,58 5,60 1,97 0,21 4,04 0,41 

Semleges 137 20,17 100,00 73,22 19,33 -0,63 0,21 -0,19 0,41 

Negatív 137 0,00 77,71 22,14 19,01 0,78 0,21 0,00 0,41 

Mozgás 

Automanipuláció 137 0,00 82,61 8,36 11,66 3,13 0,21 13,87 0,41 

Tárgymanipuláció 137 0,47 87,05 17,48 14,08 1,58 0,21 3,83 0,41 

Egyéb mozgás 137 11,59 97,89 68,84 16,74 -1,05 0,21 1,47 0,41 

Nagymozgás 137 0,00 12,63 2,24 3,01 1,63 0,21 2,07 0,41 

Passzív 137 0,00 32,14 3,08 5,94 2,66 0,21 7,65 0,41 

Tükrözés 

Hangban 137 0,00 1,36 0,09 0,23 3,33 0,21 12,15 0,41 

Arckifejezésben 137 0,00 1,74 0,17 0,37 2,59 0,21 6,43 0,41 

Mozgásban 137 0,00 5,11 0,42 0,75 2,94 0,21 12,16 0,41 

Több modalitásban 137 0,00 3,00 0,09 0,35 6,12 0,21 42,93 0,41 

Összesen 137 0,00 5,11 0,77 0,99 1,77 0,21 3,37 0,41 
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M/3. táblázat: Post hoc analízisek (Wilcoxon-teszt) a gyermeki viselkedési változók epizódok közti különbségeiről a csecsemő 4 hónapos korában 

4 hó 
NI-1.SF 1.SF-1.HÁ 1.HÁ-2.SF 2.SF-2.HÁ 1.SF-2.SF 1.HÁ-2.HÁ 

Z p Z p Z p Z p Z p Z p 

Tekintet 
Anya -6,276 0,001 -8,175 0,001 -7,937 0,001 -7,36 0,001 -0,453 NS -0,649 NS 

Máshova -5,545 0,001 -8,818 0,001 -5,894 0,001 -7,301 0,001 -4,074 0,001 -2,289 0,022 

Vokalizáció 

Interakciós -4,209 0,001 -1,579 NS -2,073 0,031 -2,025 0,043 -0,467 NS -0,984 NS 

Semleges -6,945 0,001 -4,746 0,001 -5,153 0,001 -5,673 0,001 -0,977 NS -0,055 NS 

Nincs -8,803 0,001 -0,706 NS -8,353 0,001 -1,365 NS -7,641 0,001 -7,611 0,001 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív -8,161 0,001 -6,912 0,001 -7,322 0,001 -6,097 0,001 -1,366 NS -2,066 0,039 

Semleges -0,351 NS -4,734 0,001 -4,467 0,001 -2,399 0,016 -6,648 0,001 -6,405 0,001 

Negatív -5,845 0,001 -1,548 NS -5,968 0,001 -0,017 NS -6,229 0,001 -5,971 0,001 

Mozgás 

Automanipuláció -0,233 NS -1,502 NS -2,319 0,02 -3,489 0,001 -0,572 NS -0,705 NS 

Tárgymanipuláció -1,855 0,064 -5,842 0,001 -1,869 0,062 -2,733 0,006 -6,077 0,001 -3,386 0,001 

Egyéb mozgás -2,063 0,039 -2,942 0,003 -0,883 NS -1,38 NS -2,18 0,029 -1,116 NS 

Nagymozgás -3,865 0,001 -0,906 NS -2,921 0,003 -1,667 0,096 -1,906 0,057 -2,186 0,029 

Passzív -3,086 0,002 -0,094 NS -1,35 NS -1,642 NS -0,889 NS -0,109 NS 
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M/4. táblázat: Post hoc analízisek (Wilcoxon-teszt) a gyermeki viselkedési változók epizódok közti különbségeiről a csecsemő 9 hónapos korában 

9 hó 
NI-1.SF 1.SF-1.HÁ 1.HÁ-2.SF 2.SF-2.HÁ 1.SF-2.SF 1.HÁ-2.HÁ 

Z p Z p Z p Z p Z p Z p 

Tekintet 

Anya -8,876 0,001 -9,873 0,001 -9,8 0,001 -9,402 0,001 -0,298 NS -0,399 NS 

Máshova -8,764 0,001 -9,909 0,001 -9,663 0,001 -9,472 0,001 -1,471 NS -0,358 NS 

Csukott szem -3,237 0,001 -3,461 0,001 -2,229 0,026 -1,823 0,068 -4,488 0,001 -4,016 0,001 

Vokalizáció 

Interakciós -0,922 NS -1,989 0,047 -5,813 0,001 -4,483 0,001 -4,521 0,001 -1,205 NS 

Semleges -8,142 0,001 -8,807 0,001 -5,779 0,001 -7,86 0,001 -3,607 0,001 -3,548 0,001 

Nincs -9,761 0,001 -2,871 0,004 -8,578 0,001 -4,834 0,001 -7,307 0,001 -6,582 0,001 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív -7,887 0,001 -7,153 0,001 -7,046 0,001 -5,757 0,001 -0,307 NS -3,021 0,003 

Semleges -3,898 0,001 -5,478 0,001 -6,177 0,001 -0,38 NS -8,232 0,001 -6,584 0,001 

Negatív -7,313 0,001 -2,525 0,012 -7,775 0,001 -1,89 0,059 -8,13 0,055 -6,663 0,001 

Mozgás 

Automanipuláció -0,943 NS -3,252 0,001 -1,632 ns -1,091 NS -1,92 0,083 -0,109 NS 

Tárgymanipuláció -1,34 NS -7,933 0,001 -0,387 ns -4,779 0,001 -5,533 0,013 -3,936 0,001 

Egyéb mozgás -1,501 NS -2,601 0,009 -0,602 ns -1,187 NS -2,447 0,027 -1,77 0,077 

Nagymozgás -3,984 0,001 -0,277 NS -0,331 0,02 -1,684 0,09 -1,953 0,052 -0,464 NS 

Passzív -4,338 0,001 -4,87 -4,87 -4,839 0,001 -4,803 0,001 -0,91 NS -1,144 NS 
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M/5. táblázat: Anyai viselkedési válaszok átlagos relatív időtartamainak (%) leíró paraméterei a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban a csecsemők 4 hónapos korában 

Anyai viselkedési változók az 
interakciós epizódok alatt 

Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Tekintet 
Csecsemő 137 81,07 100,00 98,90 2,10 -5,44 0,21 39,75 0,41 

Máshova 137 0,00 18,93 1,10 2,10 5,44 0,21 39,75 0,41 

Vokalizáció 

Beszéd 137 18,01 99,85 69,78 18,93 -0,42 0,21 -0,66 0,41 

Ének 137 0,00 81,01 19,17 17,79 0,97 0,21 0,60 0,41 

Egyéb 137 0,00 66,46 8,03 10,69 2,17 0,21 6,40 0,41 

Nincs  137 0,07 33,05 3,02 5,29 3,09 0,21 10,95 0,41 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 137 15,87 100,00 82,56 21,00 -1,14 0,21 0,21 0,41 

Semleges 137 0,00 83,19 16,49 20,17 1,23 0,21 0,56 0,41 

Negatív 137 0,00 22,78 0,95 3,11 4,48 0,21 23,15 0,41 

Mozgás 

Interakciós 137 34,94 99,92 88,23 15,22 -1,63 0,21 2,15 0,41 

Önmegnyugtató 137 0,00 9,78 0,36 1,07 6,01 0,21 46,06 0,41 

Egyéb 137 0,00 60,96 7,87 11,43 2,02 0,21 4,35 0,41 

Nincs 137 0,00 56,32 3,54 8,69 3,82 0,21 16,58 0,41 

Tükrözés 

Hangban 137 0,00 4,38 0,42 0,78 2,65 0,21 7,62 0,41 

Arckifejezésben 137 0,00 77,83 2,35 8,80 7,64 0,21 60,17 0,41 

Mozgásban 137 0,00 5,67 0,20 0,66 5,79 0,21 39,81 0,41 

Több modalitásban 137 0,00 2,51 0,15 0,39 3,53 0,21 14,02 0,41 

Összesen 137 21,60 100,00 96,88 8,81 -7,45 0,21 58,29 0,41 
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M/6. táblázat: Anyai viselkedési válaszok átlagos relatív időtartamainak (%) leíró paraméterei a fapofa helyzet interakciós epizódjaiban a csecsemők 9 hónapos korában 

Anyai viselkedési változók az 
interakciós epizódok alatt 

Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Tekintet 
Csecsemő 137 84,03 100,00 97,58 2,87 -2,02 0,21 4,83 0,41 

Máshova 137 0,00 15,97 2,42 2,87 2,01 0,21 4,83 0,41 

Vokalizáció 

Beszéd 137 15,17 98,18 66,71 17,08 -0,51 0,21 0,01 0,41 

Ének 137 0,00 64,34 17,33 14,13 0,91 0,21 0,51 0,41 

Egyéb  137 0,00 60,88 12,58 11,65 1,57 0,21 3,03 0,41 

Nincs  137 0,00 23,99 3,37 4,95 2,23 0,21 4,89 0,41 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 137 13,93 100,00 73,31 23,11 -0,73 0,21 -0,38 0,41 

Semleges 137 0,00 83,64 25,12 21,92 0,78 0,21 -0,32 0,41 

Negatív 137 0,00 26,69 1,57 4,40 3,93 0,21 16,38 0,41 

Mozgás 

Interakciós 137 21,46 100,00 85,44 15,91 -1,47 0,21 2,15 0,41 

Önmegnyugtató 137 0,00 3,26 0,27 0,59 3,08 0,21 10,59 0,41 

Egyéb 137 0,00 63,63 10,95 13,27 1,66 0,21 2,77 0,41 

Nincs  137 0,00 54,82 3,33 7,11 4,37 0,21 24,31 0,41 

Tükrözés 

Hangban 137 0,00 7,56 0,66 1,16 3,35 0,21 13,67 0,41 

Arckifejezésben 137 0,00 5,27 0,73 0,92 1,91 0,21 5,06 0,41 

Mozgásban 137 0,00 7,68 0,94 1,46 2,19 0,21 4,94 0,41 

Több modalitásban 137 0,00 6,64 0,30 0,76 5,33 0,21 37,00 0,41 

Összesen 137 81,93 100,00 97,37 2,57 -2,26 0,21 8,91 0,41 
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M/7. táblázat: Post hoc analízisek (Wilcoxon-teszt) az anyai viselkedési változók interaktív epizódok közötti 

változásairól a csecsemő 4 hónapos korában 

4 hó 
NI-1.HÁ 1.HÁ-2.HÁ NI-2.HÁ 

Z p Z p Z p 

Tekintet 
Csecsemő -2,771 0,006 1,422 NS -4,446 0,001 

Máshova -2,770 0,006 -1,863 0,062 -4,944 0,001 

Vokalizáció 

Beszéd -3,849 0,001 -0,672 NS -3,947 0,001 

Ének -2,632 0,008 -0,728 NS -1,670 0,095 

Egyéb  -2,851 0,004 -1,289 NS -2,536 0,011 

Nincs  -3,868 0,001 -0,962 NS -3,385 0,001 

Érzelmi állapot 

Pozitív -4,373 0,001 -3,863 0,001 -5,647 0,001 

Semleges -3,888 0,001 -2,994 0,003 -5,142 0,001 

Negatív -2,903 0,004 -2,086 0,037 -3,724 0,001 

Mozgás 

Interakciós -2,135 0,033 -0,795 NS -2,156 0,031 

Önmegnyugtató -0,402 NS -2,792 0,005 -2,248 0,025 

Egyéb  -2,625 0,009 -1,497 NS -3,166 0,002 

Nincs  -2,372 0,018 -1,753 0,080 -2,886 0,004 

 
 

M/8. táblázat: Post hoc analízisek (Wilcoxon-teszt) az anyai viselkedési változók interaktív epizódok közötti 

változásairól a csecsemő 9 hónapos korában 

9 hó 
NI-1.HÁ 1.HÁ-2.HÁ NI-2.HÁ 

Z p Z p Z p 

Tekintet 
Csecsemő -3,748 0,001 -0,588 NS -3,970 0,001 

Máshova -3,748 0,001 -0,588 NS -3,970 0,001 

Vokalizáció 

Beszéd -4,396 0,001 -0,225 NS -3,331 0,001 

Ének -3,488 0,001 -0,386 NS -2,841 0,005 

Egyéb  -1,911 0,056 -1,182 NS -1,061 NS 

Nincs -1,672 0,095 -1,344 NS -2,972 0,002 

Érzelmi állapot 

Pozitív -5,191 0,001 -3,898 0,001 -7,249 0,001 

Semleges -4,935 0,001 -3,679 0,001 -6,948 0,001 

Negatív -3,883 0,001 -2,904 0,004 -5,045 0,001 

Mozgás 

Interakciós -5,552 0,001 -0,562 NS -4,240 0,001 

Önmegnyugtató -0,697 NS -0,636 NS -1,479 NS 

Egyéb  -5,030 0,001 -0,238 NS -4,605 0,001 

Nincs -0,462 NS -1,195 NS -1,017 NS 
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M/9. táblázat: PANAS-X skálák leíró paraméterei 

 
Változók paraméterei 

Változók N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

4 hó          

Pozitív érzelmek 137 21 47 36,49 4,90 -0,42 0,21 0,42 0,41 

Negatív érzelmek 137 10 40 18,72 5,97 1,26 0,21 1,97 0,41 

Félelem 137 6 28 11,53 4,00 1,50 0,21 3,05 0,41 

Ellenségesség 137 6 27 10,93 3,81 1,63 0,21 3,66 0,41 

Magabiztosság 137 6 30 18,28 4,00 -0,06 0,21 0,01 0,41 

9 hó 
         

Pozitív érzelmek 137 22 49 36,62 5,21 -0,18 0,21 0,26 0,41 

Negatív érzelmek 137 11 42 19,37 6,17 1,19 0,21 1,19 0,41 

Félelem 137 6 25 11,47 3,94 1,22 0,21 1,53 0,41 

Ellenségesség 137 6 26 11,64 3,64 1,33 0,21 2,20 0,41 

Magabiztosság 137 6 30 18,64 4,37 -0,19 0,21 0,41 0,41 

 

M/10. táblázat:HADS skálák leíró paraméterei 

Változók 
Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

4 hó          

Szorongás 137 0 17 6,24 3,18 0,50 0,21 0,27 0,41 

Depresszió 137 0 14 3,28 2,60 1,41 0,21 2,24 0,41 

9 hó          

Szorongás 137 0 16 6,53 3,47 0,61 0,21 -0,02 0,41 

Depresszió 137 0 13 3,64 3,16 1,25 0,21 0,90 0,41 
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M/11. táblázat: LE skálák leíró paraméterei 

Változók 
Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

4 hó          

Súlyozott összeg 137 0 608 182,21 128,85 0,90 0,21 0,68 0,41 

Párkapcsolati gondok 137 0 313 29,20 51,99 2,97 0,21 10,97 0,41 

Költözés/lakás-
felújítás 

137 0 189 18,91 30,14 2,32 0,21 7,95 0,41 

Anyagi gondok 137 0 209 37,91 50,65 1,23 0,21 0,62 0,41 

Súlyos betegség a 
családban 

137 0 178 9,99 26,07 3,25 0,21 13,59 0,41 

Problémák az 
anya/apa szüleivel 

137 0 122 17,19 29,07 1,57 0,21 1,44 0,41 

Haláleset a családban 137 0 172 22,36 39,60 1,71 0,21 2,34 0,41 

Halál (anya szülője 
vagy testvére) 

137 0 117 2,51 16,85 6,61 0,21 42,41 0,41 

9 hó          

Súlyozott összeg 137 0 480 122,67 105,86 0,83 0,21 0,33 0,41 

Párkapcsolati gondok 137 0 161 23,23 36,69 1,58 0,21 1,90 0,41 

Költözés/lakás-
felújítás 

137 0 62 6,15 14,89 2,21 0,21 3,56 0,41 

Anyagi gondok 137 0 209 33,12 51,99 1,55 0,21 1,54 0,41 

Súlyos betegség a 
családban 

137 0 115 5,88 18,94 3,31 0,21 11,06 0,41 

Problémák az 
anya/apa szüleivel 

137 0 122 13,01 27,22 2,06 0,21 3,30 0,41 

Haláleset a családban 137 0 117 8,88 23,37 2,44 0,21 4,82 0,41 

Halál (anya szülője 
vagy testvére) 

137 0 0 0,00 0,00     
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M/12. táblázat: SS skálák leíró paraméterei 

Változók 
Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

4 hó          

Támogatottság érzése 137 4,00 10,00 9,10 1,27 -1,60 0,21 2,52 0,41 

Megküzdés észlelt 
hatékonysága 

137 3,00 10,00 8,43 1,49 -1,09 0,21 1,17 0,41 

Megterheltség 
mértéke 

137 1,00 10,00 5,91 2,71 -0,15 0,21 -1,19 0,41 

Összes támogatás 137 8,00 25,00 14,69 4,30 0,50 0,21 -0,50 0,41 

Szűk támogatás 137 5,00 15,00 10,46 2,60 0,07 0,21 -0,94 0,41 

Tág támogatás 137 0,00 12,00 4,23 2,79 0,47 0,21 -0,56 0,41 

Összes támogatás 
(internet nélkül) 

137 7,00 25,00 13,91 4,18 0,49 0,21 -0,44 0,41 

Tág támogatás 
(internet nélkül) 

137 0,00 10,00 3,45 2,47 0,59 0,21 -0,45 0,41 

Internet használat 
mértéke 

137 0,00 3,00 0,77 1,01 0,91 0,21 -0,57 0,41 

9 hó          

Támogatottság érzése 137 2,00 10,00 8,77 1,56 -1,98 0,21 5,25 0,41 

Megküzdés észlelt 
hatékonysága 

137 1,00 10,00 8,05 2,04 -1,53 0,21 2,46 0,41 

Megterheltség 
mértéke 

137 1,00 10,00 5,73 2,66 -0,13 0,21 -1,22 0,41 

Összes támogatás 137 5,00 25,00 13,63 4,31 0,14 0,21 -0,54 0,41 

Szűk támogatás 137 5,00 15,00 9,88 2,75 -0,01 0,21 -1,04 0,41 

Tág támogatás 137 0,00 13,00 3,75 2,59 0,52 0,21 0,19 0,41 

Összes támogatás 
(internet nélkül) 

137 5,00 23,00 12,90 4,26 0,25 0,21 -0,75 0,41 

Tág támogatás 
(internet nélkül) 

137 0,00 13,00 3,02 2,41 0,90 0,21 1,11 0,41 

Internet használat 
mértéke 

137 0,00 3,00 0,73 1,07 1,10 0,21 -0,33 0,41 
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M/13. táblázat: ATQ skálák leíró paraméterei 

Változók 
Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Félelem 137 1,14 5,86 3,42 1,01 0,28 0,21 -0,55 0,41 

Frusztráció 137 2,17 6,50 4,24 1,06 0,23 0,21 -0,86 0,41 

Szomorúság 137 2,29 6,14 4,12 0,85 0,19 0,21 -0,35 0,41 

Külső ingerek miatti 
diszkomfort 

137 1,50 6,83 4,22 1,20 0,05 0,21 -0,81 0,41 

Cselekvőkészség 
szabályozása 

137 2,00 6,71 4,52 0,97 -0,17 0,21 -0,23 0,41 

Figyelem szabályozás 137 1,20 6,60 4,50 1,02 -0,53 0,21 -0,05 0,41 

Gátlókontroll 137 2,00 6,43 3,93 0,84 -0,06 0,21 -0,16 0,41 

Szociabilitás 137 2,80 7,00 5,53 0,92 -0,56 0,21 0,13 0,41 

Intenzív ingerek 
élvezete 

137 1,29 6,14 3,37 1,04 0,40 0,21 -0,33 0,41 

Pozitív érzelem 137 2,40 6,80 5,47 0,92 -1,04 0,21 1,31 0,41 

Semleges ingerekre 
való érzékenység 

137 2,60 7,00 4,86 0,94 -0,17 0,21 -0,27 0,41 

Érzelmi ingerekre 
való érzékenység 

137 2,20 7,00 4,70 0,99 -0,24 0,21 -0,23 0,41 

Szabad asszociációs 
készség 

137 2,20 7,00 4,50 1,03 -0,04 0,21 -0,50 0,41 

Negatív affektivitás 137 2,51 6,27 4,79 0,64 -0,44 0,21 0,95 0,41 

Extraverzió/Lendület
esség 

137 2,59 5,82 4,00 0,73 0,37 0,21 -0,48 0,41 

Önszabályozás 137 2,40 5,87 4,32 0,74 -0,30 0,21 -0,43 0,41 

Orientációs 
érzékenység 

137 2,93 6,87 4,69 0,76 0,02 0,21 -0,16 0,41 
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M/14. táblázat: IBQ-R skálák leíró paraméterei a csecsemők 4 hónapos korában 

Változók 
Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Aktivitás szint 137 1,53 6,08 4,09 0,84 -0,21 0,21 -0,01 0,41 

Korlátozásra 
jelentkező distressz 

137 1,50 5,38 3,19 0,87 0,21 0,21 -0,29 0,41 

Félelem 137 1,00 5,22 2,10 0,76 1,08 0,21 1,41 0,41 

Figyelem tartóssága 137 1,29 6,78 4,04 1,09 0,00 0,21 -0,26 0,41 

Mosoly/Nevetés 137 1,78 6,90 4,06 1,01 0,09 0,21 -0,14 0,41 

Intenzív ingerek 
élvezete 

137 1,86 7,00 5,32 1,02 -0,62 0,21 0,22 0,41 

Alacsony intenzitású 
ingerek élvezete 

137 3,33 7,00 5,31 0,83 -0,28 0,21 -0,49 0,41 

Nyugtathatóság 137 2,20 6,69 5,04 0,79 -0,38 0,21 1,73 0,41 

Distresszből való 
felépülés sebessége 

137 2,50 7,00 5,19 0,93 -0,57 0,21 0,13 0,41 

Testkontaktus 
élvezete 

137 3,29 7,00 6,06 0,59 -1,72 0,21 5,35 0,41 

Perceptuális / 
Érzékszervi 
érzékenység 

135 1,00 6,50 3,58 1,34 0,27 0,21 -0,81 0,41 

Szomorúság 137 1,30 6,92 3,51 1,14 0,30 0,21 -0,29 0,41 

Megközelítés 135 1,00 7,00 4,43 1,39 -0,33 0,21 -0,45 0,41 

Vokális reaktivitás 137 1,57 6,33 3,66 0,86 0,28 0,21 0,23 0,41 

Lendületesség/extro-
verzió faktor 

133 -2,61 2,83 -0,01 0,88 -0,14 0,21 1,23 0,42 

Orientáció/szabályo-
zás faktor 

133 -1,98 2,51 -0,02 0,89 0,19 0,21 0,04 0,42 

Negatív érzelmek 133 -1,77 2,27 -0,01 0,78 0,12 0,21 -0,32 0,42 

VS Lendületesség 137 1,70 6,17 3,67 0,83 0,06 0,21 -0,01 0,41 

VS Negatív érzelem 137 1,29 6,83 3,54 1,06 0,42 0,21 0,35 0,41 

VS Önszabályozás 137 3,33 6,75 5,16 0,77 -0,19 0,21 -0,50 0,41 
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M/15. táblázat: Az IBQ-R skálák leíró paraméterei a csecsemők 9 hónapos korában 

Változók 
Változók paraméterei 

N Min Max M SD Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Aktivitás szint 137 2,00 6,73 4,76 0,96 -0,45 0,21 0,03 0,41 

Korlátozásra 
jelentkező distressz 

137 1,69 5,94 3,80 0,96 -0,17 0,21 -0,40 0,41 

Félelem 137 1,09 5,25 2,59 0,95 0,66 0,21 -0,19 0,41 

Figyelem tartóssága 137 1,00 7,00 3,47 1,04 0,50 0,21 0,59 0,41 

Mosoly/Nevetés 137 2,40 6,40 4,42 0,90 0,14 0,21 -0,48 0,41 

Intenzív ingerek 
élvezete 

137 4,56 7,00 6,21 0,52 -0,74 0,21 0,11 0,41 

Alacsony intenzitású 
ingerek élvezete 

137 3,17 7,00 5,11 0,87 0,02 0,21 -0,60 0,41 

Nyugtathatóság 137 3,75 7,00 5,18 0,69 0,29 0,21 -0,27 0,41 

Distresszből való 
felépülés sebessége 

137 2,46 6,85 5,25 0,86 -0,60 0,21 0,66 0,41 

Testkontaktus 
élvezete 

137 4,00 7,00 5,65 0,66 -0,53 0,21 -0,20 0,41 

Perceptuális / 
Érzékszervi 
érzékenység 

137 2,36 6,90 4,67 0,97 -0,14 0,21 -0,67 0,41 

Szomorúság 137 1,36 6,22 3,47 1,07 0,16 0,21 -0,58 0,41 

Megközelítés 137 3,50 7,00 5,69 0,76 -0,53 0,21 -0,12 0,41 

Vokális reaktivitás 137 2,33 6,90 4,43 0,92 0,12 0,21 -0,19 0,41 

Lendületesség/extro-
verzió faktor 

137 -1,98 2,06 0,07 0,79 0,07 0,21 -0,20 0,41 

Orientáció/szabályo-
zás faktor 

137 -2,23 2,23 -0,02 0,91 -0,32 0,21 -0,47 0,41 

Negatív érzelmek 137 -1,78 2,17 0,04 0,83 0,08 0,21 -0,53 0,41 

VS Lendületesség 137 3,42 6,82 5,17 0,63 0,01 0,21 -0,08 0,41 

VS Negatív érzelem 137 1,50 5,86 3,96 1,00 -0,34 0,21 -0,55 0,41 

VS Önszabályozás 137 3,27 6,60 4,89 0,71 0,08 0,21 -0,10 0,41 

 
 

M/16. táblázat: A csecsemők interakciós vokalizációjának és pozitív érzelmi állapotainak leíró paraméterei a vizsgálat 

fapofa epizódjaiban 

  Változók paraméterei 

Csecsemő viselkedés 
Fapofa epizódok M SD Min Max 

4 hó 

Interakciós vokalizáció 6,42 7,72 0,00 39,42 

Pozitív érzelmi állapot 0,73 2,83 0,00 23,64 

9 hó 

Interakciós vokalizáció 5,82 5,11 0,00 23,29 

Pozitív érzelmi állapot 1,14 4,65 0,00 38,29 
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M/17. táblázat: A csecsemők tükrözési viselkedésének gyakoriságához tartozó leíró paraméterek a két vizsgált életkorban 

 
Változók paraméterei 

Csecsemő 
tükrözési gyakoriság 

M SD Min Max Medián 

4 hó 

Hang 0,04 0,19 0,00 1,00 0,00 

Arckifejezés 2,14 2,64 0,00 17,00 1,00 

Mozgás 0,02 0,19 0,00 2,00 0,00 

Több modalitás 0,01 0,09 0,00 1,00 0,00 

Összesen 2,20 2,64 0,00 17,00 1,00 

9 hó 

Hang 0,29 0,72 0,00 4,00 0,00 

Arckifejezés 0,59 1,23 0,00 6,00 0,00 

Mozgás 1,12 1,76 0,00 8,00 0,00 

Több modalitás 0,18 0,61 0,00 4,00 0,00 

Összesen 2,18 2,44 0,00 9,00 1,00 

 

M/18. táblázat: Az anyák tükrözési viselkedésének gyakoriságához tartozó leíró paraméterek a két vizsgált életkorban 

 

Változók paraméterei 

Anyai tükrözési gyakoriság M SD Min Max Medián 

4 hó 

Hang 1,26 2,22 0,00 12,00 0,00 

Arckifejezés 2,47 2,40 0,00 11,00 2,00 

Mozgás 0,49 1,18 0,00 7,00 0,00 

Komplex 0,39 0,95 0,00 6,00 0,00 

Összesen 4,60 3,80 0,00 19,00 4,00 

9 hó 

Hang 1,88 2,80 0,00 18,00 1,00 

Arckifejezés 1,87 2,19 0,00 10,00 1,00 

Mozgás 2,28 3,54 0,00 22,00 1,00 

Komplex 0,79 1,51 0,00 8,00 0,00 

Összesen 6,82 6,14 0,00 38,00 6,00 
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M/19. táblázat: A csecsemőklaszterek viselkedési válaszainak relatív időtartamában megfigyelhető eltérések a vizsgálat 

kezdeti normál interakciós epizódja során a csecsemők 4 hónapos korában 

Csecsemőviselkedés 

Sírós Anya-
fókuszú 

(AF) 

Semleges 
(SE) () p 

eltérés 
iránya 

(SÍ) 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 
Anya 38,12 63,41 33,05 32,84 0,001 SÍ,SE<AF 

Máshova 61,10 36,55 66,95 32,79 0,001 AF>SÍ,SE 

Vokalizáció 

Interaktív 4,03 3,59 1,78 12,78 0,002 SE<SÍ,AF 

Semleges 6,70 2,49 3,47 7,38 0,025 AF<SÍ 

Nincs 83,50 93,69 94,43 14,23 0,001 SÍ<AF,SE 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 4,36 8,73 5,91 9,60 0,008 AF>SÍ,SE 

Semleges 89,64 91,01 93,75 1,59 NS 
 

Negatív 5,99 0,27 0,35 15,80 0,001 SÍ>AF,SE 

Mozgás 

Automanipuláció 5,27 10,03 11,05 3,18 NS 
 

Tárgymanipuláció 15,61 11,32 22,92 16,94 0,001 SE>SÍ>AF 

Egyéb mozgás 77,48 73,21 64,00 11,17 0,004 SÍ,AF>SE 

Nagymozgás 0,13 0,50 0,43 0,82 NS 
 

Passzív 1,52 4,93 1,60 9,23 0,010 AF>SÍ,SE 

 

M/20. táblázat: A csecsemőklaszterek viselkedési válaszainak relatív időtartamában megfigyelhető eltérések a vizsgálat 

fapofa epizódja során a csecsemők 4 hónapos korában 

Csecsemőviselkedés 

Sírós Anya-
fókuszú 

(AF) 

Semleges 
(SE) () p 

eltérés 
iránya 

(SÍ) 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 
Anya 40,48 66,68 37,41 30,99 0,001 SÍ,SE<AF 

Máshova 45,34 30,86 61,50 41,78 0,001 SÍ,SE>AF 

Vokalizáció 

Interaktív 6,47 9,34 4,70 16,81 0,001 SÍ,SE<AF 

Semleges 5,64 4,40 7,46 3,02 NS 
 

Nincs 44,89 75,42 82,92 60,27 0,001 SE>AF>SÍ 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 2,42 7,53 6,03 1,27 NS 
 

Semleges 54,23 81,51 88,54 69,67 0,001 SE>AF>SÍ 

Negatív 43,35 10,97 5,42 74,43 0,001 SÍ>AF>SE 

Mozgás 

Automanipuláció 6,08 10,99 15,24 5,55 0,062 SE>SÍ 

Tárgymanipuláció 6,33 4,60 14,10 36,51 0,001 SE>SÍ,AF 

Egyéb mozgás 84,95 78,04 68,48 25,07 0,001 SÍ>AF>SE 

Nagymozgás 1,88 2,96 1,13 2,32 NS 
 

Passzív 0,75 3,40 1,04 2,28 NS 
 

 
  



212 
 

M/21. táblázat: A csecsemőklaszterek viselkedési válaszainak relatív időtartamában megfigyelhető eltérések a vizsgálat 

helyreállító epizódja alatt a csecsemők 4 hónapos korában 

Csecsemőviselkedés 

Sírós Anya-
fókuszú 

(AF) 

Semleges 
(SE) () p 

eltérés 
iránya 

(SÍ) 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 
Anya 41,67 67,98 39,41 51,26 0,001 SÍ,SE<AF 

Máshova 35,53 27,85 58,72 58,26 0,001 SE>SÍ>AF 

Vokalizáció 

Interaktív 4,80 5,33 9,54 10,42 0,005 SE>AF,SÍ 

Semleges 7,75 12,18 6,30 14,87 0,001 AF>SÍ,SE 

Nincs 20,98 65,40 76,64 71,62 0,001 SE>AF>SÍ 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 0,87 6,91 6,09 30,38 0,001 AF,SE>SÍ 

Semleges 32,11 75,83 85,39 73,72 0,001 SE>AF>SÍ 

Negatív 65,59 17,27 8,51 76,06 0,001 SÍ>AF>SE 

Mozgás 

Automanipuláció 7,05 11,41 17,80 9,38 0,009 SE>SÍ 

Tárgymanipuláció 1,11 1,15 9,59 46,26 0,001 SE>SÍ,AF 

Egyéb mozgás 87,12 80,63 70,32 21,86 0,001 SÍ,AF>SE 

Nagymozgás 2,91 4,24 1,54 0,40 NS 
 

Passzív 0,39 2,57 0,76 7,16 0,028 AF>SÍ,SE 

 
 

M/22. táblázat: A csecsemőklaszterek viselkedési válaszainak relatív időtartamában megfigyelhető eltérések a vizsgálat 

kezdeti normál interakciós epizódja során a csecsemők 9 hónapos korában 

Csecsemőviselkedés 

Sírós Anya-
fókuszú 

(AF) 

Semleges 
(SE) () p 

eltérés 
iránya 

(SÍ) 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 

Anya 44,69 52,80 35,77 18,10 0,001 SE<SÍ<AF 

Máshova 55,18 47,20 64,23 18,08 0,001 AF<SÍ<SE 

Csukott szem 0,13 0,00 0,00 7,65 NS 
 

Vokalizáció 

Interaktív 8,66 6,61 3,67 16,79 0,001 SE<SÍ,AF 

Semleges 11,46 6,14 6,78 8,04 0,018 AF,SE<SÍ 

Nincs 74,85 86,35 89,48 24,91 0,001 SÍ<AF,SE 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 7,48 5,94 6,86 1,73 NS 
 

Semleges 87,26 93,10 93,01 9,05 0,011 SÍ<AF,SE 

Negatív 5,26 0,95 0,07 26,69 0,001 AF,SE<SÍ 

Mozgás 

Automanipuláció 5,11 3,12 5,91 1,39 0,498 AF<SÍ,SE 

Tárgymanipuláció 22,43 14,73 35,45 20,97 0,001 AF<SÍ<SE 

Egyéb mozgás 67,67 78,24 57,17 22,45 0,001 SE<SÍ<AF 

Nagymozgás 1,48 0,85 0,08 9,21 0,010 SE<SÍ 

Passzív 3,32 3,06 1,40 0,04 NS 
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M/23. táblázat: A csecsemőklaszterek viselkedési válaszainak relatív időtartamában megfigyelhető eltérések a vizsgálat 

fapofa epizódja során a csecsemők 9 hónapos korában 

Csecsemőviselkedés 

Sírós Anya-
fókuszú 

(AF) 

Semleges 
(SE) () p 

eltérés 
iránya 

(SÍ) 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 

Anya 25,24 27,77 14,58 23,224 0,001 SE<SÍ,AF 

Máshova 72,32 70,16 85,32 28,327 0,001 SE>SÍ,AF 

Csukott szem 2,44 2,08 0,11 15,184 0,001 SE<SÍ,AF 

Vokalizáció 

Interaktív 3,82 8,34 4,47 23,711 0,001 AF>SÍ,SE 

Semleges 10,95 20,08 19,75 19,953 0,001 SÍ<AF,SE 

Nincs 23,42 42,56 68,44 71,092 0,001 SÍ<AF<SE 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 1,01 1,69 0,59 2,071 NS 
 

Semleges 35,38 69,05 91,80 75,584 0,001 SÍ<AF<SE 

Negatív 63,62 29,26 7,60 75,991 0,001 SE<AF<SÍ 

Mozgás 

Automanipuláció 8,11 3,82 10,26 5,540 NS 
 

Tárgymanipuláció 9,91 15,43 37,27 53,033 0,001 SÍ<AF<SE 

Egyéb mozgás 75,28 76,37 50,50 42,489 0,001 SE<AF,SE 

Nagymozgás 5,60 3,76 1,71 6,145 0,046 SE<SÍ 

Passzív 1,10 0,61 0,26 1,358 NS 
 

 
 

M/24. táblázat: A csecsemőklaszterek viselkedési válaszainak relatív időtartamában megfigyelhető eltérések a vizsgálat 

helyreállító epizódja alatt a csecsemők 9 hónapos korában 

Csecsemőviselkedés 

Sírós Anya-
fókuszú 

(AF) 

Semleges 
(SE) () p 

eltérés 
iránya 

(SÍ) 

N=39 N=53 N=45 

Tekintet 

Anya 48,39 68,25 42,09 42,50 0,000 SÍ,SE<AF 

Máshova 46,89 30,01 57,64 45,06 0,000 AF<SÍ<SE 

Csukott szem 4,73 1,74 0,28 27,52 0,000 SE<AF<SÍ 

Vokalizáció 

Interaktív 8,67 10,88 6,60 9,77 0,008 SE<AF 

Semleges 4,42 5,05 9,37 26,34 0,000 SÍ,AF<SE 

Nincs 20,46 63,95 73,59 75,78 0,000 SÍ<AF<SE 

Érzelmi 
állapot 

Pozitív 3,89 7,67 4,43 16,18 0,000 SÍ,SE<AF 

Semleges 27,46 71,69 84,52 81,94 0,000 SÍ<AF<SE 

Negatív 68,36 20,49 11,06 78,19 0,000 SE<AF<SÍ 

Mozgás 

Automanipuláció 9,03 7,92 16,72 6,82 0,033 AF<SE 

Tárgymanipuláció 3,49 5,01 24,78 61,80 0,000 SÍ,AF<SE 

Egyéb mozgás 82,08 75,62 55,59 40,61 0,000 SE<AF<SE 

Nagymozgás 3,33 2,18 1,62 6,60 0,037 SE<SÍ 

Passzív 2,08 9,29 1,29 14,84 0,001 SÍ,SE<AF 
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M/25. táblázat: A nem és keveset síró csecsemők anyáinak viselkedési válaszai (relatív időtartam) a csecsemők 4 hónapos 

korában az interakciós epizódok alatt 

Anyai viselkedési változók 
Nem sírók Keveset sírók Mann Whitney 

N=32 N=23 Z p 

Tekintet 
Csecsemő 98,68 98,79 -1,85 NS 

Máshova 1,32 1,21 -1,85 NS 

Vokalizáció 

Beszéd 68,23 68,71 -0,12 NS 

Ének 21,44 20,79 -0,26 NS 

Egyéb  7,63 7,88 -0,39 NS 

Nincs  2,70 2,62 -1,13 NS 

Érzelmi állapot 

Pozitív 92,51 88,85 -1,3 NS 

Semleges 7,49 11,08 -1,14 NS 

Negatív 0,00 0,07 -1,18 NS 

Mozgás 

Interakciós 89,93 88,20 -0,85 NS 

Önmegnyugtató 0,11 0,09 -0,53 NS 

Egyéb 6,45 9,29 -1,18 NS 

Nincs  3,51 2,43 -0,23 NS 

Tükrözés Nincs tükrözés 98,00 94,63 -1,76 NS 

 

M/26. táblázat: A nem és keveset síró csecsemők anyáinak viselkedési válaszai (relatív időtartam) a csecsemők 9 hónapos 

korában az interakciós epizódok alatt 

Anyai viselkedési változók 
Nem sírók Keveset sírók Mann Whitney 

N=19 N=16 Z p 

Tekintet 
Csecsemő 96,50 97,42 -1,29 NS 

Máshova 3,50 2,59 -1,29 NS 

Vokalizáció 

Beszéd 74,27 69,26 -1,06 NS 

Ének 11,77 16,11 -1,2 NS 

Egyéb  10,59 11,91 -0,4 NS 

Nincs  3,37 2,72 -0,12 NS 

Érzelmi állapot 

Pozitív 77,17 80,02 -0,23 NS 

Semleges 22,83 19,86 -0,23 NS 

Negatív 0,00 0,12 -1,56 NS 

Mozgás 

Interakciós 83,94 87,17 -0,36 NS 

Önmegnyugtató 0,01 0,02 -0,3 NS 

Egyéb 12,16 8,13 -0,3 NS 

Nincs  3,89 4,68 -0,03 NS 

Tükrözés Nincs tükrözés 97,26 96,10 -0,96 NS 
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M/1. ábra: Interakciós fázisok alatt megfigyelt negatív érzelmi állapotok ideje (mp) a csecsemők 4 hónapos korában 

 
 

M/2. ábra: Interakciós fázisok alatt megfigyelt negatív érzelmi állapotok ideje (mp) a csecsemők 9 hónapos korában 
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M/3. ábra: Csecsemők tárgymanipulációs aktivitásának átlagos relatív időtartama a vizsgálat során 4 hónapos korban 
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10. Függelék 

A szerzői jogok védelme érdekében a Függelék nem tartalmazza a vizsgálat során használt 

kérdőíveket teljes terjedelmükben, hanem példaválaszokkal nyújt betekintést azok tartalmába. 

A kérdőívek elérhetőek Dr. Lakatos Krisztinánál, illetve Dr. Tóth Ildikónál az MTA TTK KPI 

Pszichobiológiai Csoportjában. 
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I. függelék: ÉLETESEMÉNYEK KÉRDŐÍV (LIFE EVENTS, LE) 

  Életesemények 

Megtörtént-e Önnel terhessége 

kezdete óta? 

Mikor (év, hó)? 

Hozzáfűzés, 

megjegyzés 

   Házasság, család, párkapcsolat  

1 Házasságkötés nem     igen: ………..   

2 Újabb terhesség  nem     igen: ………..   

6 Szexuális problémák nem     igen: ………..   

7 

Folyamatos viták vagy veszekedések a házas-

/élettárssal 

 

nem     igen: ………..   

 

II. függelék: TÁRSAS TÁMOGATÁS KÉRDŐÍV (SOCIAL SUPPORT, SS) 

Az alábbi kérdőívben arról kérdezzük, kinek a segítségére számíthatott Ön nehéz élethelyzetben a 

terhessége kezdetétől mostanáig tartó időszakban. Karikázza be minden sorban az annak megfelelő 

számot, hogy milyen mértékben számíthatott az adott személyek vagy közösségek támogatására.  

Ha a kérdés nem alkalmazható, mert nincsen olyan kapcsolata, (pl. nem élnek a szülei vagy egyáltalán 

nem tartja velük a kapcsolatot), karikázza be az utolsó oszlopban az X-et. 

 
egyáltalán 

nem 

egy 

kicsit 
átlagosan nagyon 

nincs ilyen 

kapcsolata 

1. házastársa / élettársa 0 1 2 3 X 

2. saját anyja vagy apja 0 1 2 3 X 

3. anyósa vagy apósa 0 1 2 3 X 

4. barát(ok) 0 1 2 3 X 

 

III. függelék: FELNŐTT TEMPERAMENTUM KÉRDŐÍV (ADULT TEMPERAMENT 
QUESTIONNAIRE, ATQ) 

Kérjük, hogy körültekintően olvassa el mindegyik állítást és mérje fel a lehető legjobban, mennyire illik Önre. 

Karikázza be a megfelelő számot annak jelölésére, hogy az adott állítás mennyire jól jellemzi Önt. Ha 

valamelyik állítás nem alkalmazható Önre (pl. ha autóvezetés szerepel benne és Ön nem vezet), akkor karikázza 

be az X-et (nem alkalmazható). Kérjük ellenőrizze, hogy válaszolt-e minden állításra. 

1 2 3 4 5 6 7 X 

egyáltalán 

nem 

jellemző 

nem 

jellemző 

inkább 

nem 

jellemző 

jellemző is 

meg nem 

is 

inkább 

jellemző 

eléggé 

jellemző 

nagyon 

jellemző 

nem 

alkalmazható 

44. Valószínűleg nem élveznék egy gyors, vad hullámvasutazást. 

               1             2       3            4     5           6   7  X 

45. Néha több, mint egy órán keresztül szomorú vagyok. 

               1             2       3            4     5           6   7  X 

46. Ritkán élvezem, ha nagy társaságban vagyok. 

              1             2       3            4     5           6   7  X  
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IV. függelék: ÉRZELMI ÁLLAPOTOK KÉRDŐÍV (PANAS-X) 
 

Ebben a kérdőívben olyan szavak és kifejezések szerepelnek, amelyek különböző érzéseket és érzelmeket írnak 

le. Kérjük, olvassa el őket, és írja mindegyik mellé a vonalra, hogy az egyes kifejezések mennyire voltak 

jellemzők Önre az elmúlt néhány hétben.  

 

1 2 3 4 5 

Alig vagy szinte 

egyáltalán nem 

Egy kicsit Közepesen Eléggé, 

meglehetősen 

Nagyon, szinte 

mindig 

 

_________1. Érdeklődő 

_________2. Elszánt, határozott 

_________3. Vigasztalan 

_________4. Izgatott 

_________5. Feldúlt 

_________6. Erős 

_________7. Gúnyos 

_________8. Bűntudata volt 

 

V. függelék: HANGULATI KÉRDŐÍV (HADS) 

A kérdőív segítségével képet kaphatunk arról, hogy Ön hogyan érzi magát. Olvassa el az alábbi 

mondatokat, majd helyezzen egy keresztet annak a válasznak megfelelő kockába, mely legközelebb áll 

ahhoz, ahogy érezte magát az elmúlt héten. Ne töltsön el túl sok időt a válaszadással; első reakciója a 

kérdésre valószínűleg pontosabb, mint egy hosszasan megfontolt válasz. 

9. Szorongok, összeszorul a gyomrom 

�  Egyáltalán nem 

�  Néha 

�  Elég gyakran 

�  Nagyon gyakran 

 

10. Elvesztettem az érdeklődésemet a 

megjelenésem iránt 

�  Kifejezetten 

�  Nem törődöm vele annyira, mint kellene 

�  Kevesebbet törődöm vele, mint régebben 

�  Ugyanannyit törődöm vele, mint mindig 

 

11. Nyughatatlan vagyok, mintha állandóan 

mehetnékem lenne  

�  Igen, valóban  

�  Elég sokszor 

�  Nem túl sokszor 

�  Egyáltalán nem 

 

13. Hirtelen pánik fog el 

�  Nagyon gyakran 

�  Elég gyakran 

�  Nem túl gyakran 

�  Egyáltalán nem 
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VI. függelék: CSECSEMŐ TEMPERAMENTUM KÉRDŐÍV (IBQ-R) 
 

A gyermek viselkedésére vonatkozó minden egyes állítás elolvasása után jelezze az egyik szám bekarikázásával, 

milyen gyakran tette ezt a baba az ELMÚLT HÉTEN. Ezek a számok tehát azt mutatják, milyen gyakran 

figyelte meg a leírt viselkedést az elmúlt hét folyamán. 

A nem alkalmazható (X) jelet akkor kell használni, ha a gyermeket a leírt helyzetben nem látta az elmúlt hét 

folyamán. Például, ha a helyzet a gyermeket úgy említi, mint akinek az ételre, italra várakoznia kell, és az elmúlt 

hét alatt nem volt olyan alkalom, amikor a gyermeknek várakoznia kellett, ilyenkor karikázza be az (X)-t. A 

“nem alkalmazható” különbözik a “soha” választól. A “soha” akkor használatos, ha látta a kicsit az adott 

helyzetben, de a gyermek soha nem viselkedett az említett módon az elmúlt héten. Például ha a gyermeknek 

legalább egyszer kell várakoznia élelemre vagy folyadékra, de sosem sírt hangosan a várakozás alatt, az (1) 

számot karikázza be. 

 

Fürdetés és öltözködés 

Amikor az elmúlt héten öltöztették vagy vetkőztették, a gyermek milyen gyakran: 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (32) hadonászott vagy rugdalódzott? 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (33) izgett-mozgott és/vagy próbált elgördülni? 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (34) mosolygott vagy nevetett? 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (35) gőgicsélt vagy adott más hangokat? 

 

Napi tevékenységek 

Mikor az etetőszékbe vagy gyerekülésbe tették, a gyermek milyen gyakran: 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (115) hadonászott és rugdalódzott? 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (116) izgett-mozgott és forgolódott? 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (117) feküdt vagy ült nyugodtan? 

1   2   3   4   5   6   7   X . . . . (118) volt rosszkedvű először, majd lecsillapodott?    

 

Nyugtatási módszerek 

Amikor ringatta gyermekét, milyen gyakran:  

1  2  3  4  5  6  7  X . . . . (174) nyugodott meg azonnal?  

1  2  3  4  5  6  7  X . . . . (175) nyugodott meg nem azonnal, hanem az első két percben? 

1  2  3  4  5  6  7  X . . . . (176) tartott több, mint 10 percig, hogy megnyugodjon?  

 

 


