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1ADATLAP  

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai  

A szerző neve:   Sipos Lilla 

MTMT-azonosító:   10022478 

A doktori értekezés címe és alcíme:  Anya-gyermek interakciók játékhelyzetben: a 

perinatális rizikó jelentősége 12 hónapos korban 

DOI-azonosító2:   DOI: 10.15476/ELTE.2017.174  

A doktori iskola neve:  ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola 

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Kognitív fejlődés program 

A témavezető munkahelye:   ELTE PPK 

II.  Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerzőjeként3  

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a tézisek 

nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom az ELTE 

PPK Pszichológia Doktori Iskola hivatalának ügyintézőjét, hogy az értekezést és a téziseket 

feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez 

szükséges nyilatkozatokat.  
b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés közzétételéig a 

doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális 

Intézményi Tudástárban;4 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a minősítés 

(dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban;5 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori értekezést a 

könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE Digitális 

Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a könyv a fokozatszerzést 

követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a tézisek nyilvánosságra 

kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban.6 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 

jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.  

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének 

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.  

 

Kelt:  Budapest, 2017. november 22.   a doktori értekezés szerzőjének aláírása   

                                                             
1 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
2 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
3 A megfelelő szöveg aláhúzandó. 
4 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, illetőleg oltalmi be jelentést tanúsító okiratot és a 
nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
5 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
6 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést.  
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Köszönetnyilvánítás 

 

Először is témavezetőmnek, dr. Kalmár Magdának szeretnék köszönetet mondani azért, 

hogy idejét és energiáját nem kímélve bábáskodott a disszertáció születésénél, és 

felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a – kora gyermekkori fejlődés egyidejű és longitudinális 

mintázataira, ezen belül a koraszülöttség szerepére irányuló, OTKA által támogatott kutatás (T 

029517, T 043637 és F 018380 pályázatok; témavezető: Kalmár Magda, illetve Medgyesi 

Patrícia) keretében megvalósuló – kutatásom minden elméleti és gyakorlati kérdésében. 

Ugyanígy nagy hálával tartozom kutatócsoportunk minden tagjának a kutatás során végzett 

munkájáért. 

Köszönöm dr. Gervai Juditnak, a Budapesti Családvizsgálat vezetőjének és 

munkatársainak, dr. Tóth Ildikónak, dr. Lakatos Krisztinának és dr. Ney Krisztinának a 

kontrollcsoport adatainak rendelkezésre bocsátását, a saját vizsgálatomhoz nyújtott segítséget 

és a gördülékeny együttműködést. Köszönöm dr. Gráf Rózsának az adatfelvételben végzett 

nélkülözhetetlen munkáját. 

Őszintén köszönöm Hunyadi László professzor úrnak az adatok statisztikai 

elemzésében nyújtott önzetlen segítségét. 

Az adatelemzésben a Roger Bakeman és Vicenc Quera által készített, ingyenesen 

letölthető program, a GSEQ nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. Nagyon hálás vagyok a 

fejlesztők nagylelkűségéért, valamint a program „megszelídítésében” való türelmes 

közreműködéséért. Továbbá szeretném megköszönni tanítványomnak, Tóth Veronikának a 

GSEQ-hoz írt fordító programot. 

Tisztelettel köszönöm Semsey Szabolcsnak, Mogens Hogh Jensennek, Sandeep 

Krishnának és Benedicte Mengel Persnek az együttműködést, a hálózatanalízis elkészítését, 

amelyhez a Niels Bohr Institute Center for Models of Life központja nyújtott elengedhetetlen 

segítséget azzal, hogy az anyagi háttér biztosításával megteremtette a koppenhágai személyes 

találkozó lehetőségét. 

Nagyon köszönöm az Albertai Egyetem (Kanada) Wirth Intézetének és igazgatójának, 

Franz Szabonak, hogy egy évig náluk folytathattam kutatásaimat. Hálával gondolok az 

Edmontoni Magyar Közösségre, amely magára vállalta a Kanadában töltött esztendő 

költségeinek jelentős részét, ahogy hálás vagyok az Oktatási Minisztériumnak is az utazási 

költségek biztosításáért. Külön köszönöm prof. Roger Dixonnak a módszertani kérdésekben 

nyújtott iránymutatásokat.  
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Köszönöm az ELTE PPK-nak a doktori pályázata keretében nyújtott támogatást, amely 

lehetővé tette a doktori kutatás elvégzéséhez és a disszertáció megírásához nélkülözhetetlen 

hordozható számítógép megvásárlását. 

Szeretném megköszönni barátnőmnek, dr. Midling Andreának a megbízhatósági 

kódolást és az adatrögzítésben nyújtott fáradhatatlan munkáját, és barátomnak, Czigány 

Lászlónak a szöveg nyelvi gondozását.  

Mindenekfelett azonban családomnak szeretném megköszönni a töretlen támogatást, a 

kitartó bátorítást és a végtelen türelmet. 

Végezetül, de nem utolsósorban hálásan köszönöm a kutatásba bevont anyák és 

gyermekek éveken át tartó türelmes és áldozatos részvételét. 
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Absztrakt 

Kutatásomban 72 anyát és egyéves csecsemőjét figyeltem meg otthoni környezetben, 

szabad- és tanítójáték helyzetben. A mintában 30 koraszülött szerepelt. A munka érdemi részét 

képezte egy megbízható megfigyelési szempontrendszer kidolgozása. Az interakciós 

viselkedést mikroanalitikus módon kódoltuk, és a viselkedések időtartam adatait használtuk.  

Korrelációs módszerrel elemeztük a viselkedések együttjárásait. Megvizsgáltuk, hogy a 

csecsemő fejlettsége (BSID-II) hogyan függ össze az anya és a gyermek interakciós 

viselkedésével. Feltártuk az anya iskolázottsága és az interakciós viselkedések közötti 

összefüggéseket. Ezek után összehasonlítottuk a viselkedések előfordulását (fennállásuk 

időtartamait) a csoportok között úgy, hogy kiszűrtük a zavaró háttérváltozók (anya 

iskolázottsága, illetve a csecsemő perinatális, fejlődési, valamint viselkedési mutatói) szerepét. 

Ily módon sikerült megragadnunk azokat a viselkedésbeli különbségeket, amelyek a koraszülés 

tapasztalatából, a koraszülöttség helyzetéből fakadó gondozási attitűd következményei 

lehetnek. A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy a csecsemő egy adott viselkedésére adott 

anyai reakciók eltérnek-e a két csoportban. Ezután arra kerestük a választ, hogy hogyan 

befolyásolja az egyik fél viselkedésében beállt változás a másik fél viselkedését, azaz 

megpróbáltuk az interakcióból az "inter" elemet megragadni. Végül feltérképeztük a 

harmonikus és a feszült interakciókat megelőző interakciós viselkedéseket. 

Munkánk legfontosabb tanulsága az, hogy az egyéves gyermekkel folytatott játékban az 

anyák viselkedésének van egy sor tipikus sajátossága, amelyet nem befolyásol sem a gyerek 

koraszülöttsége, sem az, hogy az anya szabadon játszhat-e vagy valamely feladatnak kell-e 

eleget tennie. Ezen alapvető felismerésen túl azonban találtunk néhány figyelemre méltó 

eltérést is, amelyek arra utalnak, hogy az anyák és a koraszülött gyerekek közt zajló interakció 

kevésbé harmonikus. A koraszülöttek anyáinál többször fordul elő, hogy nem kapcsolódnak be 

a gyerek játékába, sokkal hajlamosabbak passzívan szemlélni a gyereket, vagy valami mással 

foglalatoskodni; ezzel szemben az időre született gyerekek anyái sokkal inkább gazdagítják a 

gyerek tevékenységét. A koraszülöttek esetében gyakoribbak a feszültséghez vezető vagy 

feszültséget fenntartó anyai reakciók is. Úgy tűnik, hogy a fokozottabb negligálás és 

kényszerítés, valamint ritkább gazdagítás a koraszülő anyák olyan jellemzője, amely nem 

vezethető vissza sem a koraszülött csecsemők jelen kutatás keretében megfigyelt viselkedési 

sajátosságaira, sem fejlődési érettségére, sem az anya iskolázottságára: kontextustól függetlenül 

megjelenik, így valószínűsíthető, hogy valamilyen módon az anya koraszüléssel kapcsolatos 

élményéből ered.  

BEVEZETÉS 
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„We can learn more about the normal functioning of an organism by studying its pathology  

and, likewise, more about its pathology by studying its normal condition.” 

Cichetti (1984. 30.o) 

(Többet megtudhatunk egy szervezet normál működéséről annak patológiáját tanulmányozva, mint ahogy 

többet tanulhatunk a patológiáról annak normál állapotát tanulmányozva.) 

 

 

 

A koraszülöttség a biológiai rizikó prototípusának, s egyben természetesen létrejött 

kísérleti feltételnek is tekinthető. Ezért terelődött a fejlődéspszichológiai kutatók figyelme a 

koraszülöttekre, hiszen az atipikus fejlődési menet kutatása olyan összefüggéseket is feltárhat, 

amelyek rejtve maradnak a normál fejlődés tanulmányozásakor.  

A koraszülés manapság az egyik legnagyobb kihívást jelenti a szülészet és 

gyermekgyógyászat számára. A koraszülöttség egyrészt az egyik legsúlyosabb lehetséges 

születési komplikáció, másrészt a csecsemő-elhalálozás egyik vezető oka (Fox, 2002). Egy 

vizsgálat szerint a koraszülöttek elhalálozási valószínűsége 47-szer nagyobb, mint az időre 

születetteké7 (Alexander és mtsai, 2003). Más kutatások pedig arra mutattak rá, hogy a 

koraszülöttség számos neurológiai sérülést valószínűbbé tesz (Thompson és mtsai, 2005; 

Lukeman és Melvin, 1993).  

A kutatási eredmények egyelőre nem tisztázták kimerítően, hogy milyen tényezők 

biztosítják a koraszülöttek egy részénél tapasztalható rezilianciát, tünetmentességet. Úgy tűnik, 

hogy a koraszülöttek fejlődési kimenetelét a biológiai, genetikai tényezőkön és a 

makrokörnyezeti hatásokon túl mikrokörnyezeti, családi hatások is befolyásolják.  

 

Meghatározás 

 

A WHO ajánlása szerint koraszülöttnek tekintendők a 37 vagy annál kevesebb 

gesztációs héttel született babák, ill. az átlagos születési súly 90%-ánál, azaz 2500 grammnál 

kisebb születési súlyú babák. A kis súllyal születettek kb. kétharmada koraszülött. A 32. hét 

után született egészséges babák fejlődési kimenetele hasonló az időre születettekéhez. A 

súlyosabb következmények a 32. hétnél korábban született, különösen a 28. hétnél előbb 28. 

hét előtt?) született babáknál lépnek fel (Tucker és McGuire, 2005).  

                                                             
7  Az USA-ban, 1995-1997 között született fehér bőrű mintán. 
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Az 1501 grammnál kisebb súllyal született újszülötteket kissúlyúakként, az 1001 gramm 

alattiakat igen kis súlyúakként, az 501 g alattiakat extrém kissúlyúakként, és ezáltal fokozottan 

veszélyeztetettként tartják számon.  

A koraszülött gyermek súlya megfelelhet a gesztációs életkorának, erre a szakirodalom 

az „AGA” („appropriate for gestational age”) rövidítést használja, vagy elmaradhat a gesztációs 

életkoránál fogva elvárhatótól, erre az angol nyelvű szakirodalom az „SGA” („small for 

gestational age”) néven hivatkozik. Az SGA  AGA megkülönböztetés azért nagyon fontos, 

mert a túlélési esély és a fejlődési kimenetel nagymértékben változik ettől függően (Aylward, 

2002). Erre utal egy, a The Lancet brit orvosi folyóiratban 1997-ben megjelent cikk címe: 

„Better born too soon than too small” (azaz "Jobb túl korán, mint túl kicsiként születni") 

(Lagercrantz, 1997). Ugyan az újszülött gesztációs kora önmagában többet mond az 

érettségéről, mint a születési súlya, de a kettő együtt, egymással összehasonlítva ad igazán 

támpontot a fejlődési kimenetel előrejelzéséhez. Az SGA szülöttek alacsonyabb súlya az anya 

alultápláltságára, fertőzés, betegség okozta fejlődésbeli lemaradásra, méhen belüli sorvadásra 

utalhat. Az SGA babák fejlődési kimenetele és túlélési esélyei rosszabbak: Feltehetően már a 

méhen belül sem volt fejlődésük zavartalan, emiatt betegen jönnek a világra. Esetükben a 

koraszülöttség rizikójához a betegség rizikója is társul, ez rontja a későbbiekre vonatkozó 

prognózist. Tehát az SGA szülöttek nagyobb sérülékenysége nem egyszerűen a születési 

súlyukkal, hanem inkább a náluk fellépő több és súlyosabb orvosi komplikációval (pl. krónikus 

tüdőbetegség, agysérülések) függ össze. Ezzel szemben a gesztációs időnek megfelelő súllyal 

született babák éretlenül, de (többnyire) egészségesen jönnek a világra (Kalmár és Csiky, 1994; 

Goldberg és DiVitto, 1995). 

 

Előfordulási gyakoriság 

 

A világon évente kb. 15 millió újszülött érkezik túl korán, és több, mint 1 millióan 

halnak meg közülük közvetlenül a koraszülöttség okán (2010-es adat, idézi Henderson, 2016). 

A népesség megközelítőleg 10%-a koraszülött, e szám 615% között ingadozhat (Aylward, 

2002). Ez az arányszám magasabb az olyan gazdaságilag elmaradott országokban, ahol a 

családok zöme alacsonyabb szocioökonómiai státuszú, míg alacsonyabb a fejlettebb 

országokban. Ennek oka a szegényesebb táplálkozásban, a rosszabb minőségű orvosi 

körülményekben és az anya gyengébb általános egészségi állapotában keresendő. A 

szocioökonómiai státusz és a koraszülés gyakorisága között országon belül is összefüggés 

mutatkozik. (Publikált adatok léteznek pl. Svédország, Finnország, a Cseh Köztársaság és az 

Amerikai Egyesült Államok esetében, lásd Fox, 2002). A koraszülés gyakorisága például az 
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Egyesült Királyságban 7%-ra tehető, azaz évente kb. 52.000 (2014-ben, Henderson, 2016). Az 

Egyesült Államokban a kilencvenes években évente kb. 436000, a 2000-es években több mint 

500000 koraszülött gyermek született (Madden, 2000, Poehlmann és mtsai, 2011), ami a 

szülések kb. 12,8%-a (Martin és mtsai, 2009, id. Candelaria és mtsai, 2011), ám ezen belül 

jelentős területi és etnikai ingadozás- figyelhető meg (Thompson és mtsai, 2005). Az Egyesült 

Államokban és az Egyesült Királyságban a fekete bőrű anyáknál gyakoribb a koraszülés és ez 

a különbség a szocioökonómiai státusz és életkor számításba vétele mellett is megmarad 

(Tucker és McGuire, 2005). A gyakoriság több tényező miatt nő évről-évre. Az okok között 

szerepel a koraszülötteknek (az orvosi ellátás fejlődésének köszönhető) egyre magasabb arányú 

túlélése (de Kleine és mtsai, 2007a), a (mesterséges megtermékenyítés terjedése miatt) egyre 

gyakoribb ikerszülés, és a szülészeti-nőgyógyászati beavatkozások (pl. művi 

terhességmegszakítás) gyakoribbá válása (TuckerMcGuire, 2005). 

Sajnálatos módon azonban a pszichológiai és szociális tudományok még nem reagáltak 

kellő mértékben erre a változásra. Pedig minél több koraszülött marad életben, annál sürgetőbb 

az igény a koraszülöttség pszichológiai (érzelmi, kognitív) következményeinek vizsgálatára. 

 

Egészségügyi ellátás 

 

A szülés és a koraszülött-ellátás terén az orvostudomány hatalmas fejlődésen ment 

keresztül az utóbbi évtizedekben (de Kleine és mtsai, 2007b).  

Három németországi klinikán pl. az 1998. január 1. és 2001. december 31. között világra 

jött, azonnal életmentő segítségben részesülő, a ≥24. gesztációs héten vagy később született, 

<501 gramm alatti súlyú koraszülöttek 67%-a életben maradt. A <24. hét előtt, <501 gramm 

alatti babák közül is minden harmadik életben maradt (33%) (Rieger-Fackeldey és mtsai, 2005). 

A túlélési esélyek 1980-as évek óta megfigyelhető növekedése szinte teljes mértékben a 

születési súllyal kapcsolatos elhalálozási arány javulásának tudható be (Alexander és mtsai, 

2003). Az elhalálozási arány csökkenését az orvosi komplikációk még nagyobb arányú 

csökkenése kíséri. Mindez természetesen nem egyedül az orvosi ellátás fejlődésének, a 

Perinatális Intenzív Centrumok megalakulásának, hanem a szociális és fizikai környezet 

általános fejlődésének is köszönhető. Az 1940-es, 50-es években a nagyon alacsony súlyú 

koraszülötteknek még csak a 44-50%-a maradt életben, a túlélők 75%-ánál pedig értelmi 

fogyatékosság vagy más súlyos központi idegrendszeri sérülés volt kimutatható. A 80-as évekre 

az 1500 g alatti babák 70%-a tünetmentesnek mutatkozott a követés során, és csak 7,5%-uk 

szenvedett súlyos fogyatékosságtól (Brown, 1984), az utóbbi évtizedekben koraszülöttek 80-
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94%-a enyhe tünetekkel, vagy problémamentesen vészeli át, hogy idő előtt született (Madden, 

2000). 

 

A koraszülés okai 

 

Jóllehet szinte sohasem lehet pontosan meghatározni a koraszüléshez vezető konkrét 

okokat, az orvostudománynak mégis sok kockázati tényezőt sikerült már azonosítania. 

A koraszülés esélyét először is jelentősen növeli a dohányzás (Tough és mtsai, 2001). 

Szintén számít az anya életkora: a tinédzser korú (<17 év) és az érettebb (>35 év) anyák 

veszélyeztetettebbek. Az ikerterhesség szintén rizikótényező, feltehetően a korlátozottabb hely 

és tápanyagfelvétel miatt. További fontos tényező az anya alacsony testsúlya (<45 kg) és 

magassága (<160 cm), a terhességet megelőző szülés 3 hónapon belül, az elégtelen táplálkozás, 

a korábbi koraszülés, a szívbetegség, a placenta leválása, az alkohol- vagy kábítószer-

fogyasztás, az anya stresszes élethelyzete, a nem támogató családi háttér, az egyszülős családi 

háttér, az élettárs munkakörülményei (a fizikai munka veszélyeztető), valamint az anya 

alacsony szocioökonómiai státusza. A koraszülést elindíthatja toxémia, fertőzés és egyéb 

betegségek, házimunka, elesés, lépcsőzés, cipekedés, másik gyermek felemelése, utazás stb. 

(Tough és mtsai, 2001; Redshaw és mtsai, 1985). Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy időnként 

a tévesen érettnek ítélt magzat születésének mesterséges elindítása is koraszülést eredményez.  

 

Kérdésfeltevésünk indoklása 

 

A koraszülöttség számos neurológiai sérülést valószínűbbé tesz, mégis bizonyos 

koraszülött gyermekek tünetmentesek, és tökéletesen felzárkóznak éretten született társaikhoz. 

Fölmerül a kérdés, mitől függ az, hogy a koraszülött gyermek értelmi fejlődése az időre született 

társáéhoz hasonlóan alakul, vagy attól elmarad.  

Mivel mind a pre-, peri- és posztnatális tényezők (Kalmár, 2007), mind a környezeti, 

szocioökonómiai és életminőségi tényezők prognosztikai értéke is kisebbnek bizonyult, mint 

azt kezdetben remélték, ezért a fejlődés rizikó- és védőfaktorainak jelentős részét a gyermek 

közvetlen környezetében kell keresnünk ‒ezt illeti Sameroff és Chandler „continuum of 

caretaking casualty” névvel (Sameroff és Chandler, 1975, Sameroff 2009).  Nem kizárt, hogy 

döntő jelentőséggel bír az, hogy a koraszülő anya kezdeti élményei, valamint a koraszülött 

csecsemők viselkedése különbözik az időre születettek viselkedésétől, és eltérő anyai 

magatartást váltanak ki. Elképzelhető, hogy a különbségek a korai interakciókon keresztül 

hatva befolyásolják a későbbi fejlődést. Ha ez így van, akkor a korai anya-gyerek interakciók 
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tanulmányozása révén közelebb kerülhetünk a rizikó- és védőfaktorok működésének 

tisztázásához, a koraszülött és időre született gyerekek fejlődési eltéréseinek megértéséhez és a 

fejlődési eltérések mielőbbi felismeréséhez. 

A koraszülöttek aránya egyre nő a népességben. A koraszülöttek fejlődésmenetének 

feltárása ezért sürgető feladat a pszichológia számára. Jelen disszertáció arra vállalkozik, hogy 

segítsen megérteni, milyen tényezők és miképpen játszanak szerepet az egyes estekben 

bekövetkező fejlődési lemaradásban, illetve más esetekben a tünetmentességben.  

 

A dolgozat felépítése 

 

Az elméleti bevezető első része bemutatja, hogy miben tér el a koraszülöttek életkezdése 

és szülei élményei az időre született csecsemők és szüleik élményeitől, különös tekintettel azon 

aspektusokra, amelyek szerepet játszhatnak a szülő-csecsemő interakciók alakulásában. A 

második rész a csecsemő-anya interakciókról szóló kutatások eredményeit veszi górcső alá, 

kitérve arra, hogy hogyan válhat a csecsemő-anya interakció egyes esetekben a felzárkózást 

segítő tényezővé, más esetekben pedig rizikófaktorrá, és beszámol az elmúlt évtizedektől 

napjainkig végzett, koraszülött-anya diádok táras interakcióiról szóló kutatások eredményeiről. 

Az eredmények bemutatása a három lépéses statisztikai elemzésnek köszönhetően maga is 

három részre tagolódik. Az első rész az eredmények leíró jellemzőit mutatja be. A második rész 

azt vizsgálja, hogy az egyes gyermeki viselkedésekre adott anyai reakciók milyen 

törvényszerűségeket követnek, és vannak-e különbségek a koraszülöttek és időre születettek 

csoportjai között ezen törvényszerűségekben. A harmadik rész az interakciós viselkedésben 

bekövetkező változásokat elemzi, és kísérletet tesz az interakció „dinamikájának” 

megragadására. Az eredmények bemutatását azok megvitatása követi. 
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A koraszülött gyermek érkezése – eltérő életkezdés 

 

Az újszülött érkezése minden család életét felforgatja, de egy koraszülött esetében az 

esetleges szigorúbb orvosi előírások, a hosszabb kórházi tartózkodás vagy egy lehetséges 

krónikus betegség miatti speciális szükségletek csak tovább bonyolítják a helyzetet. Ilyen 

például, hogy a fertőzések elkerülése végett korlátozzák a barátok, családtagok látogatását. 

A koraszülöttek egy része a megszokott néhány nap helyett heteket tölt kórházban, a 

szülők pedig csak lassan válnak képessé gyermekük szükségleteinek teljes kielégítésére. Az, 

hogy a kisbabájuk nélkül kell a kórházból hazamenniük, szinte minden érintett szülő számára 

traumatikus élményt jelent. Boldogtalannak, elszigetelődöttnek és üresnek érezhetik magukat 

(Wyly, 1995). És bár a kórházban maradó anya továbbra is a baba közelében lehet, mégis 

fájdalmas lehet azzal szembesülnie, hogy a többi anyának egészséges, érett gyermeke születik. 

Ráadásul a kórház egyhangú környezete, az üres órák és a többi hospitalizációs ártalom az anyát 

depresszió felé sodorhatják.  

A koraszülés olyan, a legtöbb leendő szülő számára felfoghatatlannak tűnő 

krízishelyzet, amely az érintetteket általában sokként éri (Tracey, 2000, Caplan és mtsai, 

1977)). Nem csak az utolsó hetek praktikus készülődése (babakelengye beszerzése, 

előkészítése) marad el, hanem az anyai-apai szerep gondolatához való hozzászokás 

kétségtelenül fontos ideje is lerövidül (MacDonald, 2007, Kaplan és Mason, 1977). A terhesség 

áldott állapota, a babára való boldog várakozás ideje is lerövidül, és nem felhőtlen 

sikerélménnyel zárul. 

A koraszülöttek inkubátorba, és ha szükség vagy lehetőség van rá, Perinatális Intenzív 

Centrumba (PIC) kerülnek. Amíg az újszülött a PIC-ban van, a szülőknek érzelmileg fel kell 

készülniük a fogadására és – egyes esetekben ezzel egyidejűleg – az esetleges elvesztésére is. 

Ilyenkor a szülők sokszor a reménykedés és a legrosszabbtól való félelem szélsőséges 

hangulatai között ingadoznak, amely olykor aztán érzelmi távolságtartás kialakulásához vezet. 

Legfőbb kérdéseiket, miszerint az újszülött életben maradása esetén milyen fejlődési 

kimenetelre számíthatnak hosszú távon (testi fejlettsége, értelmi képességei elérik-e majd az 

átlagot), és milyen területen érte károsodás a újszülöttet, a kórházi személyzet sem tudja 

egyértelműen megválaszolni. Az, hogy mi a „legrosszabb”, szülőnként változhat: egyesek 

bármit megtennének, hogy életben maradjon gyermekük, míg másoknak egy károsodott 

gyermek rosszabb a halálnál – gyászolják álmaikat, terveiket, az egészséges utód képének 

elvesztését. 

A koraszülő anya bűntudatot érezhet amiatt, hogy nem tudta a kellő ideig hordani 

gyermekét, vagy esetleg valamely olyan tevékenysége miatt, amelyet összefüggésbe hoz a 
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koraszüléssel (C. Molnár, 1996). Hibásnak érezheti testét. Elbizonytalanodhat, és elégtelennek 

érezheti magát anyai szerepében (Orbán, 2002). De nemcsak a bűntudat és aggodalom okozta 

lelki megterhelés, hanem a koraszüléssel vagy a császármetszéssel járó testi igénybevétel is 

kifáraszthatja az anyát8. A családtagok, barátok, akik rendes körülmények között gratulálnának 

az újdonsült szülőknek, zavarban lehetnek, hogy mit mondjanak, csináljanak (Wyly, 1995). 

Kaplan és Mason (i. m.) 60 családot követtek a koraszüléstől a hazabocsátás után két 

hónapig. Definíciójuk szerint a koraszülés akut érzelmi zavar. Akut, mert kialakulásához nem 

szükséges azt megelőző krónikus folyamat, és zavar annyiban, hogy a személy olyan fenyegető 

eseménnyel találkozik, amire nincs pszichológiailag felkészülve. Megfigyeléseik alapján úgy 

gondolják, hogy a koraszülő anyáknak 4 pszichológiai feladattal kell megküzdeniük; mindegyik 

feladatnál a belenyugvás, elfogadás, az esemény személyes fejlődésükben játszott hatásának 

értékelése a megküzdés kulcsa, és mindegyik feladatban el is lehet bukni. Az első feladat a 

szülés közben és azt követően előrevetített gyász feldolgozása: annak elfogadása, hogy 

megszülöm a gyermeket, aki lehet, hogy meg fog halni. A második a kudarc elfogadása, az 

azzal való szembenézés, hogy a siker, büszkeség és rátermettség érzésével párosuló 

szülésélmény helyett vészhelyzetet él át, hogy nem volt képes más anyákhoz hasonlóan 

kihordani és egészségesen világra hozni a gyermekét. A harmadik feladat a mégis életképesnek 

ígérkező csecsemőhöz való újrakapcsolódás és a gondozására való felkészülés. A koraszülő 

anya utolsó, negyedik feladata pedig abban áll, hogy megértse és megtanulja azt, hogy miben 

különbözik egy koraszülött csecsemő egy időre született csecsemőtől, és alkalmazkodjon annak 

speciális igényeihez. Összességében jó kimenetelnek számít, ha az anya a csecsemőjét 

normálisnak látja, realista módon gondozza, és a gondozása során büszkeséget és elégedettséget 

él meg. Az első és második feladattal a szerzők tapasztalata szerint azok az anyák nem tudtak 

sikeresen megküzdeni, akik a többi anyától eltérően nem mutattak depresszív tüneteket, jól 

aludtak, jól ettek. Ezek az anyák mintegy tagadással reagáltak a koraszülésre, úgy tettek, mintha 

semmi baj sem lenne. A harmadik és negyedik feladattal való megküzdés kudarcát a szerzők 

azoknál az anyáknál tapasztalták, akik a csecsemő állapotának javulása láttán nem kezdtek el 

reménykedni, és fölkészülni a gondozásra (pl. látni sem akarták csecsemőjüket, vagy 

abnormálisnak találták őt). 

Kersting és munkatársai (2004) 4 időpontban: a koraszülés után közvetlenül, 2 héttel, 

fél évvel és 14 hónappal traumára utaló szorongásos és depresszív tüneteket tapasztaltak, és a 

tünetek nem csökkentek az idő múlásával. Bozette (2007) 15 tanulmányt összefoglaló 

metaanalízisében arra jutott, hogy az anyák viselkedését a szorongás, a stressz és az 

                                                             
8 Mivel az éretlen babák metabolizmusa gyengébb az érettebbekénél, a szülészek kevesebb fájdalomcsillapítót 

engedélyeznek a vajúdó anyának, nehogy ártson az a babának. 



12 

 

iskolázottság, a stressz szintjét pedig a gyermek biológiai rizikójának mértéke befolyásolja 

erősen. Escarti és kollégái (2016) frissen publikált eredményei aláhúzzák az adaptív 

alkalmazkodás, a társas támogatottság és a kompenzációs élmények fontosságát a koraszüléssel 

való megküzdésben. Henderson és munkatársai szintén 2016-ban nagy elemszámú (285 fős) 

koraszülő anyák mintáján megállapították, hogy a koraszülő anyáknál a csecsemő kb. 3 

hónapos korában (nem korrigált életkor) gyakoribbak az egészségügyi problémák, szorongás, 

fáradtság, és a poszttraumás stressz szindróma tüneteként jelentkező flashback-ek, emlék-

betörések. 

 

A koraszülött fogadása a Perinatális Intenzív Centrumban 

 

A szülő és csecsemő első találkozása megismételhetetlen és nagy jelentőségű pillanat. 

Akármilyen kicsinek is képzelik el a szülők a koraszülöttjüket, a bennük élő kép és a koraszülött 

valóságos külleme között óriási lehet a távolság. A koraszülöttek ugyanis valóban igen picik és 

törékenyek. A bőrük átlátszó, ráncos, és öreg hatást keltő. A szemüket gyakran kötés takarja. A 

testükhöz különböző csövek, drótok vannak csatlakoztatva, esetleg az életjeleiket folyamatosan 

jelző gépek, monitorok veszik körül őket. Annak, aki még sohasem járt ilyen helyen, félelmetes 

lehet a perinatális intenzív osztályon tett első látogatás. Megdöbbentő látni a piciny új életet 

orvosi készülékek seregével körülvéve (Hughes és McCollum, 1994, Hughes és mtsai, 1994).  

A PIC hangulata igen távol áll az otthon meghitt légkörétől. A környezet a szülő és 

gyermeke első interakciójához dermesztő és idegen. Éjjel-nappal neonfény ég, állandó a zaj, a 

személyzet pedig folyton jön-megy. Ezek a körülmények egyáltalán nem kedveznek a gyöngéd 

kapcsolat megteremtésének. Bizonyos szülők a sürgő szakemberek között fölöslegesnek és 

haszontalannak érezhetik magukat. Egy idő után kialakulhat bennük az az érzés, hogy a nővérek 

jobban el tudják látni a csecsemő körüli teendőket, mint ők maguk, és pl. hagyják, hogy a nővér 

tegye tisztába a gyermeket, holott maguk is megtehetnék (Wyly, 1995). Előfordulhat, hogy úgy 

érzik, nem elég, hogy nem tudtak egészséges a újszülöttet a megfelelő időben világra hozni, 

még gondoskodni se képesek róla. Ebben a helyzetben a szülők sokszor bátorításra, 

támogatásra, vigasztalásra szorulnak.  

Ezzel szemben egyes szülők észre sem veszik, hogy mi folyik körülöttük, mivel csak 

újszülöttjükre koncentrálnak (Madden, 2000). Ahogy egy szülő megjegyezte: „Az első 

benyomásom az intenzív centrumról az volt, hogy úgy néz ki, mint egy laboratórium. De 

egyáltalán nem érdekelt. Sokkal jobban érdekelt a fiam. Csak őt néztem.” (Madden, 2000, 16.). 

Egyes szülők hozzászoknak a koraszülött gyermek látványához, és a gépek mögött már csak 

gyönyörűséges kisbabájukat látják. Egy kismama így fogalmazott: „Hamarosan úgy kezdtem 



13 

 

érezni, hogy az időre született babák furcsák. Olyan hatalmasak a mi kicsinyeinkhez képest.” 

(Madden, 2000, 17.). 

Ezek között a körülmények között azonban nem csak a szülő tapasztal rendhagyó 

élményeket, hanem az újszülött is. A koraszülöttek életük kezdetén több csecsemősírást, több 

(nem hozzájuk intézett) felnőtt beszédet hallanak, nagyobb zajnak és intenzívebb fénynek 

vannak kitéve, több testi fájdalmat és kevesebb intim együttlétet élnek át a szülővel, mint időre 

született társaik (Redshaw és mtsai, 1985).  

Egyes intenzív centrumokban közvetlenül a szülés után fényképet adnak a szülőknek az 

újszülöttről, hogy felkészültebben és nyitottabban tudják fogadni őt az első találkozáskor. A 

fényképet mindig maguknál tarthatják, ami segít a szülőknek azt érezni, hogy újszülöttjük 

létező, hús-vér ember (Redshaw és mtsai, 1985). A koraszülött újszülöttek szülei gyakran 

megdöbbennek, amikor a nővér azt kéri tőlük, hogy vegyék kézbe gyermeküket. Szinte 

hihetetlennek hangzik, hogy kivehetik az inkubátorból és megérinthetik őt. Attól félnek, hogy 

a levegőn valami baj éri, lehűl, vagy fertőzést kap, vagy esetleg nem lesznek képesek helyesen 

tartani a törékeny kis testet. Pedig az első kézbevétel, érintés szinte varázslatos erővel bír: 

egyrészt valóságosabbá teszi az érzést, hogy van gyermekük, másrészt a szorongást is csökkenti 

(Madden, 2000). 

 

A kórházi látogatás 

 

Wyly (1995) több vizsgálatot is említ (Rosenfield, 1980; Minde, 1978; Farnaroff és 

mtsai, 1972), amelyben lineáris összefüggés mutatkozik a kórházban tett látogatások 

gyakorisága és időtartama, valamint a gyermek fejlődése között. 

Ennek köszönhető, hogy az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában az 1980-as 

években kezdett változni a PIC-ok látogatási rendje. Egyre több centrum engedte meg, hogy 

testvér is bemehessen, és vezetett be korlátlan látogatási időt. A szülőt „interakciós helyzetbe 

hozásának” fontosságát Paludetto és munkatársai vizsgálata bizonyította (Paludetto és mtsai, 

1984, id. Wyly, 1995). Kiderült, hogy a korlátlan látogatási idejű intenzív osztályon a szülők 

mindössze 2,2%-a nem lépett interakcióba az inkubátorban fekvő csecsemőjével, szemben a 

korlátozott nyitvatartási idejű centrumot látogató szülők 13%-ával. Az anya látogatási 

gyakoriságát és a diád interakciós viselkedését vizsgáló Marton, Minde és Oglive (1981) arra 

jutott, hogy azoknak az anyáknak, akik ritkábban látogatták újszülöttjüket, alacsonyabb volt a 

válaszkészségük a látogatás során, mint a gyermeküket gyakrabban látogató anyáknak. A 

csecsemőjüket gyakran látogató anyák az újszülött szeme kinyitására érintéssel, 

nyújtózkodására mosolygással reagáltak. A ritkán látogató anyáknál nem volt megfigyelhető ez 
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a következetes mintázat. A társas interakció alakulása tehát már az intenzív osztályon 

elkezdődik: a szülők csak a koraszülöttel való interakciók közben sajátíthatják el, hogyan 

ismerjék fel a csecsemő biológiai, érzelmi és társas szükségleteit, és hogyan válaszoljanak 

azokra (Wyly, 1995). A csecsemőgondozás közben a szülők azt is megértik, milyen elemi 

szerepük van gyermekük fejlődésének elősegítésében.  

 

A koraszülött csecsemő hazamegy 

 

A szülők az újszülött életben maradási esélyeit illető információ után leginkább azt 

szeretnék megtudni, hogy mikor vihetik haza csecsemőjüket. Többnyire mindkét kérdésre 

nagyon nehéz válaszolni. Az enyhén koraszülött, egészséges csecsemők néhány héttel a várt 

születési idő előtt, a többiek a várt születési idő környékén, míg a legkisebbek néhány héttel a 

várt időpont után mehetnek haza. Őket gyakran 2-3 hónap után engedik haza a kórházból, 

amikor súlyuk eléri a 2000 g-ot, holott ezzel a súllyal elvileg még mindig éretlenek lennének a 

megszületésre. Viszont a szülők számára még így is végeláthatatlannak tűnhet a kórházban 

töltendő idő. 

Az egyik legboldogabb, de egyben legfélelmetesebb időszak a család életében az otthon 

töltött első néhány nap. A koraszülés miatt a család sokszor még felkészületlen, nem olvasott 

könyveket, újságokat a csecsemőgondozásról, a PIC-ban töltött időszakban pedig a stressz, 

félelmek és fáradtság miatt a szülők gyakran még nem állnak készen a csecsemő otthoni 

ellátására. Az Exeter kutatás (Boxall, 1989) adatai szerint dacára annak, épp ők töltötték a 

leghosszabb időt a PIC-ban, épp az 1500g alatti újszülöttek szülei voltak a legkevésbé 

felkészülve az újszülött otthoni fogadására   az alábbi aspektusokat illetően: nincs hely a 

gyermek számára, a fűtés elégtelen, a hálószoba nincs kidekorálva, a babakelengye nincs kész, 

a nagyszülők nem készek a család segítésére, bár a mama a szülők hálószobáját szeretné 

használni a szoptatáskor, az apának nem sikerül a munkájából időt szakítania  a többi gyermek 

felügyeletére, s végül a család önmagát felkészületlennek tartja. Ez valószínűleg azzal függ 

össze, hogy a legveszélyeztetettebb koraszülöttek szülei félnek a leginkább attól, hogy 

hiábavalóan készülnek a csecsemő fogadására (Boxall, 1989). Gyakran előfordul, hogy a szülők 

valamilyen újabb komplikáció fellépése miatt az ígért időpontban mégsem vihetik haza a 

gyermeket. Ha ez többször megismétlődik, a szülők igen csalódottak és elkeseredettek lesznek. 

Az is megtörténhet, hogy a kitűzött időpontnál hamarabb bocsátják haza a csecsemőt, és a 

szülőket felkészületlenül éri a hír (Jason és van de Meer, 1989).  

 

Ha meghal a baba 
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A mi kultúránkban sok gyászoló szülő elszigeteltnek érzi magát amiatt, hogy nem tudja 

másokkal megosztani az érzéseit. Ahogy egy szülő megjegyezte Burton (1975, 204.) interjús 

terepkutatásában: „A halála után senki sem jött.”. A támogató rokoni háttér összezsugorodott 

az elmúlt korokhoz képest. A gyász kínjától menekülő környezet sokszor megfosztja a családot 

fájdalmuk szabad átélésétől és kifejezésétől. Egyesek még a temetésre sem hívják el a 

rokonokat, mondván, hogy úgyse ismerte senki a gyermeküket. Pedig a temetéssel elismernék 

azt, hogy a gyermek létezett. Hiszen bármilyen rövid élet is adatott meg a gyermeknek, hatása 

a szülők életére hosszan tartó. 

Az újszülött életben maradásának kétségessége gátolhatja a szülőket abban, hogy 

mélyen kötődjenek újszülöttjükhöz. Pedig még a legapróbb koraszülötteknek is jólesik az 

éneklés, beszélgetés, becézgetés. Ha a szülők képesek efféle belső személyes kapcsolatot 

létesíteni gyermekükkel, akkor a halála után némi megnyugvást adhat nekik az az érzés, hogy 

minden tőlük telhetőt megtettek a gyermekükért.  

  

A koraszülés elfogadása 

 

A szomorúság, aggodalom, bűntudat és harag Olshansky szerint (id. Bernbaum és mtsa, 

1991.) ugyan csillapodik, de nem szűnik meg teljesen. A koraszülöttség elfogadása nem azt 

jelenti, hogy a szülők minden érzéstől megszabadulnak, hanem hogy hozzászoknak a 

gondolathoz, és beletörődnek a megváltoztathatlanba. Ennek megfelelően megpróbálják 

érzelmi szükségleteiket és a csecsemővel kapcsolatos gondozási tevékenységeket 

összeegyeztetni, és ezáltal képesek lesznek örömüket lelni gyermekükben.  

Tény, hogy még a csak néhány héttel korábban született koraszülöttek szülei sem felejtik 

el a kezdeti nehézségeket (Meyer és mtsai, 1995). Azonban az eltérő kezdet nem csak 

nehézségeket, hanem váratlan meglepetéseket is hozhat számukra. A koraszülő szülők például 

jellemzően sokkal inkább tudatára ébredhetnek a fejlődés csodájának, ami által a fejlődés 

minden egyes apró lépését képesek lesznek értékelni és megbecsülni. Mindazonáltal a 

koraszülő szülőknek hosszabb távon is nagyobb nehézségekkel kell megküzdeniük. Cronin és 

munkatársai (1995) 96 alacsony születési súlyú koraszülött gyermek érkezésének a családra 

gyakorolt hosszú távú (5 év) hatását vizsgálták Manitobában. A gondosan illesztett 

kontrollcsoporthoz képest a koraszülöttek szülei nagyobb anyagi megterhelésről számoltak be. 

Minél alacsonyabb volt a gyermek (Gesell teszttel mért) 2 éves kori fejlődési szintje, a szülők 

vélekedése szerint annál nagyobb volt a gyermek hatása a családra. A koraszülöttes szülők 

szignifikánsan intenzívebb vágyról számoltak be egy következő gyermek iránt, míg az időre 



16 

 

születettek szüleinek szignifikánsan valószínűbben született ténylegesen következő gyermeke. 

A koraszülöttes szülők nagyobb megterhelésnek érezték magukat kitéve, és ez a különbség még 

5 év elteltével is szignifikáns maradt. Ebben részben az is közrejátszhat, hogy a koraszülöttes 

szülőknek még gyermekfelügyelőt is nehezebb találniuk akár idegen, akár családtag 

személyében, mert (1) maguk is kevésbé mernek megbízni egy harmadik személyben a 

csecsemő ellátását illetően, és (2) az ismerősök, rokonok is kevésbé hajlandók 

gyermekfelügyeletet vállalni az ő esetükben (Bernbaum, 1991). Emiatt az ilyen családokat 

gyakran az elszigetelődés is fenyegeti. 

 

 

Összefoglalás 

 

A koraszülött csecsemő fogadása az érintett szülők számára több kihívással és több nehézséggel 

járhat. A szülő és gyermek közötti kapcsolat kialakulásának megélése eltérhet az időre 

születettekétől.  

 

A koraszülöttség mint fejlődési rizikó 

 

A koraszülöttség nem betegség, és nem feltétlenül okoz fejlődésbeli lemaradást, de 

számos idegrendszeri károsodást tesz valószínűbbé (Joseph és mtsai, 2016, de Jong és mtsai, 

2015, van Hus és mtsai, 2014). A koraszülött gyermekek közül sokan tünetmentesek, és 

tökéletesen felzárkóznak éretten született társaikhoz. A koraszülöttség tehát rizikófaktor, és a 

körülmények, további rizikó- és védőfaktorok összjátékának eredménye a fejlődés kimenetele. 

A kutatási eredmények egyelőre nem adnak kimerítő magyarázatot arra, hogy milyen tényezők 

felelősek a bizonyos esetekben megmutatkozó tünetmentességért vagy fejlődési lemaradásért.  

A méhen belüli élet idő előtti megszakadása következtében a koraszülött csecsemőnek 

fejletlenebb állapotban kell megküzdenie a külső hatásokkal az életben maradásért. Ez 

megterheli a koraszülött éretlen idegrendszerét. A normális körülmények között méhen belül 

kifejlődő neurológiai funkcióknak a méhen kívül kell kialakulniuk. A fájdalmas orvosi 

beavatkozások, a kórház túlstimuláló közege (zaj, fény), a mesterséges táplálás sem nyújtanak 

épp optimális feltételeket. Ezzel szemben más ingerekből túl kevés jut. A magzatvízben 

himbálózó magzat vesztibuláris apparátusát az anya csak egyetlen leülése vagy felállása is 

óriási mértékben ingerli, ami az egyensúlyozó rendszer fejlődésén túl számos más modalitás 

fejlődését és azok koordinációját, valamint a szenzoros integrációt is serkenti. 

Az elmúlt évtizedek kutatásai minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a koraszülötteknél 
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nagyobb a kedvezőtlen fejlődési kimenetel valószínűsége, mint időre született társaiknál 

[neurológiai tünetek (Johnson és mtsai, 2015, Potharst és mtsai, 2011), értelmi fogyatékosság 

(Petrini, 2009), alacsonyabb intelligencia (Breeman és mtsai, 2015), megkésett iskolaérettség 

(Woythaler és mtsai, 2015) gyengébb iskolai teljesítmény (Harmon és mtsai, 2015), gyengébb 

kognitív képességek (nyelv, figyelem, végrehajtó funkciók, információfeldolgozási sebesség, 

Joseph, 2016, Johnson és mtsai, 2015), mozgásfejlődési rendellenességek (Spittle és mtsai, 

2011), viselkedéses zavarok (de Jong, 2015) betegségek, gyengébb testi fejlődés (Madden, 

2000)]. Hosszútávú, prospektív követéses vizsgálatokból tudjuk, hogy a koraszülöttek 

lemaradása a csoport átlaga tekintetében stabil, és bizonyos esetekben felnőttkorban is 

kimutatható [Doyle és mtsai (2015) 1000 g és 28. gesztációs hét alatt született koraszülötteknél 

18 éves korukban, Breeman (i.m.) 1500 g és 32. gesztációs hét alatt született koraszülötteknél 

26 éves korukban is szignifikáns lemaradást tapasztalt akkor is, ha a súlyosabb kognitív sérülést 

mutatókat kivették a mintából]. Nagy létszámú mintán még az enyhén koraszülötteknél is 

szignifikáns különbségek mutathatók ki [1000 fős, 34-36. gesztációs héten született koraszülött 

minta fejlettsége elmaradt a 39-41., de még a 37-38. gesztációs héten született teljes idős 

kontroll csoporttétól 9 hónapos és 6 éves korban (Shah és mtsai, 2016)].   

Fölmerül a kérdés, mi dönti el, hogy melyik koraszülött gyermek értelmi fejlődésével lesz 

probléma. A legkézenfekvőbb rizikófaktorok, a pre-, peri- és posztnatális tényezők nem 

bizonyultak az értelmi fejlődést oly mértékben befolyásoló tényezőknek, mint ahogy azt 

korábban feltételezték (Kalmár, 2007; Feingold, 1994). A környezet szocioökonómiai, 

életminőségi feltételei sem magyarázták meg kellőképpen a koraszülöttek egy részénél 

tapasztalható rezilienciát, tünetmentességet (Aylward, 1990). Ennek nyomán a figyelem a 

csecsemő közvetlen környezete felé, ezen belül az anya-csecsemő kapcsolat felé fordult 

(Westrup, 2014, Guralnick, 2012, Spittle és mtsai, 2012). A kutatások már évtizedekkel ezelőtt 

nyilvánvalóvá tették az anya-gyerek kapcsolat vitathatatlan szerepét az értelmi fejlődés 

kimenetelében (Klein & Feldman, 2007; Landry, Smith, Swank, Assel & Vellet, 2001; Tamis-

Lemonda, Bornstein & Baumwell, 2001; Magill-Evans és Harrison, 1999; Minde, Perrotta, & 

Marton, 1985.). A szülő-csecsemő kapcsolat fontosságát, a szülő ráhangolódott 

válaszkészségének szerepét az intervenciós programok hatékonyságvizsgálatai is 

alátámasztották. Van Wassenaer-Leemhuis (és mtsai, 2016) metaanalízise arra a következtetésre 

jutott, hogy a szülő oktatása a csecsemő fejlettségéről és adekvát játékos gyakorlatok tanítása 

nem, vagy elenyésző mértékben segíti a koraszülött fejlődését, szemben a szülői hatékonyság 

érzését és jóllétét megerősítő, és ráhangolódott válaszkészséget fejlesztő intervenciós 

programokkal, amelyek nagyobb mértékben és hosszútávon fejtenek ki jótékony hatást a 

koraszülött csecsemő fejlődésére. Ezen eredmények jelentősen hangsúlyozzák az emberi 
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kapcsolatok szerepét a csecsemők fejlődésében. 

Kutatásunk elméleti keretét ennél fogva Sameroff tranzakcionalista modellje adja 

(Sameroff, 2009, Sameroff & Chandler 1975). Ez hangsúlyozza, hogy a fejlődés a külső és 

belső tényezők közti szüntelen kölcsönhatás. A fejlődő szervezet is hatással van a környezetére, 

ami visszahat önnön magára, ezáltal saját fejlődésének aktív szervezője. E modell a fejlődési 

kimenetelt kezdettől fogva mint az egyén saját fejlődési feltételeinek aktív szervezőjeként 

létrehozott eredményt tekinti. A környezeti feltételek maguk is változnak az egyéntől függően 

(Kalmár, 1986). A szülő-csecsemő interakció egyaránt függ a csecsemő és a szülő jellemzőitől. 

Például a csecsemő válaszkészsége a szülő (anya) felé hatással van arra, hogy a szülő milyen 

élményeknek fogja kitenni csecsemőjét, ez pedig hatni fog a csecsemő fejlődésére. A kutatások 

fényében úgy tűnik, hogy az, hogy a szülő mennyire elérhető interakciós partner, a csecsemő 

fejlődésének fontos aspektusa. Sok tényező befolyásolja a szülők interakciós képességét, 

kapacitását: erőforrásai, nehézségei, élethelyzete. A koraszülöttség olyan tényező, amely (úgy 

tűnik) befolyásolja a szülő interakciós viselkedését, és hosszútávon határozza meg a csecsemő 

fejlődését. Kutatásunk célja, hogy közelebb jussunk ennek a kölcsönhatásnak a megértéséhez.   

 

Koraszülöttek fejlődése 

 

Habár a koraszülött gyermekek az időre születetteknél nagyobb valószínűséggel vannak 

kitéve központi idegrendszeri komplikációknak, kognitív fejlődési lemaradásnak és érzékszervi 

sérüléseknek, a többség mégis orvosi következményektől mentes lesz. A legtöbb koraszülött 

emellett idővel behozza testi fejlődési lemaradását, kivéve az extrém alacsony súlyú és az 

egészségügyi problémákkal terhelt koraszülötteket, akik kisebbek maradnak az átlagnál 

(Lefebvre és mtsai, 1988, Teplin és mtsai, 1991, Caravale és mtsai, 2005). A koraszülötteknél 

igen gyakori légzési nehézségek rendszerint szintén elmúlnak vagy enyhülnek iskoláskorra, 

többnyire csak az extrém koraszülötteknél maradnak fenn maradványtünetek (Noble-Jamieson 

és mtsai, 1982). Egy közlemény (Illsley és Mitchell, 1984) beszámolt arról, hogy 10 éves 

korban a 2000 g alatti koraszülött gyermekek kivétel nélkül elmaradtak a fizikai jellemzőkben 

(testmagasság, súly, serdülés, fejkörfogat, betegségek) társaiktól. Gyakrabban mutattak 

elmaradást az intelligencia-, a perceptuo-motoros képességek, az iskolai teljesítmény és a 

viselkedés terén. Az igen koraszülöttek körében sokszor marad fönn valamilyen egészségügyi 

probléma, pl. krónikus tüdőbetegség, gyomorproblémák, fertőzések, rehospitalizáció, (Allen, 

1993). A súlyosabb egészségügyi problémákat általában már az élet első évében 

diagnosztizálják, míg a kevésbé feltűnő sérüléseket, pl. a központi idegrendszer enyhébb 

sérüléseit csak kisgyermekkorban vagy kisiskolás korban fedezik fel. Ez viszont azt jelenti, 
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hogy még ha mentes is a koraszülött csecsemő egészségügyi problémáktól, érzékszervi vagy 

más fogyatéktól, akkor is fennáll a rizikó, hogy a későbbiekben nyelvi megkésés, tanulási 

nehézségek vagy viselkedési zavarok, finommotoros koordinációs zavar, figyelemzavar, 

hiperaktivitással járó figyelemzavar, érzelmi labilitás, vagy ezek bármely kombinációja 

jelentkezik nála (Allen, i.m.). 

A friss publikációk is arról számolnak be, hogy a koraszülöttek értelmi fejlődése 

elmarad a normál populációétól (Breeman és mtsai, 2015, Woythaler, 2015, Harmon és mtsai, 2015, 

Joseph, 2016, Johnson és mtsai, 2015). Bár a koraszülöttek csoportja nagyon heterogén, és a 

környezeti mutatóik általában rosszabbak, azonban önmagukban sem a környezeti tényezők, 

sem a biológiai rizikók nem elégségesek az értelmi fejlődés bejóslására és magyarázatára. 

Kalmár Magda leírja, hogy nem váltak be a finom biológiai kockázati skálákhoz fűzött 

remények, amelyekkel előre akarták jelezni a fejlődési kimenetelt; csak annyi mondható el, 

hogy a koraszülötteknél gyakoribbak a fejlődési problémák. Az egyes esetekre adott 

prognózisoknál nagy a tévedés lehetősége. Az iskolai teljesítmény és beilleszkedés 

vizsgálatakor a biológiai mutatók nem jelezték előre az iskolai előrehaladást (Kalmár és 

Boronkai, 2000, Kalmár és Csiky 1999, 1994, Kalmár, 1986). Koraszülöttek heterogén 

csoportjának átlaga mentális fejlődési index és intelligencia tekintetében az átlagos övezet 

határain belül mozog, bár kissé elmarad a kontrollcsoportétól (Allen, i.m., Saigal és mtsai, 1991, 

Teplin és mtsai, 1991, Kitchen és mtsai, 1980). Az olvasási teljesítmény az intelligenciához 

hasonló mintázatot mutat: az olvasási hányados (az életkorhoz viszonyított olvasási készség) a 

normál övezetbe esett, de a koraszülöttek átlaga szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 

nemben, életkorban, társadalmi összetevőkben illesztett kontrollcsoporté (Noble-Jamieson, 

i.m.). Ungerer és Sigman (1983) korrigált és posztnatális 13 és 22 hónapos korban is 

összevetették a koraszülött és időre született csecsemők fejlődését, hogy elkülöníthessék a 

környezeti tényezők, illetve a biológiai érés okozta fejlődési lemaradást. Eredményeik szerint 

a koraszülöttek nagyobb lemaradást mutattak, mint amennyit a biológiai éretlenségük indokolt 

volna. A lemaradások nem érintettek minden képességet, és nagyrészt 2 éves korra elmúltak. A 

biológiai éretlenség okozta lemaradás mutatkozott a játék fejlődése terén. Az első év második 

felében és a második év elején jelentősebb lemaradás jelentkezett a szenzomotoros, 

nagymotoros és társas-személyes fejlődés terén. Mintha ezen területek lemaradását a későbbiek 

alapozták volna meg, tehát kialakulásukban a környezet is szerepet játszhat. A második év 

végére a koraszülött gyerekek jobbára felzárkóztak, csak a nyelvi fejlettség terén volt még 

elmaradásuk, de 3 éves korra ez is eltűnt. Más tanulmányok eredményeihez hasonlóan a vizuális 

információ feldolgozása és az észlelési-mozgásos képességek még 3 éves korban is némileg 

szegényesebbek voltak. Az iskoláskori tanulási nehézségek a szerzők szerint talán ezen 
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képességek hiányosságain alapulhatnak. (Az iskolai nehézségekről l. még Hunt és mtsai, 1982, 

Klein és mtsai, 1985, Parkinson és mtsai, 1981.) Egy másik vizsgálat (Rose, 2005a, b) 

különbséget talált a koraszülöttek (<1750g) és szocioökonómiai tényezőkben illesztett időre 

születettek között az információfeldolgozás sebessége, az emlékezet, a reprezentációs képesség 

és a figyelem terén 7 hónapos korban, valamint a BSID MDI (mentális fejlődés) skálájában 2 

és 3 éves korban az időre születettek javára. 

Egyre több a bizonyíték arra, hogy gyakoribb a nyelvi fejlődés megkésése a 

koraszülöttek, különösen a kis súlyú gyerekek körében (Lukeman és Melvin, 1993, Gabrielson 

és mtsai, 2002). A koraszülöttek beszédfejlődését vizsgáló tanulmányoknak számításba kell 

venniük, hogy a koraszülöttek nagyobb hányadánál mutatható ki halláskárosodás. A 

beszámolók szerint 2-12%-ra tehető a halláskárosodás gyakorisága, ami erősen együtt járt 

nyelvelsajátítási problémákkal (Kitchen, 1980). Largo (és mtsai, 1986) 5 éves longitudinális 

kutatása azt találta, hogy azok a gyerekek mutattak nyelvi megkésést, akiknél enyhe vagy 

közepes cerebrális bénulás volt kimutatható. A sérülésmentes gyerekek nyelvelsajátítása 

korrigált életkorral számolva nem különbözött a kontrollcsoportétól, bár normál intelligencia 

és hallás mellett a koraszülöttek csoportként lemaradást mutattak az artikuláció, a 

beszédprodukció és a beszédértés terén is az időre születettekhez képest. 

Miceli és munkatársai (2000) vizsgálatában a várakozásnak megfelelően a BSID MDI 

(mentális fejlődés) és PDI (mozgásos fejlődés) skáláin a koraszülöttek (490-1510 g) 

gyengébben teljesítettek 4 és 13 hónapos korban. A születési státusz közvetve fejtette ki hatását 

a fejlődési kimenetelre, az összefüggést pedig az újszülött egészségügyi állapota mediálta. A 

kutatók szerint a koraszülöttség nem önmagában kockázati tényező, hanem a születést követően 

fellépő orvosi komplikációk jelentenek rizikót a koraszülött populáció számára. Három éves 

korra viszont már sem a születési státusz, sem az orvosi komplikációk nem álltak 

összefüggésben a fejlődéssel, azaz ezen tényezők szerepe idővel csökken. Ezzel szemben a 

korai társas környezet szerepe növekszik. Az anyának a csecsemő 4 hónapos korában mért 

stressz- és depresszív tünetei és az anya társas támogatottsága 4 és 13 hónapos korban nem, 3 

éves korban viszont összefüggött a csecsemő fejlődésével: a több stressz- és depresszív tünetet 

mutató anyák csecsemői több internalizáló és externalizáló tünetet mutattak (CBCL), az anya 

társas támogatottsága pedig jobb nyelvi fejlődéssel és kevesebb internalizáló tünettel állt 

összefüggésben. 

Összességében tehát elmondható, hogy a koraszülöttség a fejlődést veszélyeztető 

rizikótényezőnek számít, különösen, ha a koraszülöttséghez egészségügyi komplikáció is 

társul. A súlyosabb sérülésektől, komplikációktól mentes koraszülöttek fejlődését számottevően 

befolyásolják az őt érő környezeti hatások, további rizikó- és védőfaktorok, a fejlődés 
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kimenetelét ezek összjátéka határozza meg. Ezek közül az egyik legfontosabb a korai társas 

környezet, az elsődleges gondozó viselkedése. Ezért a következőkben ezeket vesszük górcső 

alá. 

 

Az anya iskolázottsága és interakciós viselkedése, és a koraszülött csecsemő fejlődése  

  

Számos kutatás igazolta azt a teoretikus elvárást, miszerint az anya iskolázottsága fontos 

szerepet játszik a szülői viselkedés varianciájának magyarázatában, nevezetesen a magasabb 

iskolázottság jobb minőségű interakciós viselkedéssel jár együtt (pl. Salvatori és mtsai 2016, 

Clark-Stewart és Alison, 1973). Áttekintve azonban a koraszülött csecsemő és anyja közötti 

interakciót vizsgáló, a 70-es évektől napjainkig megjelent 55 tanulmányt, csupán néhány cikk 

szentelt külön figyelmet az anya iskolázottságának, talán éppen azért, mert a vele kapcsolatos 

hipotézisek túl kézenfekvőek.  

Spiker (és mtsai, 1993) 683, 30 hónapos csecsemő-anya diád interakcióinak megfigyelése 

kapcsán az anya magasabb végzettsége és az interakciós változók közötti pozitív kapcsolatról 

számol be. Az anya iskolázottsága korrelál a válaszkészségével (Goldberg és mtsai, 1989; 

Feeley, Gottlieb és Zelkowitz, 2005), interakcióba való bevonódásával, szenzitivitásával, az 

interakció strukturálásával, kisebb mértékű ellenségességével és negatív kontrolljával 

(Holditsch-Davis és mtsai, 2007), továbbá együtt jár gyakoribb kérdésfeltevéssel, a csecsemő 

alaposabb megfigyelésével, több jutalmazással és tanítással (Podmore és George, 1986).  

Clark-Stewart és Alison (1973) tapasztalata szerint az anya intellektusa szorosabb 

összefüggést mutatott a BSID teszten való teljesítmény növekedésével, mint a BSID 

pontszámokkal. Ez arra utal, hogy az intelligensebb anyák a genetikai tényezőkön túl jobban 

ellátják a gyermekkel kapcsolatos fejlesztő-nevelő feladatokat. Bakeman és Brown (1980b) 

eredményei szerint az anya iskolázottsága enyhén hozzájárult a koraszülött csecsemő társas 

kompetenciájához, de nem járult hozzá a kognitív kompetenciájához. Girouard (és mtsai, 2002) 

pedig azt állapította meg, hogy 1 éves korban az anya magasabb iskolai végzettsége a csecsemő 

nagyobb interakciós involváltságával járt együtt.  

Összességében úgy fogalmazhatnánk, hogy a magasabb végzettségű anyák jobban 

odafigyelnek arra, hogy a csecsemőjüket tanítsák. A magasabb iskolai végzettség az anya 

interakciós viselkedésén keresztül (is) hat a csecsemő kognitív fejlődésére. A koraszülöttes 

családok szocioökonómiai státusza és a koraszülő anyák iskolázottsága többnyire alacsonyabb, 

mint a teljes idős csecsemők családjaié. Ennek ellenére a koraszülöttek anya-gyerek interakcióit 

vizsgáló kutatások számottevő része nem veszi figyelembe az anyák esetleges iskolázottságbeli 

különbségét, holott, amint láthattuk, az iskolázottság összefügg az interakciós viselkedéssel. 
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Ennélfogva csak azok a kutatások deríthetnek fényt a koraszülöttes diádok interakciós 

sajátosságaira és ezzel a fejlődési lemaradás, illetve ellenkező esetben a reziliancia okaira, 

amelyek az anya iskolázottságának potenciális hatását is figyelembe veszik. 

 

 

Az anya-csecsemő interakció 

 

 

Az ember született interakciós partner. Mivel az újszülött önellátásra, hely-, sőt 

helyzetváltoztatásra képtelen lény, kénytelen elég fejlett kommunikációs eszköztárral 

felszerelkezve érkezni ahhoz, hogy a környezetét rá tudja venni a szükségletei kielégítésére. 

Nevezetesen bömböl. Tekintetével, arckifejezésével érzelmeket „közöl”. A ránézés 

kezdeményezést, az elnézés befejezést jelent. Két hónapos korára már mosolyog (a vak 

csecsemő is), és összetettebb interakciós képességekkel rendelkezik. Tronick és Cohn (1989) 

megfigyeléseiből tudjuk, hogy az anya és a csecsemő összehangolja érzelmi állapotait és 

érzelemkifejezését, valamint azok változásának irányát. A csecsemő valószínűbben reagál az 

anya érzelmi állapotában bekövetkező változásra, ha az anya is válaszol a csecsemő 

állapotváltozásaira. Az érzelemkifejezések illesztése a legjobb esetben sem magas, a diádok az 

interakciók idejének 70%-ában nem illesztett állapotban vannak, de a felek a következő 

pillanatban korrigálnak, azaz egymás felé mozdul el az érzelmi állapotuk. Tronick szerint ez a 

korrigálási művelet kulcsfontosságú tanulási folyamat. A pléhpofa kísérleti elrendezés (l. 

később) tapasztalataiból tudjuk, hogy a csecsemők erőfeszítést tesznek azért, hogy az anya 

reparálja az össze nem illést. Ráadásul ezeket a mintázatokat megtanulják, emlékeznek rájuk, 

és tovább viszik más interakciós partnerrel való kommunikációba. A tanult mintázataiknak 

megfelelően anticipálják az interakciós partner viselkedését.  

Az embergyerek születése pillanatától kezdve gyűjti az ismereteket a társas 

interakciókról, és kinyeri a különféle partnerekkel tapasztalt szemtől-szembeni interakciók 

állandó jellemzőit (pl. az interakció kialakulásának-befejezésének rituáléi). 

Fél éves korra megjelenik az elsődleges interszubjektivitás (Trevarten 2001, Stern 1985), 

érzelemmegosztás, az élmény „közösen átélt” jellegének érzékelése.  

Kilenc hónapos korban jelenik meg a másodlagos interszubjektivitás: a saját figyelmüknek és 

perspektívájuknak a másikéval való összehangolása és monitorozása, a külvilág közös 

interpretálása, értelemmel való felruházása (Trevarten i.m.).  

A korai interakciók alapozzák meg a társas gondolkodást, önmagunk és mások cselekvő és 

intencionális ágensként való észlelését. 
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Bornstein és Tamis-Lemonda (2004) meghatározása szerint a korai interakciók 

többszörösen összetett módon szolgálják a kognitív, nyelvi, társas és érzelmi fejlődést: 

1. Elemi szerepük van a kommunikáció és a nyelv elsajátításában. Megtanulják a társas és 

kommunikációs normákat, pl. a szó (cselekvés) átadását-átvételét és a kontingens 

válaszadást. Interakciók során sajátítják el a beszédet. 

2. Az interakciók során alakul ki a közös figyelem koordinálásának képessége. 

3. Serkentik a kognitív fejlődést. 

4. A minősége alapvetően kihat a kötődés biztonságára is; a szenzitív, ráhangolódott 

interakciók biztonságos kötődést valószínűsítenek. 

5. Az érzelmi fejlődésben is elementáris szerepet játszanak a pozitív és negatív arousal 

szabályozásban, érzelemszabályozásban betöltött szerepük által. Egyrészt a korai 

interakciók érzelmeket, jó esetben sok pozitív érzelmet, örömöt, izgalmat váltanak ki. 

Másrészt az érzelemszabályozás fejlődését is támogatják, pl. amikor a túlingerelt 

csecsemőnek az anya segít lecsillapodni. Harmadrészt rajtuk keresztül tanulja meg 

értelmezni a másik érzelemkifejezéseit. 

6. A csecsemők a korai interakciókon keresztül tanulják meg az én és másik elkülönítését, 

intencionalitással felruházni a másikat, és ezek alapján előre jelezni viselkedését, 

megértik azt, hogy a másik személy saját, tőle független érzelmekkel, akarattal, tudással 

rendelkező lény (tudatelmélet). 

7. A korai interakciók közvetítik a kulturális, társadalmi szabályokat, szokásokat. 

 

A jobb nyelvi és kognitív képességek, a hatékony érzelemszabályozás és biztonságos 

kötődés, valamint a jól működő tudatelmélet talaján a gyermek valószínűbben válik egészséges, 

kompetens, proszociális lénnyé. Ezért Bornstein azt állítja, hogy az anya-csecsemő interakciók 

a legmeghatározóbb hatótényezők közé tartoznak az emberi faj egyedeinek fejlődésében.9 

 

Az interakció bonyolult spirálja csak 

interakcionalista, tranzakcionalista modelleken keresztül érthető meg 

 

 

                                                             
9 Itt feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy csupán a diádikus interakcióra fókuszálva a gyermek fejlődésének 

számos dimenziója közül mindössze egyet érthetünk csak meg. A diádikus interakciók megfigyelése sohasem 

fogja kimerítően megmagyarázni a gyermek fejlődését. 

 



24 

 

A csecsemő-anya interakciók tanulmányozása két elméleti megközelítésből indul ki: 

Bowlby (1969) és Ainsworth (1974, 1978) kötődési teóriájából és Sameroff (1977, 2009) 

tranzakcionalista elméletéből.  

Winnicott provokatív mondata: „Olyan entitás, hogy csecsemő, nem létezik” drámai 

módon fejezi ki a gyermek és családja elválaszthatatlanságát (1965, 39. o., id. Lyons-Ruth, 

Zeanah, 1993, 14. o.). Összetett oksági viszonyok, egymástól kölcsönösen függő hatások, 

diádikus, triádikus, kvadrátikus (stb.) kölcsönhatások határozzák meg az anya-csecsemő 

interakciót.  

Mai szemmel nézve annak a felfedezése, hogy nem csak a szülő van hatással a 

gyermekre, hanem a gyermek is a szülőre, nem tűnik forradalmi felfedezésnek, Hodapp 

megjegyzésével élve: „minden első-szülő apuka vagy anyuka kétség nélkül állítaná, hogy 

időnként nem lehet eldönteni, ki irányít kit a felnőtt-gyermek interakcióban” (1988. 33. o.). Az 

1950-60-as években a szülőt tanítóként és modellként, a gyermeket tanulóként képzelték el. A 

kutatók (pl. Baumrind, 1967, 1971) a különböző szülői nevelési stílusokat vizsgálták. Az 1960-

as évek végén „fedezték fel” a diádikus interakciót (Bell, 1968), a ’70-es években pedig 

intenzíven tanulmányozták anya és gyermeke interakciós viselkedését (Ainsworth, 1974, 

1978).  

Bár a csecsemő is hat az anyjára, az anyák befolyásoló hatása erősebbnek tűnik az 

interakcióban, mert viselkedésük komplexebb és változatosabb, és több lehetőségük van a 

tevékenység, környezet és egyéb feltételek megválasztására. De a csecsemő is hatótényező, 

amint azt a temperamentumvizsgálatokban (pl. Thomas és Chess (1996) goodness of fit 

modelljében) és az interakciós vizsgálatokban láthatjuk. Biringen és Robinson (1991) például 

arról számolnak be, hogy az anyák interakcióban tanúsított érzelmi elérhetősége különböző 

partnerek (testvérek) esetén alacsony állandóságot mutatott. Azaz az anyák különböző 

gyerekeikkel különböző módon lépnek interakcióba. Ugyanakkor az érzelmi elérhetőség 

időbeli stabilitása ugyanazzal az interakciós partnerrel (gyermekkel) magasnak bizonyult. 

Tehát a csecsemő egyedi jellemzői egyedi válaszokat váltanak ki az anyából. Ily módon a 

csecsemő hatással van saját fejlődésére azáltal, hogy egyedi viselkedésén, érdeklődésén múlik, 

milyen környezetnek lesz inkább kitéve. 

Minden csecsemő egyedi a tekintetben is, hogy az őt érő eseményeket miként dolgozza 

föl, miként interpretálja, alakítja.  

A tranzakcionalista modell azt hangsúlyozza, hogy a fejlődés minden pillanatban 

kölcsönhatásban áll a környezettel. A fejlődés folyamata az állandó integrációja annak, ahogy 

a gyermek jellemzői hatnak a környezetére, és a környezet hat a gyermekre: a gyermek 

integrálja ezeket a tapasztalatokat, és visszahat a környezetére, a környezet integrálja a gyermek 
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hatását, és visszahat a gyerekre, és így tovább. Ugyan a kezdetekben csak a család kerül 

közvetlen kapcsolatba a csecsemővel, de a család közvetlenül egy közösség, közvetettebben 

pedig a társadalom része, amely intézményeivel, értékeivel, társas kapcsolataival, politikai-

gazdasági viszonyaival (Bronfenbrenner, 1979, Sameroff 1977, 2009) 10 szintén hatással van 

rá. 

 

Anyai szenzitivitás, érzelmi elérhetőség, válaszkészség, intruzivitás 

 

Az anyai szenzitivitás 

 

Mivel az ember gyermeke születésekor végletesen éretlen, hosszú időn keresztül az 

anyai gondoskodástól függ élete. A biztonságot mindenekelőtt a homeosztatikus igényeinek 

kielégülésén keresztül tapasztalja meg. A szenzitív anyai viselkedés a csecsemőben azt a belső 

hipotézist alakítja ki, hogy bízhat abban, hogy a kellemetlen testi-lelki állapotain a környezet 

enyhíteni próbál, azokat (egy idő után) figyelembe veszik és kielégítik, a kötődési személy 

pedig megbízható és elérhető. 

Az anyai szenzitivitás a legtöbbet kutatott pszichológiai konstruktum a Bowlby (1969) 

és Ainsworth (és mtsai, 1974, 1978) kötődéselmélet keretein belül gondolkodó kutatók 

irodalmában. Az anya azon képességét jelöli, hogy felismeri a gyermek jelzéseit, és azokra 

megfelelően, hatékonyan és gyorsan reagál. A szenzitív anya összhangban van gyermekével, 

nem keveri össze a gyermek szükségleteit a sajátjaival, és előbbre helyezi a gyermek igényeinek 

kielégítését. Isabella és Belsky (1991) meghatározása szerint a szenzitív interakciók a gyermek 

tempójában és aktuális állapotának megfelelően történnek, az anya pontosan értelmezi a 

gyermek jelzéseit, ami a csecsemő reakciójából válik evidenssé. Az anyai szenzitivitás szoros 

kapcsolatot mutat a gyermek kötődési biztonságával, amely eredményt Ainsworth után sokan 

megismételtek mind globális skálát használva (pl. Goldberg, Perotta, Minde, 1986), mind 

diszkrét viselkedéseket számolva (pl. Belsky, Rovine és Taylor, 1984, Belsky, Taylor és 

Rovine, 1984). 

A szenzitivitás 4 komponense: 

a) a csecsemő jelzéseinek figyelése, amelyhez szükséges képesség az érzelmi elérhetőség 

b) a jelzések pontos értelmezése, amelyhez szükséges képesség az empátia és torzításmentes 

beleélő képesség 

c) kontingens válaszadás 

                                                             
10 Tekintettel arra, hogy ennyire nagy számú és komplex tényezőt az elménk aligha tud egyszerre befogadni, és 

arra, hogy tudásunk korlátozott e tényezők bármelyikéről, modelljeink óhatatlanul leegyszerűsítőek. 
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d) megfelelő válaszadás. Ez egyfajta egyensúlyozást jelent aközött, hogy az anya észleli, hogy 

a csecsemő mit kíván, és aközött, hogy az anya tudja, hogy a csecsemőnek mi a jó. (Például 

a csecsemőnek tetszik az égő gyertya, el akarja kapni a lángját. Az anya észleli az igényt, 

de természetesen eltéríti tőle. Vagy pl. az anya észleli, hogy a csecsemő nagyon élvezi a 

vendégséget, de elviszi lefektetni, mert elérkezett a csecsemő alvásideje.) 

Ainsworth (i.m.) a családok otthonában tett megfigyeléseit a következő 3 skálán rögzítette: 

1. Elfogadás-elutasítás: a csecsemő legkülönfélébb érzelmeit is elfogadja-e az anya. 

2. Együttműködés-zavarás: mennyire tartja tiszteletben az anya a csecsemő autonómiáját. 

3. Elérhetőség-ignorálás: megfelelő válaszkészség, öröm megjelenése az interakcióban 

Biringen és Robinson (1991) Ainsworth definícióját két további anyai képességgel egészíti 

ki. Az első az egyezkedés képessége, amelyre akkor van az anyának szüksége, ha anya és 

csecsemő nem illeszkedően viszonyul az eseményekhez. A második képesség a hatékony 

érzelemszabályozás. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a gyermek számára kulcsfontosságú 

élmény a melegség és örömteli elfogadás megélése. A gyermek ui. érdekesnek és értékesnek 

éli meg magát szenzitív anyai gondoskodás közben.  

A szenzitivitás fogalma könnyen érthető és érzékelhető, de nehezen mérhető, ha a 

teoretikusan rokon fogalmaktól elválasztva szeretnénk vizsgálni. 

Nievar és Becker (2008) például kétségbe vonják De Wolff és van Ijzendoorn 

metaanalízisének következtetését. De Wolff és van Ijzendoorn arra jutott, hogy a szenzitivitás 

nem erősebb előrejelzője a kötődésnek, mint más anyai viselkedések, nevezetesen: stimuláció, 

támogatás, pozitív attitűd, testi kapcsolat, együttműködés, szinkronitás, kölcsönösség. Nievar 

és Becker újradefiniálva a szenzitivitás fogalmát oly módon, hogy magába foglalja a 

reciprocitást és szinkronitást, azt találták a De Wolff és van Ijzendoorn által áttekintett 

kutatások eredményei alapján, hogy a szenzitivitás a legerősebb előrejelzője a kötődésnek 

(szignifikáns közepesen erős kapcsolat). Elemzésük bebizonyította, hogy az újradefiniált 

szenzitivitás egységes konstruktum. (Ezért a szenzitivitás különbözik a válaszkészségtől, mivel 

az előbbi magában foglalja a gyermek jelzéseivel való összhangot és megfelelő időzítést 

(kölcsönösség és szinkronitás). A szenzitivitás valóban különbözik a válaszkészségtől: a 

gondozó teljesen inadekvát módon is reagálhat a jelzéseire, vagy intruzívan is stimulálhatja a 

gyermeket. A nem megfelelő stimuláció vagy válaszkészség alááshatja a gyermek 

viselkedésszervezését. Míg a szenzitivitás a biztonságos kötődéssel, a nem megfelelő (intruzív 

vagy a gyermek jelzéseivel inkonzisztens), de magas válaszkészség a bizonytalan kötődéssel 

áll kapcsolatban (Isabella és Belsky, 1991). Bizonytalan-elkerülő kötődésű gyerekek anyáinak 

válaszkészsége magasabb, mint a biztonságos kötődésű gyerekek anyáié (Belsky, Rovine és 

Taylor, 1984).  
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A szenzitivitás az értelmi fejlődéssel is pozitív összefüggést mutat. Valószínűleg a 

biztonságos kötődésen keresztül: ez teremti meg a biztonságérzést a csecsemőnek ahhoz, hogy 

kilépjen a komfortzónájából és exploráljon (pl. Klein és Feldman, 2007).  

A legújabb neurológiai kutatások, köztük a Sethna és munkatársai által végzett, prospektív 

longitudinális dizájnt alkalmazó vizsgálat (2016) kapcsolatot mutattak ki az anya 

szenzitivitásának mértéke és a csecsemő szürkeállományának nagysága között. 

 

Érzelmi elérhetőség 

 

Az érzelmi elérhetőség fogalma a pszichoterápiás szakzsargonból vitték át az anya-

csecsemő interakciók területére. Biringen és Robinson (1991) szerint könnyebb meghatározni 

azt, hogy milyen az érzelmileg nem elérhető anya, mint azt, hogy milyen annak fordítottja. Az 

érzelmileg nem elérhető anyák nem abuzívak, és kielégítik a csecsemő fizikai igényeit, csak 

érzelmeik összességében visszafogottak, laposak. Mintha az anyai szerep nem okozna nekik 

örömet, kielégülést. Alacsony válaszkészség, örömtelen interakció, passzív elutasítás, az 

interakcióban szétkapcsolás jellemzi őket. Biringen két típusukat különbözteti meg: 

a) szétkapcsolódott, passzív, alulkontrolláló 

b) túl bevonódó, intruzív. 

Az a) típusnál a csecsemő a fapofa helyzetben tipikusan protestál, a b) típusnál averzív. 

Biringen arról is beszámol, hogy az érzelmileg nehezen elérhető anyák gyermekei 

meghökkentően magas arányban bizonytalan kötődésűek: kutatásukban kivétel nélkül mind 

bizonytalanul kötődtek. A bizonytalan típuson belül 12 hónapos korban a 43%-nyi elkerülő 

kötődés 18 hónapos korra 86%-ra nőtt. Ezt a Bayley fejlődési teszt eredményeinek romlása is 

kísérte. Óvodás korra ezen gyermekek kevésbé szófogadóak és problémamegoldóak, 

agresszívebbek és negativisztikusabbak. Az érzelmi elérhetőség és a gyermek szófogadásának 

szoros kapcsolatát más szerzők (pl. Brauch és mtsai, 2002) is kiemelték.  

Driscoll és Easterbrooks (2007) fiatal, 21 év alatti anyák érzelmi elérhetőségét (EAS 

skála) és közös figyelmi helyzetben mutatott viselkedését tanulmányozta. Az adatelemzés 3 

anyai klasztert kristályosított ki. Az elsőt „szenzitív-bevonódottnak” (az anyák 40%-a), a 

másodikat „inkonzisztens-irányítónak” (39%), a harmadikat „intruzív-tiltónak” (21%) nevezték 

el. Az első csoport anyukái a másik kettőhöz képest pontosabban olvasták a gyermek jelzéseit, 

és figyelemfenntartó viselkedést mutattak (például az anya hangosan együtt számolja a 

kockákat a gyerekkel). A tevékenységek közötti átmenetel zökkenőmentesebb volt. A második 

csoport legjellemzőbb tulajdonsága a kiszámíthatatlanság volt. Az anya követte a gyermek 

tevékenységét, majd váratlanul, minden jelzés nélkül változtatott, vagy kilépett az 
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interakcióból, „kikapcsolt”. Az előrejelezhetetlenség és a „szétkapcsolás” viszont 

megakadályozhatja a gyermeket, hogy elmélyüljön a játékban. (Pl. a gyermek egy autóval 

játszik. Az anya hirtelen új játékot mutat be, egy zenélő könyvet. A gyerek ránéz, de visszatér 

az autóhoz. Az anya ismételgeti: „Nézz ide!” és nyomogatja a könyv gombját. A gyermek végül 

„átkapcsol a könyvre”, ő is nyomkodni kezdi, közben felnéz az anyára, hogy ő is 

bekapcsolódjon. De addigra már az anya „szétkapcsol”, üres tekintettel néz a semmibe.) Ezen 

klaszter anyukái élettörténetében valószínűbben fordult elő gyermekkori fizikai bántalmazás, 

és a saját gyermekeik körében is szignifikánsan gyakoribb volt az abúzus (különösen a 

negligálás). Szintén ebben a csoportban gyakrabban küzdöttek az anyák depresszív tünetekkel 

is: 1,8-szor nagyobb volt a valószínűsége, hogy súlyos depressziós tünete legyen egy ebbe a 

csoportba tartozó anyának. Az intruzív és „kikapcsolt” viselkedések közötti ingadozás a 

szerzők szerint különösen hátrányos a gyermek számára, mert a gyermek nem tudja előre látni, 

hogy mi fog történni, és így nem tudja mihez igazítani saját viselkedését. A harmadik csoport 

anyukái gyakran túlstimulálták a gyereket, vagy megzavarták a tevékenységét. Inkább a saját 

érdeklődésüket helyezték előtérbe. A gyerek tevékenységét gyakran akadályozták, tiltották, 

gátolták. (Pl. a gyermek kirakóval játszik, az anya egy labdát dob neki, és kéri, hogy dobja 

vissza. A gyerek nem dobja, az anya többször megismétli magát, míg végül elveszi a kirakóst 

a gyerektől.)  

 

Válaszkészség 

 

A válaszkészség a gondozó olyan jellemzője, amely egy háromlépcsős interakciós 

folyamatban nyilvánul meg: 1. a gyermek jelzést ad, 2. a gondozó válaszol erre (kisebb vagy 

nagyobb mértékben gyorsan és szenzitíven), 3. a gyermek megtapasztalja, hogy szükségletei és 

érdeklődése fontosak és válaszra lelnek. Nichols, Gergely és Fonagy (2001) modelljében a 

kontingens válaszadás azt jelzi a csecsemőnek, hogy hatással van gondozójára. A hatáskiváltás 

érzékelése pedig nagyon fontos én-megerősítő érzéklet. Abból érezheti a csecsemő, hogy egy 

válasz kontingens, hogy a válasz a kezdeményező partner reakciójához hasonló formában vagy 

modalitásban, vagy időben szorosan érkezik.  

Számos tanulmány állapította meg, hogy az anyai válaszkészség különösen fontos a 

korai időszakban a bizalom kialakulása, valamint a társas és kognitív képességek fejlődése 

szempontjából (Ainsworth, 1974, 1978, Tamis-Lemonda és mtsai, 2001, Beckwith és mtsai, 

1989, 1992, Goldberg és mtsai, 1989, Landry és mtsai, 1997, 2003). Rovee-Collier (1995) 

szerint a válaszkészségnek azért különösen nagy a hatása a korai időszakban, mert a stimuláció 
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jelentős szerepet játszik a plasztikus, fejlődő agy alakulásában, és ezáltal a képességek 

fejlődésében ebben az időszakban. Steelman (és mtsai, 2002) bebizonyította, hogy az anya korai 

meleg válaszkészsége támogatja a gyermek társas készségeit, méghozzá nem csak az egyidejű, 

hanem a későbbi (54 hónapos kori) társas készségekre is erőteljes direkt hatással volt az elvárt 

irányban (mind teljes idős, mind koraszülött csoportban). A meleg-válaszkész anyák kevésbé 

valószínűen alkalmaznak fizikailag büntető fegyelmezést, ráadásul a nem-büntető fegyelmezés 

szintén serkenti a gyermek társas készségeit. Landry és kollégái longitudinális vizsgálatában 

szemléltették, hogy még a gyermek 8 (Landry és mtsai, 2003) és 10 (Smith és mtsai, 2006) éves 

korában is kimutatható volt az anya konzisztens válaszkészségének pozitív hatása a társas és 

kognitív képességekre, mind a teljes idős, mind a koraszülött csoportokban. Landry 

hangsúlyozza, hogy a válaszkészség szerepe különösen a koraszülött gyermekek esetében 

fontos, akiknél alacsonyabb szintről indul, és lassabb tempójú a kognitív fejlődés. A koraszülött 

alminta fejlődésére még nagyobb pozitív hatással volt az anya konzisztens válaszkészsége. A 

koraszülött gyerekek mind a társas, mind a kognitív képességek terén csak akkor rendelkeztek 

a teljes idősen születettekhez hasonló képességekkel, ha az anya minden mérési pontban 

konzisztensen magas válaszkészséget mutatott. Az inkonzisztens vagy alacsony válaszkészségű 

anyák koraszülött gyermekeinek képességei jelentősen elmaradtak a teljes idős gyermekekéitől. 

A hatás ‒ a 10 éves kort leszámítva ‒ a magas rizikójú koraszülött csoportban még nagyobb 

volt. Úgy tűnik, hogy ekkorra a magasabb társas és kognitív kihívásokat támasztó iskolai 

környezetben már csak korlátozottan tudja támogatni a korai anyai válaszkészség pozitív hatása 

a biológiailag legmagasabb rizikójú gyermekek fejlődését. 

De mi lehet az oka a korai anyai válaszkészség kognitív és társas fejlődésre tett 

hosszútávú fejlesztő hatásának? A hatás többrétű lehet. Egyrészt a válaszkész viselkedés a 

gyermek figyelmi fókuszához igazodva kisebb figyelmi terhelést jelent, ezáltal a gyermek 

többet vehet észre és többet tanulhat a pillanatnyi helyzetből. Másrészt segít fönntartani a 

gyermek figyelmét egy adott tárgy iránt, ami a gyermek számára a tárgy kimerítőbb explorálását 

eredményezheti, ez pedig serkentheti a gyermek problémamegoldó képességeit. Harmadrészt a 

válaszkészebb anya gazdagabb nyelvi környezetet teremt. A hatás Landry (és mtsai 2003) 

szerint talán abban is gyökerezik, hogy felkelti és fönntartja a gyermek kíváncsiságát a világ 

megismerése iránt. Végül, de nem utolsó sorban, bizalmat alakít ki a gyermekben gondozói 

környezete iránt, ami pedig serkenti a gyermek együttműködését, valamint a világ megismerése 

és az önkifejezés iránti vágyát (Smith és mtsai, 2006). 

 

Intruzivitás 
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Az intruzivitás az egyén határainak tiszteletben tartása, annak elfogadása, hogy egy 

személy mást akarhat, mint mi magunk. Az anya-csecsemő interakciókban annak mértékére 

vonatkozik, hogy az anya mennyire fogadja el a csecsemőt vezetőként az interakcióban,  

mennyire tartja tiszteletben a csecsemő autonómia szükségletét, mennyire gátolja a csecsemőt 

az önálló cselekedeteiben. A csecsemő tevékenységével interferáló és rosszul időzítő anyai 

viselkedés (intruzivitás) a csecsemő számára részvétlen, negatív reakciónak tűnhet, 

bármennyire is játékos vagy szerető legyen is az anya. A nem-intruzív anya tekintettel van 

gyermeke függetlenségére. Az intruzivitás és a kontroll rokon fogalmak, mindkettő a gyermek 

irányítását, befolyásolását célozza. A különbség mégis a következő. Míg a kontroll inkább 

viselkedésirányítást, fegyelmezést jelent, és formája gyakran a tiltás, utasítás, addig az 

intruzivitás a mindennapi tevékenységbe való nem nevelő célzatú beleavatkozás, megzavarás, 

tolakodás, interferálás, és nem formája a tiltás (a két fogalom azért összekeverhető, mert a tiltás 

is nyilvánvalóan megzavarja a gyermek tevékenységét). Az intruzív anya nem hagyja, hogy az 

interakció során az történjen, amit a gyermek javasol, hanem igyekszik elérni, hogy azzal 

foglalkozzanak, amivel ő szeretne. Ennek érdekében hajlamos megszakítani a gyermek aktuális 

játékát. A nem intruzív anya ezzel szemben követi a gyermeket az interakcióban, és csak 

időnként veszi át az irányítást. Éppen csak annyira avatkozik be, hogy a játék fennmaradjon, 

továbbgördüljön. De a legjobb anya sem követi folyton a gyermeket. A gyermek azt is 

megtanulja, hogy nem mindig az van napirenden, amit ő szeretne, időnként „az anyáé a terep”, 

és megérezheti-elsajátíthatja az interperszonális kapcsolatok kiegyensúlyozott adok-veszek 

ritmusát. Ez segít az én és a másik határainak elkülönítésében, valamint a saját autonómiája 

megtapasztalásában.  

Az intruzivitás többféle módon is kedvezőtlenül hat az interakcióra. Egyrészt azonnali 

elkerülést vált ki a gyermekből az interakció folyamán (Mäntymaa és munkatársai 2004). Ha 

az elkerülés sem korlátozza sikeresen az anya intruzivitását, a gyermek dühössé és frusztrálttá 

válhat. Emellett az intruzivitás mértékével egyenes arányban nőnek a gyermek (2 éves kori) 

viselkedéses problémái (CBCL skála externalizáló- és összpontszáma). Ha egy tartózkodó, 

ellenséges anyát nagyobb aktivitásra buzdítanak, az a szerzők szerint növelheti az anya 

intruzivitását, és károsabb hatással lehet a gyermekre. 

Az anya intruzivitása visszafogja, gátolja a csecsemő aktivitását. Az az anya pl., aki új 

játékszer bemutatásakor megfogja a gyerek kezét, s azzal végzi el a mozdulatokat, így 

demonstrálva neki a játékszer használatát, kedvezőtlen hatással van a csecsemő aktív exploráló 

viselkedésére, és növeli a csecsemő passzív, megfigyelő időszakait (Lawson és mtsai, 1992). A 

szerzők felvetik, hogy esetleg az (anya intruzív viselkedése miatt) passzívabb csecsemők 

kevesebbet tanulnak a tárgyról, és kevésbé élik meg magukat cselekvőképes hatótényezőként, 



31 

 

mint a tárgyat aktívan manipuláló csecsemők. Ezt alátámasztani látszik egy korai vizsgálat: az 

anya korlátozó viselkedése, valamint a gyermek explorációja, aktivitása és a BSID MDI indexe 

között negatív összefüggést talált Clark-Stewart és Alison (1973). 

Továbbá az anya intruzivitása és a gyermek szófogadása negatív kapcsolatát is leírták 

(Parpal és Maccoby, 1985, (Rocissano, Slade és Lynch 1987).  

Az intruzív viselkedés hatása azonban kultúrafüggő lehet. Latin-amerikai anyák 

hajlamosabbak nagyobb fizikai kényszerre és intruzivitásra, de nem mindig tapasztalható ennek 

negatív hatása a gyermekeikre. Pl. a fizikai kényszer biztonságos kötődést jósol Puerto Ricó-i, 

dominikai és mexikói gyerekeknél (Carlson és Harwood, 2003. id. Cabrera és mtsai, 2006). 

Ezeket az eredményeket annak tükrében értelmezték, hogy mit tart egy adott kultúra 

elfogadottnak, normatívnak, hiszen a viselkedésnek az elfogadottságtól függően van jelentése. 

Ez magyarázhatja a fizikai kényszer a csecsemő fejlődésére tett negatív hatásának hiányát. Az 

idézett kutatás azt is leírta, hogy a kontrolláló és intruzív latin-amerikai anyák egyszerre meleg-

szenzitívek is voltak.  

 

Az intruzivitás egy speciális esete: a figyelemelterelés 

 

Társas interakcióban nagyon gyakran nem csak a társunkra, hanem ketten együtt egy 

harmadik tárgyra figyelünk. A csecsemők négy-hat hónapos kortól kezdve válnak egyre inkább 

képessé a játékszerekkel való játékra, a szemtől-szembeni interakciós helyzetek mellett 

elszaporodnak a közös figyelmi helyzetek. Ezt szolgálja a közös figyelmi képesség, amely segít 

nekünk koordinálni a figyelmünket egy tárgy vagy esemény és egy másik személy között, tehát 

mással együtt odafigyelni valamire. Ez a képesség kritikus a nyelvi és kognitív fejlődésben 

(Ulvund és Smith, 1996, Tomasello és Farrar, 1986). Smith és Ulvund 2003-ban ismertetett 

eredményei szerint a csecsemő közös figyelmi helyzetet kezdeményező viselkedése 

összefüggött a 8 éves kori intelligenciával (Smith és Ulvund, 2003). McCullum és Stayton 

(1988) megfigyelte, hogy a 5-16 hónapos korú csecsemők szignifikánsan több ideig nézik a 

játékszert, mint az anyát vagy a környezetet, míg az anyukák szignifikánsan többet nézik 

gyermeküket, mint a játékszert. Tehát szerintük az anya kettős szerepben van: egyszerre 

monitorozza és orientálja a gyermeket. Az anyukák viselkedésében egy szituációfüggő eltérésre 

is felfigyeltek: tanítójáték helyzetben szignifikánsan többet nézték a tárgyat, mint szabadjáték 

helyzetben. 

Az anya tehát szerepet játszik abban, hogy a gyermek érdeklődése fennmaradjon a tárgy 

iránt, valamint ő biztosítja a gyermek játékához a társas környezetet.  
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A szakirodalom megkülönbözteti a figyelemfenntartó, a figyelemelterelő és a bemutató 

viselkedést. Az elsőnél az anya követi a gyermek figyelmének fókuszát, és ezáltal segít 

fönntartani azt. A második stratégia esetében az anya eltereli a gyermek figyelmét, ezért a 

gyermeknek el kell „szakadnia” figyelme tárgyától, és a figyelmét átirányítva az új tárgyra kell 

fókuszálnia. Tehát a csecsemőnek az anyára, majd a játékszerre kell irányítania a figyelmét, és 

viselkedéses választ kell szerveznie nem csak a tárgyat, hanem az anyát illetően is. A harmadik 

viselkedés a gyerek figyelmének felkeltésére irányul olyankor, amikor a gyermek épp semmivel 

sincs elfoglalva, ezért a gyermeknek nem kell fókuszt váltania. Ilyenkor egy másik váltásra 

kényszerül: passzív állapotból aktívba kell áthelyezkednie és viselkedéses választ kell 

szerveznie. Garner és Landry (1994) szerint ez kevesebb kognitív erőfeszítésbe kerül, mint 

figyelmi fókuszt váltani.  

A figyelmi nehézségek különösen akkor szembeötlőek, amikor az anya eltereli a 

gyermek figyelmét. Ilyenkor a csecsemőnek/gyermeknek nem csak azt kell tudnia 

meghatározni, hogy az anya mire utal, de a saját figyelmét is koordinálnia kell az anyáéhoz. Ez 

nagy kognitív erőfeszítést, figyelmi kapacitást igényel, ami miatt kevesebb kognitív erőforrás 

marad az egyéb tevékenységekre. A figyelemfenntartás megkíméli a gyermeket attól, hogy egy 

adott viselkedés megvalósítása előtt figyelmi fókuszt keljen váltania, hiszen a figyelem 

koordinálása az anyán múlik, azon, hogy az anya mennyire követi a gyermek jelzéseit. 

Társas interakcióban a figyelem és a figyelem hiányának ciklusai váltakoznak. 

Háromhetes csecsemők társas interakcióit tanulmányozva úgy tűnik, hogy a csecsemő az 

interakciós ciklus figyelmi hiány szakaszában asszimilálja, dolgozza fel a figyelmi szakaszban 

felvett információt (Brazelton és mtsai, 1974). Ha ez igaz, akkor az intruzív anya éppen az 

információfeldolgozásban zavarja meg a csecsemőt. Brazelton, Koslowski és Main (1974) 

szinkronnak nevezte azt az interakciós időszakot, amikor az anya a válaszkészségét a gyermek 

figyelmes (interakcióra kész) és figyelemhiányos állapotához igazítja. Egészséges 

interakcióban a tekintet jelzi az interakcióra való készséget vagy annak hiányát (szemkontaktus 

vagy elnézés, elfordulás). A szenzitív anya a csecsemő tekintetéhez mérten adagolja a 

stimulációt. Ha a csecsemő ránéz, akcióba lép, ha eltekint, felfüggeszti azt. Az apró szünetekben 

történik az információfeldolgozás. Ezek a ciklusok szabályos ismétlődésük tekintetében 

hasonlítanak a homeosztatikus folyamatokhoz, mint pl. a légzés, szívdobogás. Ezért a szerzők 

úgy vélik, hogy a csecsemő azon képessége, hogy társas ingerre figyeljen, kapcsolatban állhat 

a homeosztatikus szabályozás képességével.  

Karger (1979) azt figyelte meg, hogy a szinkronitás hiányával jellemezhető diádok 

interakcióiban az anyák állhatatosan kommunikáltak a csecsemővel akkor is, amikor a 

csecsemő nem reagált. Ez összecseng Brazelton értelmezésével, miszerint a szinkron 
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interakcióval jellemezhető diádok anyukái visszafogták magukat a válaszadástól, amikor a 

csecsemő nem-figyelő állapotba került. Úgy tűnik, az anyák egy része ezt nem teszi meg.  

Milyen érzelmi reakciót adnak a csecsemők a figyelemfenntartó és figyelemelterelő 

viselkedésre? Garner és Landry (1994) beszámolt arról, hogy a teljes idős csoportban és 

alacsony rizikójú koraszülött csoportban a mosolygás csökkenése az irányító/utasító anyai 

viselkedéssel, a figyelemfenntartó anyai viselkedés a mosolygás növekedésével állt 

kapcsolatban. Az irányítás/utasítás talán az anya kísérlete lehet arra, hogy jobban bevonja a 

csecsemőt a játékba, viszont megzavarhatja a csecsemő érzelmi bevonódását a kettőjük 

interakciójába. Az irányító/utasító viselkedés passzív szerepbe teszi a csecsemőt, mert az anya 

kontrollálja az interakció áramlását, és a csecsemő mindössze követi az anya jelzéseit. A magas 

rizikójú csoportban a figyelemfenntartás pozitív kapcsolatban állt a csecsemők érdeklődésével, 

a mosolygás viszont semmilyen anyai viselkedéssel nem állt kapcsolatban. A bemutató 

viselkedés előre jelezte a magas rizikójú koraszülöttek és időre születettek érdeklődésének 

csökkenését. Ez azt jelenti, hogy amikor az anya bemutatott egy új játékot, a csecsemő nem 

figyelt sem rá, sem a játékra. Talán a csecsemők ilyenkor az interakciótól mentes 

lélegzetvételnyi szünetet tartanak. A pillanatnyi inaktívitás lehetőséget adhat nekik arra, hogy 

feldolgozzák az információt és szabályozzák arousaljukat. Ez minden csoportban, de 

legerősebben a magas rizikójú koraszülött csoportban jelent meg. A figyelemelterelő viselkedés 

kapcsolatban állt az érdeklődés csökkenésével, de csak az időre született csoportban. Nem 

világos, hogy a másik két csoportban miért nem. Talán mivel a koraszülöttek hajlamosak nem 

válaszolni az anyai elterelésre, ezért viselkedésük szervezett marad. Az, hogy ők továbbra is 

arra a játékra figyelnek, amivel addig is el voltak foglalva, azt eredményezi, hogy érdeklődésük 

nem csökken, vélik a szerzők (Garner, Landry, 1994). 

Dixon és Hull Smith (2003) felvetik, hogy az új ingereket különösen gyorsan feldolgozó 

csecsemők leginkább a kevés anyai irányításból profitálnak, míg azoknak a csecsemőknek, 

akiknek a figyelmét nehéz fönntartani, abból származhat hasznuk, ha az anya úgy tudja 

újrastrukturálni a környezet ingereit, hogy azok fölkeltsék és fenntartsák a csecsemő 

érdeklődését. Amikor az anya csatlakozik csecsemőjéhez a játékban, kitartóbbá válik a 

csecsemő figyelme, és csökken a passzív, „nem-figyelő” állapot időtartama. Különösen azoknál 

a csecsemőknél látványos ez a változás, akiknek egyedül játszva kevésbé kitartó a figyelmük 

(Lawson és mtsai, 1992).  

Összefoglalásképpen kiemeljük, hogy a csecsemőknek társas interakció során 

szünetekre van szükségük. Bizonyos anyák csökkentik az aktivitásukat ezekben a szünetekben, 

míg mások nem. Az anya túlzott aktivitása a csecsemő részéről elkerüléssel, az érdeklődés és 

mosolygás csökkenésével jár együtt. A koraszülöttek idegrendszeri éretlenségük folytán 
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kevésbé képesek irányt mutatni, amihez az anya alkalmazkodhatna. Úgy vélem, az, hogy az 

anya követi a csecsemő figyelmi fókuszát, az anya szenzitivitás vonásának, válaszkészségének 

a része.  
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A szenzitivitás, intruzivitás, 

a figyelemfenntartó és figyelemelterelő anyai viselkedés összefüggése 

a kognitív, társas és nyelvi fejlődéssel 

 

Nem új keletű a fejlődéslélektanban annak megállapítása, hogy a szenzitív interakciók 

nem csak a biztonságos kötődéssel, hanem a jobb fejlődéssel is összefüggnek. Például Klein és 

Feldman (2007) leírja, hogy azok a csecsemők, akiknek anyukái szenzitívebbek, 

válaszkészebbek és kevésbé intruzívak voltak, magasabb pontszámot értek el a Bayley 

fejlődésskáláin. Az intruzivitás a Bayley mentális index varianciájának 13%-át magyarázta 

meg. Tanító helyzetben az utasítás negatívan korrelált a Bayley pontszámmal. A korrelációs 

kapcsolatból nem tudjuk meg, hogy vajon az anya parancsoló stílusa járul hozzá a csecsemő 

alacsonyabb fejlettségi szintjéhez, vagy fordítva: a fejletlenebb csecsemőknek hajlamosabbak 

az anyák parancsolni. Murray és Hornbaker (1997) egyéves koraszülött és időre született 

csecsemőket figyelt meg szabadjáték helyzetben, három változót kódolva Crawley és Spiker 

Mother-Child Rating Scales (l. 2. Melléklet) szempontrendszeréből: az irányítást (anya 

irányítja a csecsemő viselkedését, néha fizikailag is erőltet, tartósan és ismétlődően követeli a 

kívánt viselkedést), a szenzitivitást (az anya a csecsemő aktuális cselekedetével összhangban 

reagál, a gyermek fejlődési szintjéhez igazodik, és kész feladni saját ötletét), valamint az 

elaborációt (kiterjeszti a gyermek tevékenységét, és többnyire követi a gyermek viselkedését). 

Elemzésük szerint a szenzitivitás és elaboráció igen szorosan összefügg egymással, és egy 

egységes facilitáló, támogató interaktív interakciós stílust alkot. Az irányítás ezzel szemben 

önálló interakciós stílus. Ennélfogva az az anya, akire nem jellemző a támogatás, nem 

feltétlenül irányító, hanem lehet passzív, nem involvált is (mindkét skálán alacsony pontszámot 

érve el). Az viszont valószínűtlennek tűnt, hogy valaki a két dimenzión (irányító vs. támogató) 

érjen el magas pontszámot. Az eredmények eme mintázata három interakciós stílust 

körvonalaz: egy irányító, egy támogató és egy passzív stílust. A csecsemők nyelvi 

fejlettségének 2 éves kori vizsgálatakor kiderült, hogy az irányító stílus „rontotta” a 

beszédértési teljesítményt, míg a szenzitivitás facilitálta azt és a kognitív fejlődést is, az 

elaboráció pedig e két területen túl a beszédprodukcióra is előnyösen hatott mindkét csoportban.  

Az anya figyelemfenntartó viselkedése összefügg a csecsemő jobb közös figyelmi 

képességével és a több játékmanipulációval, míg a figyelemelterelést valószínűbben követte 

„csak nézés”, mint manipuláció (Landry, 1995). A figyelemelterelő viselkedés kevesebb, a 

figyelemfenntartó viselkedés több fókuszált figyelemmel függ össze, míg a több fókuszált 

figyelem jobb mentális fejlődéssel (Bayley MDI) jár együtt (Bono és Stifter, 2003).  
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Az anya közös figyelmi helyzetben mutatott figyelemfenntartó viselkedése szorosan 

összefügg a csecsemő nyelvi fejlettségével. Azok az anyák, akik követik a csecsemő figyelmi 

fókuszát, fölhasználják e tudásukat a beszélgetés témájaként. Azon diádok, ahol a csecsemő 

szegényesebb nyelvi képességgel rendelkezett, különféle interakciós stílust mutattak: irányító 

anya-nem bevonódó csecsemő, irányító csecsemő-nem bevonódó anya és így tovább. A közös 

az volt, hogy az anyák elmulasztották a csecsemő figyelmi fókuszát felhasználni a beszélgetés 

témájaként, és a tekintetben ezek az interakciók aszinkron interakciónak tekinthetők (Rocissano 

és Yatchmink, 1983). Tomasello és Farrar (1986) arról számolt be, hogy a jellemzően 

figyelemelterelő anyák gyerekei kisebb szókinccsel rendelkeztek mind a tárgyak, mind 

személyek nevét illetően. Ahhoz, hogy segíteni tudják csecsemőiket a világ felfedezésében, az 

anyáknak a csecsemő figyelmi fókuszához kell igazítaniuk viselkedésüket. A csecsemők még 

3 évesen is rászorulnak a szülői segítségre figyelmük fönntartásához, de Landry (és 

munkatársai, 2000) szerint ez a szükség csökken, amint nyelvi kifejező képességeik lehetővé 

teszik a problémamegoldási céljaik érthetőbb megfogalmazását. Kutatásuk kimutatta, hogy az 

anya korai figyelemfenntartó interakciós stílusa elősegítette a későbbi kognitív és társas 

függetlenséget. A hatás közvetlen és közvetett módon is felbukkant a 2, 3 és fél és 4 és fél éves 

korban mért kognitív és társas képességekben, és e hatás egyformán megjelent a koraszülött és 

a kontrollcsoportban. A figyelemfenntartás gyakorisága nőtt, míg az irányítás/utasítás csökkent 

a 2, illetve 3 és fél éves kori mérések között mind a napi rutin, mind a játék interakcióban, 

megfelelvén annak, hogy a gyermekek igénye idővel csökken az irányításra, amint egyre 

teljesebben vesznek részt a társas interakciókban. Ugyanezen a mintán egy másik 

publikációjukban (1998) azt mutatták be, hogy hogyan segít a figyelmi problémákon a 

figyelemfenntartó interakciós stílus. Az anya nagyobb figyelemfenntartó viselkedése mellett 

mindhárom csoportban nagyobb kezdeményezés- és válaszkészség-növekedést figyeltek meg. 

A hatás erősebb volt a koraszülötteknél, de ezen belül is a magas rizikójú koraszülöttek nyertek 

a legtöbbet az anyák alkalmazkodóan növekvő figyelemfenntartásából. Az anya 

irányító/utasító viselkedése minden csoportban és minden helyzetben lassabb 

kezdeményezőképesség- és válaszkészség-fejlődéssel járt együtt. Feltevésük szerint a szülői 

irányítás gátolja a gyermeket abban, hogy aktív szerepet játsszon a társas interakcióban: a 

magas fokú irányítás letöri a gyermek együttműködés iránti lelkesedését. De az is felmerült, 

hogy a szociálisan passzív gyermek mellett lesz az anya irányítóbb (lásd még Lawson fentebb 

i.m.). Kutatásukban harmadik anyai változóként a melegség-szenzitivitás szerepelt. Míg a 

figyelem fenntartása segít a koraszülött gyerekek gyakori figyelmi problémáin, úgy tűnik, hogy 

a melegség-szenzitivitás nem jelent specifikus támogatást a fejlődési nehézségeknél, mert az 

inkább az interakciós stílus érzelmi minőségére utal. Tehát a koraszülött gyermeknek nem elég, 
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hogy az anya meleg és szenzitív legyen, az is szükséges, hogy specifikusan a figyelmi 

problémákon segítsen.  

A figyelemirányítás és utasítás kognitív és szociális készségekre kifejtett korai pozitív 

hatásával ellentétben állt annak későbbi negatív hatása. Az irányítás/utasítás pozitív 

totyogókori, viszont szerényebb óvodáskori kompetenciákat jósol előre (pl. Landry és mtsai, 

1998).  

A csecsemő figyelmi fókuszának követésével az anya olyan tanulási feltételeket teremt, 

amelyek kedveznek a csecsemő megismerő folyamatainak. A csecsemők és kisgyermekek 

figyelmi és kognitív kapacitása még igen korlátozott, ezért, ha nem kell a figyelmi fókuszukat 

váltogatniuk, és új viselkedéses választ szervezniük, akkor az információfeldolgozás 

hatékonyabb lehet, a megismerés mélyül. A közös figyelmi fókusz megteremtésével az anyák 

mind a gyermek tárgy és személy közötti tekintetváltását, mind pedig a közös tárgyról való 

verbalizációt megkönnyítik. 

A fejlődéspszichológia számos tényezőt azonosított már, amelyeken a korai interakciók 

sikeressége múlik. A tényezők további kutatása elengedhetetlen a fejlődés megértéséhez. 

 

 

A szinkronitást veszélyeztető tényezők 

 

 

Többen hasonlították már a korai szülő-csecsemő interakciót a tánchoz (Barnard és 

mtsai, 1989). A partnerek a folyamatban csiszolódnak össze, több vagy kevesebb 

elégedetlenség után, egymás jelzéseinek megtanulásával. A zökkenőmentes tánchoz bizonyos 

képességek és tudás szükséges. Barnard (i.m. 42.o.) így fogalmaz: „mindkét félnek szüksége 

van arra a képességre, hogy felismerje a másik jelzéseit, hogy hallja a zene ritmusát, és képes 

legyen a ritmusra mozgatni testét, és minden egyes táncban a megfelelő lépésmintázatot 

meglépni. Ha az egyik félnek hiányzik bármelyik képessége, akármilyen ügyes is lehet a másik, 

a tánc kevésbé gördülékeny lesz”. A szinkronitásnak biológiai alapjai vannak (Feldman és 

mtsai, 2007a, 2007b, 2007c, 2004, 1997, 1996) 

A szinkronitás paraméterei érzékenyek a rizikókörülményekre. A szakirodalmi adatok 

szerint akár az anya, akár a gyermek részéről áll fenn a rizikó, a veszélyeztetett minták anya-

gyermek interakció koordinációja csökkent mértékű. A gyermek által hozott perinatális rizikót 

„reproductive casualty” névvel, a gondozó környezetből kiinduló rizikót „continuum of 
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caretaking casualty” névvel illeti az irodalom (Sameroff és Chandler, 1975). A kutatásokban 

leggyakrabban vizsgált szinkronitást veszélyeztető tényező a gyermek részéről a koraszülöttség 

és a Down-szindróma. Gyakran vizsgált az anyával vagy annak életkörülményeivel kapcsolatos 

tényező a depresszió, szorongás, fiatal életkor, hiányzó csecsemőgondozási ismeretek, társas 

támogatottság hiánya, az élethelyzetben beálló nagyobb változás, alacsony szocio-ökonómiai 

státusz, egzisztenciális nehézségek.  

A gondozói környezet által veszélyeztetett interakciókban az anyák tipikusan 

passzívabbak, alacsony válaszkészség, kevesebb verbalizáció, kevesebb játék jellemzi őket. A 

csecsemőik újszülött korukban még társaikhoz hasonló mértékben aktívak, de 3 hónapos kor 

körül már mérhetően csökkent aktivitást mutatnak (Field, 1980). 

Az újszülött részéről veszélyeztetett interakcióban a csecsemőket hipoaktivitás és 

hiperszenzitivitás jellemzi, azaz passzívak és érzékenyek. Nehéz őket éberré tenni (aroused), 

ám ha egyszer sikerült, hamar túlstimulálódnak (overaroused). A koraszülöttek erősen 

feszegetik az egyébként szenzitív szülő képességeinek határait. A szülőknek jóval nehezebb 

zökkenőmentes, szinkron interakciót fönntartaniuk, és a gyermek jelzéseit észrevenniük és 

értelmezniük. Sameroff tranzakcionalista modelljével konzisztens módon a csecsemő biológiai 

szabályozó rendszereinek zavara befolyásolja a szülők viselkedését, akik ilyen esetben 

rosszabbul alkalmazkodnak a csecsemő ritmusához, intruzívabbak és didaktikusabbak 

(Feldman, 2006). Így végül a koraszülött gyerekek sokszor kevesebb szenzitív szülői választ 

kapnak, holott igazából még többre lenne szükségük. A szülő számára pedig az interakció 

kevésbé jutalmazó.       

A tranzakcionalista modell gondolkodási keretében vizsgálódó kutatások arra is 

rámutatnak, hogy akkor van a legnagyobb esélye az interakció aszinkronitásának, amikor 

mindkét fél rizikótényezővel lép a tranzakcióba, és a rizikó nem csupán összeadódik, hanem 

megsokszorozódik (Sameroff, 2009). 
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A koraszülöttség, mint az interakció szinkronitását veszélyeztető tényező 

 

A koraszülött gyerekekeknek tipikusan szegényebb a „tánckészsége”, a jelzéseik, 

mimikájuk nehezebben olvashatóak, és kevésbé válaszkészek (Bakeman és Brown, 1980b). A 

koraszülött csecsemők ingerlékenyebbek és kevésbé tolerálják az érzelmi viselkedésben 

bekövetkező változásokat (Feldman, 2003). Kevésbé képesek koherens válasszá szervezni a 

tekintetet, az affektív és mozgásos viselkedést (Malatesta és mtsai, 1989, id. Feldman, 2007b), 

ami csökkenti a szülők esélyét arra, hogy megértsék őket, és hatékonyan reagáljanak rájuk. A 

koraszülöttek explorátoros-manipulációs képessége az időre születettekhez képest gyengébb. 

Kevésbé explorálják az új tárgyat, kevesebb tárgyat explorálnak, kevesebb tárgyra váltják át a 

figyelmüket, kevesebb tárgyra néznek, miközben a tárgyra irányított figyelmük időtartama 

egyforma az időre születettekével (Landry és mtsai, 1988). Premji és kollégái (2017) arra 

figyelmeztetnek, hogy hajlamosak vagyunk alábecsülni az enyhén koraszülöttek (34-36. 

gesztációs hét) éretlenségét (talán épp az extrém koraszülöttek túlélési esélyeinek fokozatos 

javulása miatt, jegyzem meg), pedig náluk is láthatók az erre utaló jelek: viselkedésük 

inkonzisztens és dezorganizált, állapotszabályozásuk, valamint szopó- és nyelőreflexük 

gyenge. Emiatt az enyhén koraszülöttek gondozása is kihívás elé állítja az anyákat, és ahogy az 

aggodalmuknak hangot adó szerzők megjegyzik, az egészségügyi rendszer egyáltalán nem 

készíti fel őket a nehézségekre, átlagosan 2,5 nap után bocsájtják őket haza a kórházból 

(kanadai, albertai adat). 

A koraszülöttek interakcióit tanulmányozó vizsgálatok különböző elméleti megközelítésből 

indulnak ki. 

1. Egyes kutatók szerint a gyermek biológiai veszélyeztetettsége esetén a szülő-gyermek 

szinkronitás zavarának legfontosabb oka, hogy gyenge a gyermek fiziológiai ritmust 

szabályozó képessége (Feldman, 2006, 2007a, 2007b). A szinkronitás alapjául szolgáló 

fiziológiai ritmusuk kialakulatlan, szabálytalan. Figyelmük fáradékony, viselkedésük 

éretlenebb, szervezetlenebb. Ezen kutatók e különbözőségek következményeinek az anya-

csecsemő interakcióra gyakorolt hatását vizsgálják. Mivel a későbbiekben a viselkedéses 

eltérésekhez kognitív lemaradás is társulhat, felvetődik a kérdés, hogy az anya-csecsemő 

interakció jellegzetességei játszanak-e szerepet a kognitív lemaradásban, vagy épp 

fordítva, a kognitív fejlődés lemaradása járul hozzá az interakciós különbségekhez, vagy 

esetleg a két tényező bonyolult összjátékával van dolgunk. 

2. Más kutatók abban látják a későbbi nehézségek fő okát, hogy a születés utáni közvetlen 
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időszakban a szülők és az újszülött találkozási lehetősége korlátozott, esetleg egyáltalán 

nem láthatják/hallhatják/érinthetik egymást, és a korai szeparáció megnehezíti az egymásra 

hangolódást, az összekapcsolódást.  

3. A kutatók egy harmadik csoportja azt feltételezi, hogy a gondozói viselkedés eltéréseinek 

hátterében a szüléssel kapcsolatos élmények, pl. az anya terhesség alatti és szüléssel 

kapcsolatos élményei (pl. a szülész orvos attitűdje) állnak, az, hogy mennyire traumatikus 

élmény az anya számára a koraszülés, milyenek az ebből és a korábbi személyes 

élettörténetéből következő, a gyermek fejlődésére vonatkozó elvárásai, föllépnek-e és 

fönnmaradnak-e szorongásos vagy depresszív tünetek, mennyire képes kompetens 

szülőnek érezni magát.  

 

Metaanalízisek 

Bilgin és Wolke (2015) összegyűjtötték és újra elemezték 34, 1980-2014 között 

publikált cikk adatait. Csak megfigyelésből származó, globális skálát és gyakorisági mutatókat 

alkalmazó tanulmányokat válogattak be. Három gyűjtőfogalomba csoportosították a 

tanulmányok különféle módokon mért és nevekkel nevezett változóit. Ezek: az anya 

szenzitivitása, válaszkészsége, fejlesztő viselkedése (facilitation). A csecsemő viselkedését 

nem vizsgálták. Az újra elemzés megállapította, hogy a koraszülő és időre szülő anyák 

viselkedése nem különbözik egymástól ezekben a változókban, bár az eredmények 

heterogenitása szignifikáns.  Azt, hogy az anyák viselkedése a fenti 3 jellemzőben hasonló, nem 

befolyásolta sem a koraszülöttség mértéke, sem a csecsemő életkora, sem a kutatás helyszíne 

(Európa vagy Észak-Amerika), sem az, hogy a cikket 2000 előtt vagy után publikálták (ami a 

koraszülött ellátásban bekövetkező változások miatt fontos). A szerzők felvetik és nyitva 

hagyják azt a kérdést, hogy a hasonló anyai viselkedés elégséges és megfelelő-e a koraszülött 

gyermek optimális fejlődéséhez. Ez további vizsgálódást igényel. 

Korja és kollégái (2012) 18 tanulmányt tekintettek át metaanalízisükben. Összecsengő 

eredményként azt találták, hogy a koraszülő anyák aktívabbak, irányítóbbak, kontrollálóbbak, 

a koraszülöttek passzívabbak, kevésbé éberek, kevesebbet vokalizálnak, kevesebbet játszanak. 

Tizenhárom vizsgálatban az időre születettek interakciói jobb minőségűek voltak, míg 5 

tanulmányban nem volt különbség, vagy a koraszülöttek interakciói voltak jobb minőségűek. 

A különbségek az első 6 hónapban kifejezettebbek. 

Bozzette (2007) 15, 1990 után megjelent kutatás eredményeit tekintette át (irodalmi 

áttekintés). Ezek szerint a koraszülöttek válaszkészsége alacsonyabb, kevesebbet vokalizálnak, 

és gyakrabban szakítják meg a szemkontaktust. A koraszülő anyák többet vokalizálnak és 
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mosolyognak, jobban próbálják bevonni, lefoglalni a csecsemőt. Az anyáknak kell az interakció 

gördülékenységéért többet tenniük. Egyes tanulmányok irányítóbbnak-kontrollálóbbnak 

találják a koraszülő anyákat. Több tanulmány szerint az interakciós viselkedés különbségei 

későbbi életkorokban bukkannak vagy erősödnek fel (a legkésőbbi megfigyelési időpont a 9 

hónapos kor volt). Az, hogy egyes különbségek későbbi korokban bukkannak föl, a 

különbségek környezetből fakadó, tanult voltát jelezheti. A 15 tanulmányból csak 1 talált 

kapcsolatot a csecsemő viselkedése és a neonatális rizikó között. Ez szintén a környezeti 

hatások jelentőségét húzza alá. Több tanulmány is arról számol be, hogy az anya viselkedését 

nagyban befolyásolta a szorongás, a stressz és iskolázottság mértéke. A stressz mértéke pedig 

szorosan együtt járt a csecsemő betegségének súlyosságával. 

Mint láthattuk, még a metaanalízisek is ellentmondanak egymásnak. Elképzelhető, hogy az, 

ahogyan Bilgin és Wolke gyűjtőfogalmakat képzett a különböző néven mért változókból, nem 

mindig fedte le pontosan a viselkedés valós tartalmát. A másik ok az, hogy a tanulmányok 

maguk valóban egymásnak ellentmondó eredményre jutnak, így a metaanalízisek híven 

tükrözik ezt a különböző tanulmányok beválogatása miatt.  

A szakirodalomban tapasztalható ellentmondások jó része azon módszertani nehézségek 

különféle megközelítésű megoldásából fakad, amelyekkel minden kutatónak szembe kell 

néznie koraszülöttek vizsgálatakor. A következőkben ezeket vesszük szemügyre. 

 

A kutatási eredmények összehasonlítását megnehezítő módszertani problémák 

 

a) Életkor 

Egyik ilyen az életkor dilemmája: hogyan illesszük és hasonlítsuk össze a teljes idős és 

koraszülött gyermekeket életkor tekintetében? Hiszen, ha a születésüktől számoljuk az 

életkorukat, akkor a teljes idős csecsemők előnyben lesznek: fogantatásuktól számolva 

hosszabb ideje élnek-fejlődnek. A posztnatális (születéstől számított) életkor alapján illesztett 

csoportok nehezen összehasonlíthatóak, mert a koraszülöttek biológiailag fiatalabbak, 

éretlenebbek, és a születésük után több időt töltöttek kórházban, társaik pedig otthon. A legtöbb 

kutatás ezért korrigált életkorral számol, azaz a koraszülötteknél azt veszik az életkor 

számításának alapjául, amikor teljes időben megszülettek volna. Ilyen módon az 

összehasonlítandó minták biológiai életkora egyforma. Ezt a szakirodalomban 

posztkonceptuális (azaz fogantatástól számított) életkornak is nevezik. A koraszülöttek ebből 
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az egyforma időből a méhben kevesebbet, a külvilágban többet éltek az időben született 

kortársaiknál. A külvilágban töltött hosszabb idő alatt viszont a koraszülötteknek több esélyük 

van tapasztalatszerzésre, ezért ez a módszer sem tökéletes (alacsony rizikójú, egészséges 

koraszülötteknél az is előfordulhat, hogy jártasabbak lesznek a társas interakciókban, és az időre 

született kortársaiknál kompetensebb csecsemőkké válnak). A dilemma egy másik megoldása, 

hogy a kórházból való hazabocsátástól kezdve számítják az időt, azaz a szülővel való együttélés 

idejében teszik egyformává a csoportokat. Így azonban a csoportok biológiai életkora tér el. 

Végül ritkán előfordul az az igényes megoldás is, hogy egy adott vizsgálatban a koraszülötteket 

két csoporthoz: posztnatálisan és posztkonceptuálisan illesztett kontrollcsoporthoz is 

hasonlítják.  

Az életkori illesztés befolyásolja, hogy mire következtethetünk az eredményekből. Ha a 

kórházi hazabocsátás a kiinduló pont, akkor a szülők és csecsemőjük ugyanannyi időt töltenek 

együtt, de mivel a koraszülöttek fiatalabbak, az észlelt eltérések a koraszülöttek viszonylagos 

biológiai éretlenségének lehetnek köszönhetők. Posztkonceptuális illesztésnél a koraszülött 

csecsemő több időt tölthet együtt szüleivel, de előtte kevesebb ideig fejlődött az anyaméhben, 

ezért az esetleges eltérések mögött ezen tényezők állhatnak. Posztnatális illesztésnél a 

koraszülöttek fiatalabbak, és a külvilágban töltött időben többet éltek nem ideális kórházi 

környezetben és kevesebbet a szüleikkel, ezért az ilyen vizsgálati elrendezésben a koraszülöttek 

fiatalabb életkora és eltérő élményei magyarázhatják az esetleges eltéréseket. Ezt 

szemléltetendő mindhárom megoldásra bemutatok egy-egy kutatást, és összegzem, mi a 

tanulsága a többféle megoldás használatának, de előtte még felvetek egy további nehézséget. 

Nevezetesen azt, hogy a korrigált életkor számítása korántsem egyértelmű (Siegel, 1983). 

Például az utolsó menstruációs időpontra való visszaemlékezés nem mindig tökéletes, mi több, 

nagy az egyéni variabilitás az ovuláció időpontjában: az utolsó menstruáció kezdőnapjától 

számított 14. nap a valóságban a 7-25. nap valamelyike (DiPietro és Allen, 1991).  

Eizirik és kollégái (1994) intenzív osztályi kezelésre szoruló és nem szoruló, egészséges 

koraszülöttek megfigyelésekor arra jutottak, hogy az intenzív osztályos újszülöttek jobb 

hangulatban voltak, és kevesebb distresszt mutattak, mint az egészséges koraszülöttek. A 

szerzők úgy magyarázzák a meglepő eredményeket, hogy az intenzív osztályos újszülöttek már 

jóval régebb óta éltek a méhen kívül, és így több tapasztalatuk volt anyjukról, jobban 

összehangolódtak vele. Egyértelmű, hogy ez az eredmény abból ered, hogy nem illesztették a 

mintát az anyával együtt töltött idő tekintetében. Crnic és munkatársai (1983b) 37 korrigált 

életkorú koraszülöttes diádot hasonlítottak össze 42 illesztett, időre született társukkal 10 perces 

szabad és 5 perces félig strukturált játékinterakcióban 4, 8 és 12 hónapos korban. A 

koraszülöttes diádok nagyobb közelségben voltak, többet érintették egymást. Az anyák 
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kevesebb pozitív érzelmet fejeztek ki, viszont gyakrabban adtak jelzést. A koraszülöttek 

kevesebbet mosolyogtak, vokalizáltak, alacsonyabb volt a válaszkészségük, és gyakrabban 

fordították el anyjukról a tekintetüket. Amikor tehát a koraszülöttek egyenlő életkorúak 

biológiailag, de kevesebb időt töltöttek a méhben és többet a külvilágban, az a kép alakul ki, 

hogy az anya aktív, a csecsemő nem válaszkész, és az anyák aktivitása nem csökken az első év 

folyamán. A szerzők felvetik a kérdést, hogy vajon passzív csecsemő mellett lesz-e aktív a 

mama, vagy az aktív mamától lesz-e visszahúzódó a csecsemő? Bakeman és Brown (1980a) 

azt a szempontot tartotta fontosnak, hogy a csoportok egyforma mennyiségű időt töltsenek 

anyjukkal, és ezért a hazabocsátás időpontjához igazították a csoportokat. A vizsgálatban 26 

koraszülöttet és 23 teljes idős újszülöttet hasonlítottak össze etetési helyzetben, a kórházi 

hazabocsátást követően közvetlenül, majd 1 és 3 hónappal később. A koraszülöttek átlagosan 1 

hónappal fiatalabbak voltak. Bakeman és Brown azt tapasztalta, hogy az aktivitási szint 

lényegében egyforma volt, csak a középső időpontban voltak a koraszülöttek kevésbé aktívak. 

A teljes idős csecsemők többet néztek az anyára és a környezetre az első két mérési időpontban, 

ami a harmadik időpontra kiegyenlítődött. A koraszülöttek több hangot adtak ki az első 

időpontban, de megmaradtak az inhalációs jellegű hangoknál, míg a kontrollcsecsemők a 3. 

mérési pontban már elkezdtek gagyogni. A vokalizációra tehát a gyakorlás és több beszélgetés 

tapasztalata vajmi kevés hatással van, többet számított az, hogy a koraszülöttek biológiailag 1 

hónappal fiatalabbak voltak. A kontrollcsecsemők tisztább jelzéseket adtak az etetést illetően: 

kinyitották a szájukat, ha készek voltak. Ők a koraszülöttek 20%-ával szemben az idő 30%-át 

töltötték ki aktív evéssel. Etetéskor a kontrollanyák sikeresebbek voltak: több időpontban 

etettek, többször törölgették a csecsemő száját, és többször büfiztették a csecsemőt. A 

koraszülöttek anyukái több időt töltöttek azzal, hogy próbálják etetni a csecsemőt, több direkt 

utasítást adtak, csipkedték, gurigatták a gyermeket azért, hogy egyen. Etetési interakcióban 

tehát egyforma gyakorlási idő lehetősége mellett a koraszülöttek „ügyetlenebbek” voltak.  Ezek 

a különbségek feltehetően ugyancsak azzal állnak kapcsolatban, hogy egy hónappal fiatalabbak 

voltak társaiknál. Brachfeld, Goldberg és Sloman (1980) komplex dizájnnal dolgozott: 

egészséges és beteg koraszülött csoportokat hasonlított össze posztnatálisan és 

posztkonceptuálisan illesztett teljes idős csoporttal 8 és 12 hónapos korban. A posztnatálisan 

illesztett kontrollcsoporttal való összehasonlítás azt mutatja meg, hogy miképp játszik szerepet 

a biológiai éretlenség és a kórházban eltöltött több idő az anya-csecsemő interakció 

alakulásában. A posztkonceptuális illesztésnél nem lehet az éretlenség az eltérés oka, mivel a 

csoportok egyidősek. Az eltérések itt eredhetnek az anya koraszülés élményéből adódó, 

viselkedésben kifejeződő attitűdbeli különbségekből, illetve a koraszülött csecsemő 

„koraszülött élményeiből” (értsd: orvosi beavatkozások, inkubátortapasztalatok, szeparáció 
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stb.). A posztnatálisan illesztett összehasonlításban a koraszülöttek többet sírtak, nyűgösebbek 

voltak, az anyák több játékot mutattak be, nagyobb közelség és több érintés jellemezte őket, és 

mind a csecsemők, mind az anyák kevesebbet mosolyogtak. Ezek a különbségek tehát a 

fiatalabb életkorukkal, viszonylagos éretlenségükkel függhetnek össze. (A beteg koraszülöttek 

ugyanezen változókban, de nagyobb mértékben tértek el a kontrollcsoporttól.) A 

posztkonceptuális illesztésnél (korrigált életkor), amikor az eltérés oka nem az éretlenség, a 

koraszülöttek továbbra is többet sírtak, nyűgösebbek voltak, kevesebbet mosolyogtak, több volt 

az érintés, az anyukáik pedig több játékot mutattak be. (Egyéves korban viszont semelyik 

változóban nem volt különbség a csoportok között.) Azt látjuk, hogy az időre született 

csoportnak a több játék terén megmutatkozó előnye és a szülő több mosolygása a viszonylagos 

érettségüknek köszönhető, míg a koraszülött csecsemők sírós-nyűgös viselkedése, kevesebb 

mosolygása, a több érintés és az anya részéről való intenzívebb játékbemutatás a koraszülés 

élményével is összefügghet. A tanulmány hangsúlyozza az időre születettek biológiai életkori 

és tapasztalati életkori illesztésének módszertani hasznosságát. Emellett azt is kiemeli, hogy a 

szülő-gyerek interakció vizsgálatakor a korrigált életkor használata még bonyolultabb, mint a 

kognitív fejlődés vizsgálatában, mert nincsenek a diádikus kapcsolatnak életkori sztenderdjei, 

nincsen lefektetve, hogy mi az interakciók normális fejlődési menete.    

 Crnic és Bakeman fent említett kutatásainak eredményeit az előbbi eredményekkel 

összefüggésbe hozva azt látjuk, hogy akár korrigáljuk az életkort (több ideje vannak együtt a 

koraszülöttes diádok), akár nem (egyenlő ideje vannak együtt a diád tagjai), a koraszülő anyák 

többet érintik a csecsemőjüket, és aktívabbak, mint a kontrollanyák. Amikor a diád tagjai több 

ideje vannak együtt, akkor megfigyelhető az „anya aktív-csecsemő passzív” mintázat, ha 

viszont egyenlő ideje élnek együtt, akkor nincs eltérés az aktivitási szintben a 

kontrollcsoporthoz képest. Ez azt sugallja, hogy az "aktív anya-passzív csecsemő" mintázat 

kialakulását elősegíti egymás interakciós viselkedésének megismerése, összecsiszolódása, de 

az a kérdés továbbra is nyitva marad, hogy a passzív csecsemő mellett válik-e aktívvá az anya, 

vagy a fokozottan aktív anya mellett válik-e passzívvá a csecsemő. Az, hogy a koraszülő anyák 

mindhárom kutatás szerint többet érintik a csecsemőjüket, arra utal, hogy a koraszülő anyák 

fokozott érintő viselkedése az együtt vagy a kórházban külön töltött időtől és a csecsemő 

kontrolltársaihoz képesti éretlenségétől függetlenül mindenképpen megjelenik, tehát 

valószínűbben fakad a koraszülés élményéből. A koraszülött csecsemők a teljes idős 

csecsemőkhöz képest többet fordítják el a tekintetüket az anyjukról, akár több időt töltöttek már 

együtt (Crnic), akár éretlenebbek (Bakeman), és többet sírnak, nyűgösebbek és kevesebbet 

mosolyognak (Brachfeld). A koraszülött csecsemő tehát az anyaméhben, kórházban vagy 

otthon eltöltött időtől függetlenül (a kontrollcsoporthoz viszonyítva) kevésbé jutalmazó, kissé 
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elkerülő társas partner, ami feltételezhetően a koraszülöttség „élményével” függ össze. Talán 

az orvosi procedúrák, a fájdalmas beavatkozások, az intenzív osztály túlstimuláló közege (fény, 

zaj) elkerülésre tanítja a koraszülöttet, ami adaptív válasz lehet az intenzív osztályon, de 

maladaptív az anya-csecsemő interakciók során. Az, hogy a biológiailag fiatalabb koraszülöttek 

jelzései nehezebben olvashatóak az időre születettek jelzéseinél, a koraszülöttek fiatalabb 

életkorából fakadhat. A kontrollcsecsemők korábbi gagyogása az idősebb életkorukkal függhet 

össze.  

Koraszülött–teljes idős minták összehasonlításakor tehát az életkor illesztésének több módja 

lehetséges, a különféle módokkal pedig más-más kérdésekre kaphatunk választ, amit a 

szakirodalom eredményeinek értelmezésekor feltétlenül szem előtt kell tartanunk.  

 

b) A koraszülöttek csoportjának nagyfokú heterogenitása 

A kutatások mintavétele nagyon különböző lehet. A koraszülött csoportok rizikója különféle 

mértékű, egyes kutatások homogén magas vagy alacsony rizikójú csoportot képeznek, mások 

csoportja heterogén a rizikót illetően, sok kutatás pedig be sem számol a koraszülöttek biológiai 

rizikójának mértékéről. A koraszülött minta definiálása gyakran különbözik (pl. gesztációs 

életkor alapján vagy születési súly alapján történik). Egyes kutatások csak AGA, mások kevert 

(AGA és SGA) mintát vizsgálnak. Nehezen összehasonlíthatóak a heterogén és homogén 

születési súlyú minták egymással (ez utóbbi kategóriái általában: 1501 gramm, 1001 gramm, 

501 gramm alatt). Egyes minták csak egészséges koraszülötteket, mások beteg, mi több, 

különböző mértékben beteg koraszülötteket is bevonnak. Változó, hogy ikrek is bekerülnek-e 

a mintába, vagy nem, és hogy az anyának első vagy többedik gyermeke-e a megfigyelt 

csecsemő.  

 

 

c) A megfigyelési szempontok enyhén eltérő definíciói 

 

A koraszülöttes anya-csecsemő interakciót vizsgáló kutatások eredményeinek 

összehasonlításakor felmerülő tovább nehézség, hogy ugyanolyan nevű változókat egymástól 

eltérően definiálnak (lásd pl. „bevonódás”), és ugyanolyan tartalmú változókat más nevekkel 

illetnek („intruzivitás, inszenzitivitás, irányítás, kontrollálás, utasítás”).  
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Az anya interakciós viselkedésének mérésére számtalan megfigyelési szempontrendszer 

született. (A legfontosabbak összefoglalását a 2. Melléklet tartalmazza.) Így nem csoda, ha 

különböző számú és tartalmú faktorokat azonosítottak, vagy más összefüggéseket detektáltak. 

Egyelőre még nem sikerült ismételt elemzéssel végleges faktorstruktúrát kikristályosítani, 

annak dacára, hogy számos faktort már „megismételtek”. Az általam áttekintett (nem csak 

koraszülötteket tanulmányozó) több mint 200, csecsemő- és kisgyermekkori interakciót 

vizsgáló tanulmány kétharmada önálló, saját kidolgozású szempontrendszert használt, így az 

eredményeik igen nehezen vethetők össze egymással. A maradék egyharmadnak kb. a fele 

annyira szűkszavúan írja le mérőeszközét, hogy nem csak megismételni nem lehet, de még az 

sem érthető, hogy a kapott eredmények mire vonatkoznak pontosan. Mindössze az egyharmad 

másik fele használ mások által kialakított, elismert, több szubkultúrában ellenőrzött reliabilitás 

és validitás mutatókkal rendelkező megfigyelési szempontrendszert. Természetesen ezek sem 

feltétlenül jól összehasonlíthatóak egymással. Ugyanazon megfigyelési szempontrendszert 

használó legtöbb tanulmány száma négy volt, 4-4 tanulmány használta a NCATS, PCERA, 

MBRS, MCRS skálákat, továbbá 3-3 tanulmány használta a PARCHISY, Chatoor, Fish, 

Schölmerich és Rocissano szempontrendszereit. Towle (és mtsai, 1988) tanulmányában 29 

szempontrendszert mutat be, amelyből 22-vel nem találkoztam az általam elolvasottakban. 

Nyilvánvaló, hogy az enyhén eltérő kutatási kérdések megválaszoláshoz enyhén eltérő 

eszközökre van szükség. Némely szerző inkább a verbális viselkedésre figyel, némelyek a nem 

verbálisra, egyesek az anya gyermekéhez fűződő érzelmi viszonyulására, mások az anya 

figyelemirányító vagy figyelemkövető stratégiáira kíváncsiak. A baj az, hogy sokszor ugyanarra 

a kérdésfeltevésre is enyhén eltérő mérőeszközökkel keresik a választ. Így sohasem tudhatjuk, 

hogy az eredmények különbségei minek köszönhetőek: az eltérő mintának, mérési hibának, az 

eltérő mérőeszköznek vagy esetleg a vizsgált jelenség egy speciális tulajdonságának.  

 

 

d) Helyzet, helyszín 

A kutatási eredmények összevetését az is tovább bonyolítja, hogy különféle megfigyelési 

helyzeteket és helyszíneket használnak: laboratórium vs. otthon, (szabad vagy strukturált) játék, 

gondozási (etetés, fürdetés, pelenkázás stb.) helyzet. A helyzet/helyszín pedig befolyásolja a 

viselkedést. Csak a nukleáris családok időszaka óta tartozik az anya-gyermek kapcsolat 

vizsgálatakor egyértelműen a pszichológusok feladatai közé a játékinterakcióban való 

megfigyelésük. Az anyáknak ui. korántsem volt mindig feladatköre a csecsemővel való játék, 
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inkább a csecsemő nagyobb testvérei, unokatestvérei, az anya testvérei (stb.) látták el ezt a 

feladatot. A világ nagyobb hányadán ez még most is így van11. A fejlett országokban az anyák 

a gondozási feladatok ellátása mellett első számú játszópartnerei lettek gyermeküknek. Így ma 

már az anya-gyermek kapcsolat megfigyelésére a játék számít a legtermészetesebb és az 

interakciós viselkedés szempontjából talán a legreprezentatívabb szituációnak. 

e) Számos tanulmány nem közli vagy megkérdőjelezhető eljárással (egyetértési 

százalék) számolja a megfigyelés megbízhatósági adatait. 

f) A mintavételi és adatgyűjtési nehézségek miatt sok a kis elemszámú mintán készült 

publikáció, és ezen a téren nem tapasztalható fejlődés. Például Salvatori (és mtsai,) 2016-ban 

publikált cikkében 16 fős igen kis súlyú és 24 fős kis súlyú koraszülött mintát vetett statisztikai 

elemzés alá.  

g) A kutatást visszautasítók aránya éppen abban a szegmensben lehet magas, ahol a 

pszichológiai problémák a legerősebbek. 

h) Számos kutatás nem illeszti a kontrollcsoportot olyan potenciálisan fontos szerepet 

játszó változókban, mint pl. szocioökonómiai státusz, iskolázottság, életkor stb. 

i) A koraszülöttek intenzív osztályon történő ellátása olyan rohamosan fejlődött, hogy a 

10-20 éve végzett vizsgálatok érvényessége elévül – amennyiben persze a mért változókat az 

ellátás fejlődése befolyásolja. Például az elmúlt másfél-két évtizedben elért előrelépés ‒ a 

szülőknek a koraszülött gondozásába való bevonása, a rugalmas látogatási idő kialakítása, a 

testvérek látogatásának engedélyezése, a szülők érzelmi támogatása ‒ segíthet kiküszöbölni a 

szeparáció okozta kockázatot a korai interakciókra nézve. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a kutatók különböző mintákon, a gyermek 

különböző életkoraiban különböző megfigyelési módszereket használtak. Emellett 

kutatásonként változik a megfigyelés időtartama, helyszíne, a minta jellemzői is. Ez a 

változatosság viszont nem könnyíti meg a kutató dolgát az eredmények összevetésekor.  

 

A koraszülöttes anya-csecsemő diádok interakcióinak megfigyeléséből származó 

                                                             
11 A főként euro-amerikai populáció megfigyeléseiből származó kutatási eredményeink nem feltétlenül 

általánosíthatóak más szubkultúrákra. Lásd pl. Leyendecker (1997b) eredményei, amelyek szerint nem volt 

különbség a közép-amerikai és euro-amerikai gyerekek kötődési eloszlásában, de amíg a bizonytalanul kötődő 

euro-amerikai diádok valószínűbben töltöttek időt a szakirodalom által "diszharmonikusnak, aszinkronnak" 

nevezett interakcióban, addig a bizonytalanul kötődő közép-amerikai gyerekek nem töltöttek több időt 

diszharmonikus interakcióban. 
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eredmények 

 

1. Az újszülöttkorra szorítkozó kutatások 

Henderson (és mtsai, 2016) arról számol be 285 koraszülő és 4176 időre szülő anya 

kérdőíves vizsgálata alapján, hogy többnyire az újszülött állapota, néhány esetben a saját 

állapotuk miatt a koraszülő anyáknak ‒ nem meglepő módon ‒ szignifikánsan kevesebb 

lehetőségük volt a szülés után kézbe venni, megszoptatni újszülöttjüket, mint az időre szülő 

anyáknak. A két csoport között a csecsemő iránti érzések tekintetében is különbség mutatkozott. 

A koraszülő anyák a szülés után 3 hónappal gyakrabban érezték úgy, hogy csecsemőjük nem 

tartozik hozzájuk. Kevesebb pozitív (pl. boldog, válaszkész) és több negatív (pl. követelőző) 

jelzővel jellemezték újszülöttjüket. Egyes korszülő anyák késleltethetik a kötődés és 

összetartozás érzését, ami mögött a szerzők szerint a valós gyakorlati nehézségek, a 

„pszichológiai ráfordítás” különbözősége, a Perinatális Intenzív Centrumban töltött idő alatt 

„elveszített szülői szerep” állhat. McGehee és Eckerman (1983) az anya kórházi látogatásának 

gyakoriságát megfigyelve azt írta le, hogy az újszülött annál inkább nézi az anya arcát, minél 

gyakrabban látogatja az őt meg. Marton, Minde és Ogilvie (1981) a Perinatális Intenzív 

Centrumban figyelte meg anya és koraszülöttje viselkedését. Megállapították, hogy a ritkán 

látogató anyák válaszkészsége alacsonyabb. A magasabb válaszkészségű és gyakrabban 

látogató anyák viselkedésében konzekvens interakciós mintázatra bukkantak: az újszülött 

szeme kinyitására az anyák következetesen érintéssel, az újszülött nyújtózkodására 

mosolygással reagáltak. Az anya válaszkészségének és látogatási gyakoriságának mértéke az 

anya megelőző személyes élettörténetétől, saját szüleivel való kapcsolatától, házastársi 

támogatottságától függött, a szülés/születés körülményei nem befolyásolták. Minde, Perrotta és 

Marton (1985) 20 fős koraszülött és 26 fős páronként illesztett kontrollmintán 4 héttel a 

hazabocsátást követően (kb. korrigált 1 hó) azt tapasztalta, hogy a koraszülő anyák kevesebbet 

mosolyogtak és kevesebbet érintették újszülöttjüket, de többet nézték őt, és többet beszéltek az 

operatőrhöz. Ugyanők a csecsemő 8 hetes korában többet vokalizáltak, 3 hónapos korban 

aktívabbak, de távolságtartóbbak voltak: többet beszéltek a csecsemőhöz, többet nézték, de 

kevesebbet mosolyogtak rá. Az újszülöttek viselkedése a két csoportban csak az első mérési 

ponton különbözött: ekkor az időre születettek aktívabbak voltak. Ezekből a szerzők azt a 

konklúziót vonták le, hogy az egészséges koraszülött anyja kompenzáló módon viselkedik: 

többet beszél, többet néz, de mindezt kevesebb érzelemkifejezéssel teszi, gyakori nála a 

csecsemőgondozáshoz kapcsolódó rutinérintés, de ritka az egyéb érintés. A beteg koraszülöttek 
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anyái nem csak kevesebb érzelmet fejeznek ki, hanem kevesebb kompenzáló gondoskodást is 

mutatnak. A szerzők szerint ez vagy fatalisztikus attitűd, vagy válasz az újszülött kevésbé 

szervezett viselkedésére. Minde kutatásának reliabilitását azonban két tényező is gyengíti: 

egyrészt a megkérdőjelezhető „egyetértési százalék” módszerrel számították a megfigyelők 

közötti megbízhatóságot, másrészt a páronkénti illesztést 5 szempont alapján tették meg, 

amelyek között viszont nem szerepelt az anya iskolázottsága és életkora, holott tudjuk, hogy 

különösen az előbbi nagyban összefügg az interakciós viselkedéssel. Ez az eredmény 

ellentmond Beckwith és Cohen (1978) eredményének, ahol a beteg újszülötteket részesítették 

több társas interakcióban. Ők korrigált 1 hónapos (AGA) koraszülötteknél azt tapasztalták, 

hogy a nagyobb posztnatális rizikónak kitett újszülöttek több társas interakcióban részesültek 

anyjuktól otthon, napi rutin megfigyelése közben. Az optimálisabb fejlődésű koraszülöttek 

ezzel szemben kevesebb interakcióban volt részük. A kutatás erőssége, hogy 109 fős mintát 

figyelt meg átlagosan 74 percig, viszont komoly hiányossága, hogy teljes idős mintát nem 

alkalmaztak, így az eredmények nehezen összevethetőek más kutatások eredményeivel. A két 

kutatás eredményeinek ellentmondásossága fakadhat a módszertani hiányosságokból. Feldman 

(2007b) azt állapította meg, hogy 3 hónapos korban a koraszülött-anya diádokat több, ámde 

rövidebb ideig tartó tekintetváltás jellemezte. Míg a teljes idős babák 73 másodperc elteltével, 

a koraszülöttek 11 másodperc után utasították el a szemkontaktust. A szemkontaktus magas 

arousallal jár, talán ezt tolerálják kevésbé a koraszülöttek. Szintén fontos megfigyelés, hogy az 

anyák hasonló mintázatot mutattak: a teljes idős csecsemők mamái hétszer hamarabb léptek ki 

a kölcsönös nézésből: a csecsemő nézését követő 2 másodpercen belül megszakították a 

szemkontaktust. A szemkontaktus fenntartásának nehézsége ‒ részben ‒ kapcsolatban állhat a 

koraszülöttek kognitív, figyelmi és végrehajtó funkciók terén meglévő lemaradásával. Szemtől-

szembeni játékhelyzetben Field (1977) is ezt a mintázatot találta egy hónapos koraszülöttek 

mintáján. A koraszülöttek válaszkészsége alacsonyabb volt, és több elutasító viselkedést 

mutattak (tekintetkerülés, nyűgösség), anyák pedig minden (vesztibuláris, auditív, taktilis és 

vizuális) modalitásban többet ingerelték őket, akkor is, ha az újszülött rájuk nézett, és akkor is, 

ha kerülte a tekintetet. Kétéves követővizsgálatuk azt is megmutatta, hogy a kezdetben 

„hiperaktív” anyák a gyermek 2 éves korára hajlamosabbak voltak túlkontrollálóak és 

túlvédőek lenni. Bakeman és Brown (1980a) általam fentebb már említett kutatásában a kórházi 

elengedés előtt közvetlenül, majd 1 és 3 hónap múlva, mindig kórházi környezetben figyelték 

meg az interakciókat. Mikroanalitikus módon 75 újszülött és 82 anyai viselkedést kódoltak. 

Három szinten elemezték az eredményeket. A viselkedés legelemibb szintjén a csoportok 

viselkedése nem különbözött. Az elemzés második szintjén az összes kódot szuperkódolták a 

következőképp: „anya aktív (A)”, „újszülött aktív (Ú)”, „mindkettő aktív (M)”. Az elemzés 
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harmadik szintjén az így kapott szekvencia (pl. MMMMMAAAAÚÚÚÚ) mintázatát 

elemezték. Az elemzés ezen szintjén markáns különbségek jelentek meg a csoportok között. Az 

a kép bontakozott ki, hogy a korszülött újszülött passzív, az anya aktív. Mintha lenne egy adott 

közös aktivitási szint, amit a passzív koraszülött mellett az anya egyedül igyekezne teljesíteni. 

Az 1. időpontban a koraszülő anyák több taktilis-vesztibuláris ingerlést adtak. Az újszülött 

aktivitása idővel nőtt, az anyáé stabil maradt, de különösen nőtt a „mindkettő aktív” kategória. 

Mindhárom mérési időpontban a koraszülő anyák kezdeményeztek gyakrabban akciót az 

újszülöttekkel összevetve. Ezzel szemben a kontrollcsoportban kiegyenlítettebb volt a 

kezdeményezés megoszlása: hol az anya volt aktív, és az újszülött kapcsolódott hozzá, hol pedig 

a gyermek volt aktív, és az anya csatlakozott hozzá. Az együttes akciónak szinte mindig az 

újszülött vetett véget, de míg ez a kontrollcsoportban idővel egyre kiegyensúlyozottabbá vált, 

addig a koraszülött csoportban nem változott ez az arány.       

Az utolsó, frissnek szintén nem nevezhető újszülöttkori vizsgálatnak van Beek, Hopkins 

és Hoeksma munkája (1994). Eredményeik igen korlátozott mértékben általánosíthatóak, mert 

mindössze hat 32. hétnél fiatalabb AGA, hat 32. hét után született AGA, hat SGA és hat teljes 

idős újszülöttet vontak be kutatásukba. A vizsgálat erőssége, hogy szekvenciaanalízist használt. 

A kutatás tanúsága szerint a kontrollanyák több pozitív arckifejezést mutattak. A koraszülöttek 

anyái több „szünetet” tartottak, amikor csak nézték újszülöttjüket. A 32. hét után született AGA 

és a teljes idős újszülöttek tartottak leginkább szemkontaktust az anyjukkal (az idő 60%-ában). 

A koraszülő anyák tendencia szintjén többet vokalizáltak, a kontrollanyák több mozgásos 

játékot játszottak. A kutatók szekvenciaanalízissel azt vizsgálták, hogy mind az anyák, mind az 

újszülöttek viselkedése mennyire kiszámítható a partner megelőző viselkedéséből. Arra, amikor 

az újszülött befolyásolja az anyát, a „csecsemő dominál” („infant dominance”), arra, amikor az 

anya befolyásolja a csecsemőt, az „anya dominál” („mother dominance”), arra, amikor a felek 

kölcsönösen hatottak, a „kétirányúság” („bidirectionality”) elnevezést használták. Minden 

csoportban a kétirányúság fordult elő a leggyakrabban, az „anya dominál” pedig igen ritka volt. 

Az életkor előrehaladtával a kétirányúság gyakoribbá vált. A csoportok összehasonlításakor a 

legszembetűnőbb eltérés az volt, hogy az SGA csoportnál fordult elő legritkábban a 

kétirányúság. Az SGA újszülöttek viselkedését minden csoporthoz képest kevésbé befolyásolta 

az anya megelőző viselkedése. A 32. hét után született AGA újszülöttek nem különböztek a 

teljes idős csoporttól. Amikor az anyákból „kiszámítható” és „kiszámíthatatlan” viselkedésű 

anyacsoportokat képeztek, akkor kiderült, hogy a kiszámíthatatlan viselkedésű anyák 

kiszámíthatatlanságát nagyrészt az újszülött viselkedése variabilitásának hiánya okozta. 

Másképpen: az anya nem tudja követni a monoton viselkedésű újszülöttet, a monoton 

viselkedésű újszülött nem dominálja az interakciót. Az SGA újszülöttek viselkedése volt a 
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legkevésbé előrejelezhető.  

Láthattuk, hogy már ebben az életkorban, a kórházban individuális, az újszülött 

egészségi állapotától független különbségek vannak az anyák válaszkészségében, és már ekkor 

szabályos mintázata van az anya interakciós viselkedésének. Ellentmondásos a kép a beteg 

koraszülöttek interakcióit illetően: az anya válaszkészségét hol szegényesebbnek, hogy 

intenzívebbnek írják le esetükben. Elképzelhető, hogy az ellentmondás az anya olyan 

háttérváltozóinak köszönhető, amelyeket e vizsgálatok nem vettek figyelembe (iskolázottság, 

szocioökonómiai státusz, személyes élettörténet). Úgy tűnik, hogy ugyan a koraszülő anyák 

vokalizáció tekintetében aktívabbak és többet néznek, mégis kevesebb pozitív érzelmet 

fejeznek ki, az újszülöttjeik pedig passzívabbak. Az anyák viselkedése talán a koraszülött 

passzivitására adott reakció, talán kompenzáló attitűd következménye. Legalábbis a 

kezdetekben az anya alkalmazkodik az újszülött viselkedéséhez, ilyen értelemben a csecsemő 

dominál. 

 

2. Kiscsecsemőkor: 3-6. hónap 

Van Beek és kollégái imént idézett eredményét Feldman (2006) is igazolta „idősebb”, 

(korrigált) 3 hónapos csecsemőkkel: a csecsemő vezet-anya követ típusú szinkron interakció 

kevésbé fordult elő koraszülötteknél, mint időre születetteknél. Lester és kollégái pedig 

úttörőként jutottak hasonló eredményre 1985-ben. Húsz-húsz fős koraszülött és időre született 

csecsemő mintát 3 és 5 hónapos korban figyeltek meg.  A szemtől-szembeni interakciókat 

mikroanalitikus módon kódolták. Kimutatták, hogy az érzelemmegnyilvánulásoknak időben 

szervezett periodikus ritmusuk van. A két mérési pont között egyrészt nőtt mind a csecsemő, 

mind az anyai viselkedés periodikussága, másrészt erősödött a periodikusság szervezettsége és 

koherenciája is. A csoportok összehasonlításából kiderült, hogy mindezek az időre született 

csoportban még jobban nőttek, továbbá, hogy a teljes idős csecsemők mindkét időpontban 

inkább vezették (dominálták) az interakciót. Ezek szerint a ritmusos, időben ismétlődő 

szerkezet biológiailag meghatározott lehet. 

Greene, Fox és Lewis (1983) szintén 3 hónapos csecsemőkkel erősítette meg a fent már 

leírt jelenséget (szerény, mindössze 14 fő egészséges-, 16 fő beteg koraszülöttet és 16 fő teljes 

idős csecsemőt tartalmazó mintán), miszerint az egészséges teljes idős és koraszülött 

csecsemők többet nézték anyjukat, mint a beteg koraszülött csoport tagjai. A koraszülő anyák 

válaszkészsége magasabb volt, különösen a vokalizáció terén. A beteg koraszülöttekhez 

tartózkodtak a legközelebb az anyák, és ők kapták a legtöbb kinesztetikus ingerlést, viszont 
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feléjük irányult a legkevesebb érzelemkifejezés. Minél kevésbé volt éber 3 hónapos korban az 

újszülött, annál magasabb volt az anya válaszkészsége. Zarling és kollégái (1988) 34 

egészségügyi komplikációkkal terhelt koraszülöttet hasonlítottak össze egy 20 fős 

kontrollcsoporttal. Ennek során arra jutottak, hogy a koraszülő anyák kevésbé voltak 

szenzitívek, mint a kontrollcsoport anyái, továbbá a szenzitivitás nem állt kapcsolatban a 

csecsemő egészségügyi állapotának minőségével. A csecsemő válaszkészsége negatívan 

korrelált az egészségügyi állapotával. A csecsemő válaszkészségét kontrollálva a két csoport 

anyáinak szenzitivitásbeli különbsége változatlanul megmaradt. A beteg koraszülöttek anyáinál 

tapasztalható kisebb mértékű szenzitivitás tehát nem függ a csecsemő válaszkészségétől vagy 

egészségügyi állapotától. Az eredmények értelmezését megnehezíti a kontrollcsoport vegyes 

összetétele (30. és 40 hét közötti héten, 2500 g fölötti súllyal és orvosi komplikációk nélkül 

születettek), és a kontrollcsoport szocioökonómiai státusz szerinti illesztésének hiánya, ezek 

miatt ugyanis a talált különbségek nem feltétlenül a koraszüléssel függnek össze. Az anya 

szenzitivitására vonatkozó eredmény azért jelentős, mert a szenzitivitás kulcsfontosságú a 

kötödés minőségében. Candelaria, Teti és Black (2011) 112 fős, többszörösen rizikós 

(afroamerikai, hátrányos helyzetű, koraszülött) populáción végzett vizsgálatából az derült ki, 

hogy az anya szenzitivitása a központi moderátor a rizikótényezők és kötődési biztonság között. 

A disztális hatások az anya proximális folyamatain keresztül fejtik ki hatásukat, a csecsemő 

egészségügyi állapota pedig nem állt direkt kapcsolatban a kötődési biztonsággal. A 

szenzitivitást és intruzivitást komplex dizájnnal vizsgáló Feldman (2007a) hat 4 hónapos 

csoportot: 5 rizikós és 1 kontrollcsoportot (összesen 145 főt) hasonlított össze. Két csoport a 

csecsemő részéről volt rizikós: koraszülött és méhen belüli retardált csoportok. Három 

csoportban az anya részéről állt fent rizikó: depresszió, szorongás és mindkettő egyszerre. Az 

anya szenzitivitása alacsonyabb, intruzivitása és a csecsemő negatív emocionalitása magasabb 

volt a csecsemő-rizikós csoportokban, mint a többiben. A csecsemő-rizikós csoportokon belül 

a méhen belüli növekedésben retardált csoport tagjai több negatív érzelmet, az anyáik pedig 

több intruzivitást mutattak a koraszülött csoporthoz képest. Az anyák intruzivitása a kontroll- 

és anya-rizikós csoportok között is szignifikánsan eltért egymástól, és ezen belül a depressziós 

anyák voltak a legintruzívabbak és a legkevésbé képesek a kölcsönösségre. Azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a legveszélyeztetettebbek a biológiai riziónak kitett csoport tagjai. Az 

újszülöttkorban koraszülötteknél tapasztalt passzivitást és kevesebb pozitív érzelmet 

kiscsecsemőkori kutatás is igazol. Magas rizikójú féléves koraszülöttek kevesebbet 

mosolyogtak, mint az alacsony rizikójú és teljes idős csoport tagjai (Garner és Landry, 1994). 

Más arról számol be, hogy 4 különböző mértékben agyi vérömlenyt elszenvedett koraszülött 

csoport (I., II., III., IV. stádiumú intraventrikuláris vérömleny) tagjai passzívabbak voltak és 
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kevesebb pozitív érzelmet mutattak (korrigált) 3 hónapos korukban a kontrollcsoporthoz képest 

(Garcia-Coll és mtsai, 1988).    

Érdekes eredményeket tett közzé egészséges koraszülött mintán Harrison (1990). A 

kórházból való elbocsátás után 3 hónappal vizsgálta az anyák és az apák interakcióit az NCATS 

szempontrendszert mérőeszközként használva. Ebben a koraszülött anya-csecsemő párok 

alacsonyabb, a koraszülött apa-csecsemőpárok magasabb pontszámot értek el, mint a 

kontrollcsoport megfelelő párjai. A koraszülött csecsemők az anyjukkal kevésbé voltak 

válaszkészek, mint az apjukkal. Ezen különbségeket nem magyarázta sem az iskolázottság, sem 

az életkor, sem a SES, sem az apa részvétele a csecsemőgondozásban. Ennek ismeretében az 

az érvelés, miszerint a koraszülött csecsemő alacsony válaszkészségéből erednek az anyával 

folytatott interakcióban a kontrollcsoporthoz képest tapasztalt különbségek, nem tudja 

megmagyarázni az apa-csecsemő interakciós különbségeket. Elképzelhető, hogy az anyákat 

jobban zavarja a csecsemő koraszülöttsége, hiszen a koraszülés traumáját (testi szinten) ők élték 

át, teszem én hozzá. Stern és Hildebrandt (1986) sztereotípia-vizsgálatában az anyák a 

koraszülöttnek címkézett csecsemőkkel nem a csecsemő tényleges viselkedésének 

függvényében, hanem a saját elvárásaiknak megfelelően viselkedtek (bár az igaz, hogy ebben 

a vizsgálatban apák nem szerepeltek). Harrison elképzelhetőnek tartja, hogy a csecsemők egy 

idő után elkezdenek az anya elvárásainak megfelelően viselkedni. 

 A kiscsecsemőkori kutatásokat összefoglalva elmondhatjuk, hogy már ekkor 

(mikroanalitikus kódolással) kimutatható szervezett ritmusa van az érzelemkifejezésnek. A 

beteg koraszülöttek passzívabbak, több ingerlésben, de kevesebb érzelemkifejezésben 

részesülnek, anyjuk kevésbé szenzitív. A koraszülöttek válaszkészségbeli hiányosságai egyes 

anyákat arra ösztönözhetnek, hogy „magasabb sebességbe kapcsoljanak”, azaz tevékenyebben, 

aktívabban vegyenek részt az interakcióban, míg más anyákat érzelmi visszahúzódásra 

késztethet. Akár az anya (depresszió), akár a csecsemő (perinatális tényezők) részéről adott a 

rizikó, az anya intruzivitása nő, szenzitivitása pedig csökken.  

 

3. Nagycsecsemőkor: 7-12. hónap 

A Bakeman és Brown (1980a) és mások által leírt kép (passzív koraszülött - aktív anya) 

nagycsecsemőkorban is megjelenik. Magas és alacsony rizikójú koraszülött, valamint teljes 

idős csoportokat hasonlított össze kezdeményezés és válaszkészség szempontjából 6 és 12 

hónapos korban Landry és munkatársai (1997).  A magas rizikójú csecsemők kezdeményező 

készsége alacsonyabbnak bizonyult a mérési időpontokban, és lassabb tempóban nőtt mind a 

szemtől-szembeni, mind a játékszeres helyzetben. Ugyanez az alacsony rizikójú csecsemőkre 
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csak a nagyobb figyelmi kapacitást igénylő játékszeres helyzetben volt igaz, a szemtől-

szembeni helyzetben nem jelent meg náluk különbség a kontrollcsoporthoz képest. A társas 

kezdeményezés és a válaszkészség tehát két külön képesség: úgy tűnik, a kezdeményezés 

jobban igénybe veszi a csecsemőt. Brachfeld, Goldberg és Sloman (1980) kutatását fentebb már 

részletesen bemutattam, így itt csak röviden összegzem. A beteg koraszülöttek voltak a 

legnyűgösebbek, és ők játszottak a legkevesebbet, míg az ő szüleik voltak a legaktívabbak 

(náluk volt leggyakoribb a játéktárgy bemutatása, az érintés és a testközeliség). Úgy tűnik, a 

nehezített szülő-gyerek interakció tipikus mintázata ez: a beteg koraszülött csecsemő 

viselkedése kiszámíthatatlan (nyűgös és ingerlékeny), nehezen olvasható, és alacsony a 

válaszkészsége. Ezért a szülők növelik erőfeszítésüket, hogy a gyermek figyelmét 

megszerezzék, hogy játsszanak, ám ez kevés sikerélménnyel, sőt, inkább distresszel jár. Az 

egészséges koraszülöttek és szüleik viselkedését a szerzők szerint nehezebb körülírni. Ők nem 

igényeltek annyi figyelmet, mint a beteg gyerekek, de egyértelműen nem is viselkedtek úgy, 

mint az időre születettek. Az nem világos, hogy a koraszülöttség mely aspektusa a 

legmeghatározóbb a viselkedés különbségeiben. A kutatás hatalmas módszertani előnye, hogy 

nem korrigált életkori minták összehasonlításán túl a beteg koraszülöttekhez páronként 

illesztettek azonos gesztációs idejű kontrollpartnert. Így a beteg koraszülötteket hasonlítani 

lehetett mind azokhoz, akik ugyanannyi időt töltöttek méhen kívüli tapasztalatszerzéssel 

(posztnatális illesztés), mind azokhoz, akik ugyanannyi időt éltek a fogantatástól számítva 

(posztkonceptuális illesztés), de ebből az időből többet töltöttek az anyaméhben, és kevesebbet 

kívül. Ahol a beteg koraszülöttek hasonlítanak a biológiailag azonos életkorú csoporthoz, de 

eltérnek a tapasztalatszerzésben egyforma csoporttól, ott a különbségekért az éretlenség (a 

posztnatálisan illesztett időre születettekhez képest alacsonyabb biológiai életkor) a felelős. 

Ilyen módon kimutatták, hogy az, hogy a teljes idős csecsemők többet játszanak és szüleik 

többet mosolyognak, a biológiai érettségükkel függ össze. Az pedig, hogy a beteg koraszülöttek 

szülei több új játékot mutatnak be, a koraszüléssel kapcsolatos élményekkel áll kapcsolatban. 

Mivel Crnic (és mtsai, 1983) vizsgálatát fentebb már szintén bemutattam, itt csak az 

eredményeit összegzem. A kutatás korrigált 1, 4, 8 és 12 hónapos korban kimutatta, hogy a 

koraszülött kevésbé aktívak és válaszkészek, kevesebbet vokalizálnak és mosolyognak, és 

kevésbé pozitív érzelmeket mutatnak 4, 8 és 12 hónapos korukban, és a különbségek a 

legidősebb korban voltak a legszembetűnőbbek, ami a mintázat tanult jellegére utal. A 

koraszülő anyák aktívabbak és stimulálóbbak voltak az egy év során, és aktivitásuk a csecsemő 

érésével párhuzamosan sem csökkent. A közös aktivitási szint tehát hasonló volt a két 

csoportban, azzal a különbséggel, hogy a koraszülött csoportban az anya helyettesítette a 

csecsemő aktivitását. A koraszülöttek 4 hónapos korban mutatott tekintetkerülése a későbbi 
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időpontokban eltűnt. A kutatók fölvetik a kérdést, hogy a csecsemő passzivitása sarkallja-e az 

anyákat nagyobb aktivitásra, vagy az anya nagyfokú aktivitásától lesz-e a csecsemő passzívabb. 

Harrison 10 évvel későbbi vizsgálata azonban, amint fentebb említettem (i. m.), rámutat arra, 

hogy létezik alternatív magyarázat is a jelenségre. 

 Crawford (1982) magas rizikójú koraszülött mintája kronológiai (nem korrigált) 6 

hónapos korban nyűgösebb volt, kevesebbet játszott és vokalizált, valamint többet nézelődött. 

Ezek a különbségek a későbbi életkorokban (8, 10, 14 hó) már nem voltak kimutathatók: a 

koraszülöttek idővel hasonlóbbakká váltak az időre születettekhez. Egészséges, 6-9 hónapos 

koraszülöttek 25 fős csoportja a kontrollcsoporthoz képest távolságtartóbb viselkedést mutatott 

(elfordultak, elnéztek az anyáról) a "pléhpofa"-helyzet mindhárom fázisában (szemtől-

szembeni interakció, pléhpofa, újratalálkozás), állapítják meg Montirosso és kollégái (2010). 

Szerintük ez nagyobb interakciós stresszre és alacsonyabb önszabályozó kapacitásra utalhat. 

Az anyák viselkedése (pozitív érzelemkifejezés és a csecsemőre irányuló tekintet) a két 

csoportban hasonló volt. Az érzelemszabályozás deficitjéről számol be pléhpofa-helyzetben de 

Schuymer (és mtsai, 2011) is. Közös figyelmi helyzetben 3 hónapos korban nem volt különbség 

(a 26 fős koraszülött és 31 fős teljes idős) csoportok között, valószínűleg azért, mert a triádikus 

helyzet mindkét csoportnak túl bonyolult volt. A koraszülöttek 6 hónaposan kevesebbet 

vokalizáltak és mosolyogtak, de 9 hónapos korra már utolérték a kontrollcsecsemőket e 

tekintetben. A figyelemkövető tekintet triádikus helyzetben növekedett. Segal és munkatársai 

(1995) pedig azt figyelték meg, hogy 7 hónapos koraszülöttek pléhpofa-helyzetben kevesebbet 

mosolyognak. 

 Jarvis (és mtsai, 1989) különböző mértékben beteg és egészséges koraszülött 

csoportokat (19 fő súlyosan, 16 fő közepesen beteg, 13 fő egészséges koraszülött) hasonlított 

össze 5 perces tanító játékban korrigált 4 és 8 hónapos korban. A legbetegebb csoport érte el a 

legalacsonyabb pontszámot a NCATS skálán (l. 2. Melléklet), különösen azokon az alskálákon, 

amelyek olyan viselkedést mértek, amikor az anya és csecsemő viselkedése ütközik, szembe 

kerül. A másik két csoporthoz képest a legbetegebb csecsemők anyái voltak a legkevésbé 

szenzitívek a csecsemő jelzéseire, nem reagáltak olyan jól a gyermek stresszjelzéseire, emellett 

a társas-érzelmi fejlődést is ők segítették a legkevésbé. Ráadásul ezek az anyák konzisztens 

csökkenést mutattak 4-8 hónapos kor között ezen viselkedésekben (kifáradtak?), miközben a 

közepesen beteg csecsemők anyáinak pontszámai nőttek. A közepesen beteg koraszülött 

csoport érdekes módon magasabb pontszámokat ért el az egészséges koraszülött csoportnál.  

A PIPE megalkotói (Fiese és mtsai, 2001) (l. 2. Melléklet) a validáláshoz koraszülött 

mintát is alkalmaztak: arra voltak kíváncsiak, hogy a gyorsan felvehető interakciós vizsgálat 

elkülönít-e a koraszülötteket a kontrollcsoporttól. A vizsgálatban 57 koraszülött és 60 teljes 
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idős, 6-9 hónapos csecsemő szerepelt. A teljes koraszülött csoportot tekintve az interakcióik 

nem különböztek a kontrollcsoportétól. Amikor (kumulatív rizikópontszámmal számolva) a 

neonatális körülményeket is figyelembe vették, felbukkant egy összefüggés: minél súlyosabb 

neonatális körülmények álltak fenn a születéskor, annál rosszabb volt az interakció 

kölcsönössége és a felek bevonódottsága. A rizikótényezőknek egyesével nem volt erős 

kapcsolatuk az interakció minőségével. Szintén e szerzők (Poehlmann és Fiese, 2001) a PIPE 

használatával arra is keresték a választ, hogy az anya szociodemográfiai rizikótényezői és a 

csecsemő biológiai rizikója az interakción keresztül fejtik-e ki hatásukat a csecsemő (12 

hónapos kori) kognitív fejlődésére. Előreszaladva, a válasz: igen. Húsz alacsony súlyú, 20 igen 

alacsony súlyú, és 44 teljes idős 6 hónapos csecsemő interakcióit figyelték meg a PIPE 

segítségével, majd 1 éves korban a fejlődés mérésére BSID-t vettek fel. Az interakció minősége 

mediálta a perinatális rizikó és a kognitív fejlődés közötti kapcsolatot. Az anya 

szociodemográfiai jellemzői nem moderálták a perinatális rizikó és a fejlődési kimenetel közötti 

kapcsolatot. Tehát a gondozóval való adaptív interakció védőfaktorként szolgálhat, és 

hozzájárulhat a magas rizikójú csecsemők rezilienciájához. A kutatók azt feltételezik, hogy 

talán az anyák szenzitív reagálása és a csecsemők jól olvasható jelei együttesen facilitálják a 

csecsemő jobb kognitív fejlődését. Egy svájci kutatócsoport (Forcada-Guex, Pierrehumbert, 

Borghini & Moessinger) 2006-ban arról számolt be (meggyőző megbízhatósági kódolással 

végzett) 10 perces szabad játék megfigyelés alapján, hogy amíg a kontrollcsoportban (25 fő) a 

szenzitív anya-együttműködő/válaszkész csecsemő párok aránya meghaladta a 2/3-ot, a 

koraszülött csoportban (47 fő) csupán a diádok kevesebb mint 1/3-ára volt jellemző az ilyen 

optimális interakció. A kontrolláló anya-megfelelő csecsemő párok aránya a teljes idős 

csoportban 12%, a koraszülött csoportban 28% volt. A fejlődési kimenetel szempontjából a 

harmonikus interakció védőfaktornak bizonyult a perinatális rizikóval szemben, a kevésbé 

szenzitív anyai viselkedés viszont további rizikót jelentett. Kevésbé szenzitív és kevésbé 

bevonódott anyai viselkedést figyeltek meg teljes idős intenzív ellátásra szoruló svéd 

csecsemők anyáinál is, míg a többi csoport nem különbözött egymástól (Schermann-Eizirik és 

mtsai, 1997). A kutatás erőssége a nagy elemszámú minta: 67 koraszülött született a 23-31. 

héten, 75 koraszülött a 32-36. héten, 66 fő teljes idős, de intenzív ellátásra szoruló, és 70 fő 

teljes idős és egészséges gyermek szerepelt benne. A kutatás érdemeit azonban több 

hiányossága is jelentősen csökkenti: a kutatók valamilyen oknál fogva 0,10-es 

szignifikanciaszintet használtak; az egyik csoport szignifikánsan különbözött a többitől egy 

fontos háttérváltozóban (az egészséges teljes idős csecsemők anyái magasabb foglalkozási 

kategóriába estek); mindössze 3 perc interakciót kódoltak; végül, de nem utolsósorban pedig a 

kódolás megbízhatóságára hagyományos korrelációt számoltak (ami a véletlen egyezést is 
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egyezésként „könyveli el”). Ezek ismeretében nehéz felmérni az eredmények érvényességét. 

Szintén viszonylag nagy létszámú mintán, 66 enyhén koraszülött és 66 teljes idős, 6 hónapos 

csecsemőt figyeltek meg otthoni környezetben mikroanalitikus kódolással, Likert-skálán 

pontozták az ingerlékenységüket félelmet keltő helyzetben, valamint mérték az anya depresszív 

és szorongásos tüneteit is. Ezen kutatás „szépséghibája”, hogy a koraszülöttek életkorát nem 

korrigálták, tehát a csecsemők érettsége (posztkonceptuális kora) különbözött a két csoportban. 

Amikor világossá vált, hogy minél fiatalabb a csecsemő, annál negatívabbnak látja az anya a 

csecsemő viselkedését, akkor az elemzésbe a csecsemő életkorát kovariánsként léptették be. 

Ilyen módon kiderült, hogy a koraszülött és teljes idős csecsemők nem különböznek 

negativitásukban, ám a koraszülő anyák még így is negatívabbnak értékelték csecsemőjük 

viselkedését. A koraszülő anyák tehát nem a csecsemő valós, hanem neki tulajdonított 

elképzelésük alapján ítélték meg őket negatívabban (Voegtline és mtsai, 2010). (Erre a 

tanulmányra még a későbbiekben visszatérek az anya szorongásos és depresszív tüneteinek 

tárgyalásakor). Korja (és munkatársai, 2010) a PCERA skálát használta az interakciók mérésére 

(l. 2. sz. Melléklet), és a megfigyeléseket a koraszülő anya csecsemőjéhez fűződő kötődésével 

vetette össze. A 6 és 12 hónapos kori interakció alapján a koraszülöttek játékminősége és 

figyelme rosszabb volt, és jellemzőbb volt rájuk a visszahúzódás. Az anya kötődése a PCERA 

7 alskálájából hattal kapcsolatban állt. A koraszülő anyák kevésbé voltak elfogadóak, 

koherensek, és inkább mutattak nem realisztikus félelmeket a csecsemő biztonságát illetően. A 

náluk tapasztalt inkoherencia abból fakadhat, hogy a terhesség alatt formálódó reprezentációk 

fejlődése ideje korán megszakad, a szülés élménye traumatikus, és az újszülött egészségéért 

nagy aggodalmat élnek át a koraszülő anyák. A szerzők szerint az elfogadás alacsony oka a 

terhesség alatt a leendő újszülöttről kialakuló kép és a valóságos újszülött közötti nagy eltérés 

lehet. A szüléssel kapcsolatos trauma újraértékelése és a találékony megküzdési stratégia az 

anya jobb alkalmazkodásával, jobb anya-csecsemő kapcsolattal és a csecsemő jobb fejlődésével 

függött össze. A csecsemő fejlődését a születési státusza nem, az anya megküzdési stratégiája 

viszont befolyásolta, ami annál érdekesebb, hogy az anyák saját elmondásuk szerint nem 

szorongtak, és nem élték meg stresszként a koraszülést.  

A kiscsecsemőkort vizsgáló kutatásokból az derült ki, hogy ebben az életkorban is 

kimutatható a passzív koraszülött–aktív anya interakciós mintázat. Pléhpofa helyzetben a 

koraszülöttek kevesebbet mosolyognak és többet néznek el, míg az anyák viselkedése nem 

különbözik. A beteg koraszülöttek interakcióiról szóló ellentmondásos eredmények közül 

kiemelendő az, hogy különböző súlyosságú koraszülött csoportok összehasonlításakor a 

legbetegebb csoport interakciói a legkevésbé szenzitívek, míg a közepesen beteg csoport 

interakciói szenzitívebbek az egészséges koraszülött csoporténál is. Azt is láttuk, hogy a beteg 
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koraszülöttek szüleinél tapasztalható több játékbemutatás nem a koraszülött biológiai 

éretlenségével, hanem a szülő koraszüléssel kapcsolatos élményeivel függ össze. Akár 

koraszülött, akár nem, a magas rizikójú csecsemők anyái kontrollálóbbak, kevésbé szenzitívek, 

és hajlamosak negatívabban értékelni a csecsemő viselkedését, aminek eredendően nem a 

koraszülöttség az oka. Az, hogy az anya miképpen dolgozza föl a koraszüléssel kapcsolatos 

élményeit, traumáját, fontos szerepet játszhat az interakciós viselkedésében. 

 

4. Nagycsecsemőkor: 13-24. hónap 

A fent már idézett svájci kutatócsoport egy másik közleményében (Muller-Nix, 

Forcada-Guex, Pierrehumbert, Jaunin & Ansermet, 2004) 26 fős magas rizikójú és 19 fős 

alacsony rizikójú koraszülött csoportot hasonlított össze egy 25 fős időre született csoporttal 

korrigált 6 és 18 hónapos korban. A 10 perces megfigyelésről megbízhatósági adatokat nem 

közölnek. A csecsemők 6 hónapos korában a magas rizikójú koraszülöttek anyái kevésbé voltak 

szenzitívek, mint az időre szülő anyák, a csecsemők viselkedése viszont nem különbözött 

egymástól. Másfél éves korban a perinatális rizikó alapján képzett 3 csoport nem különbözött 

egymástól sem az anya, sem a csecsemő viselkedését illetően. Amikor az anya PTSD reakciója 

alapján képeztek csoportokat, akkor az derült ki, hogy 6 hónapos korban az erős PTSD reakciót 

mutató anyák kevésbé szenzitívek és erősebben kontrollálóak voltak, mint az időre született 

csecsemők anyái és az alacsony PTSD-jű koraszülő anyák. Tehát 6 hónapos korban az anya 

szüléssel kapcsolatos traumatikus élményének erősebb hatása volt az interakciós viselkedésre, 

mint a csecsemő perinatális rizikó szintjének. Ugyanakkor a magas rizikójú koraszülöttek anyái 

és az erős PTSD tüneteket mutató anyák voltak kevésbé szenzitívek és erősebben kontrollálóak 

(holott, mint említettem, a csecsemők viselkedésében nem volt különbség). A csecsemők 

passzivitása a szerzők elvárásával ellentétben semelyik életkorban sem különbözött a 

veszélyeztetettség mértékétől függően. A PTSD szint alapján bontott csoportokban az alacsony 

PTSD-t mutató anyák csecsemői passzívabbak voltak a magas PTSD-t mutató anyák 

csecsemőihez és a kontrollcsoporthoz képest is. A megbízhatósági adatot szintén nem közlő 

Beckwith és Cohen (1989) 46 koraszülött diádot figyelt meg 1, 8 és 24 hónapos korban. Azok 

a totyogók, akiknél az anyukák 1 és 8 hónapos korban gyorsabban reagáltak a sírásukra, 8 

hónapos korban pedig több volt a kölcsönös tekintet, 2 éves korukban verbálisan és vokálisan 

aktívabbak voltak, amikor az anya kérdezte, utasította őket. 

Salvatori és munkatársai (2015) arról számoltak be, hogy etetési interakcióban 18 és 24 

hónapos korban a koraszülő anyák mérgesebbek, szomorúbbak, örömtelenebbek, 

intruzívabbak, kontrollálóbbak voltak, több stresszjelzést adtak, kevésbé támogatták a 
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csecsemő önálló evésre való törekvéseit. Emellett több volt a konfliktus, negatív érzelem és 

kevesebb a kölcsönösség, és míg a konfliktusok mennyisége csökkent a két időpont között, 

addig a többi változó stabil maradt. Egy másik kutatás 21 koraszülött és 21 teljes idős diádot 

összehasonlítva azt állapította meg, hogy a koraszülő anyák intruzívabbak voltak, és többször 

nyújtottak manuális segítséget laboratóriumi szabadjáték helyzetben 12 és 20 hónapos korban, 

továbbá az utóbbi időpontban pozitív és negatív visszajelzést egyaránt többet adtak, ami szintén 

egyfajta kontroll. Négy hónapos korban a koraszülő anyák válaszkészsége volt magasabb, 12 

hónapos korban ez a különbség kiegyenlítődött, 20 hónapos korra pedig megfordult. A 

koraszülöttek 12 és 20 hónapos korban többet játszottak önállóan (Stevenson Barratt és mtsai, 

1996). Kétéves korukban a koraszülött gyermekek hangulatát negatívabbnak találta Eiser (és 

mtsai, 2005) 91 fős koraszülött és 126 fős teljes idős csoport összehasonlításakor (a kutatás 

hátulütője, hogy a koraszülő anyák iskolázottsága szignifikánsan alacsonyabb volt, a különbség 

tehát ezzel is összefügghet). Poehlmann (és mtsai, 2011) 120 koraszülöttet figyelt meg a 

PCERA módszerrel (l. 2. Melléklet) korrigált 4, 9, 16 és 24 hónapos korban. Bár nagy egyéni 

különbségek mutatkoztak, csoportszinten fejlődött a csecsemők játékának minősége, az 

érdeklődés és a figyelem, és csökkent az ingerlékenység és a szabályozási nehézség. A 

csecsemő interakciós viselkedésének fejlődésével ellentétben az anyák interakciós minősége 

romlott a 4. és a 24. hónap között. Az anyák kevesebb pozitív érzelmet, bevonódást, 

verbalizációt, és egyre több negatív érzelmet (pl. dühöt) és viselkedést mutattak. Sajnos a 

kutatás nem alkalmazott kontrollcsoportot, ezért nem tudjuk mivel összevetni ezeket a 

megfigyeléseket.  

Végül egy vizsgálat 4, 8, 24, 36 és 48 hónapos korában figyelt meg 88 koraszülött és 

166 teljes idős gyermeket (Barnard, Bee, Hammond, 1984). A koraszülöttek 4 hónaposan 

alacsonyabb válaszkészséget és bevonódottságot mutattak, az anyáik pedig magasabb fokú 

stimulációt alkalmaztak a kontrollcsoporthoz képest, de míg a csecsemők válaszkészségbeli 

lemaradása 8 hónapos korra eltűnt, addig az anyai stimuláció alig csökkent, csak 2 éves korra 

vesztette intenzitását. Négy hónapos korban a teljes idős csecsemők anyái kevésbé involváltak 

voltak, 8 hónapos korra ez a különbség eltűnt, és 2 éves korra már a koraszülő anyák voltak 

kevésbé bevonódottak. További megfigyelés, hogy 2 éves korban a koraszülő anyák kevésbé 

pozitívak is voltak tanító játékban.  

A nagycsecsemőkor második felében, amikor a beszéd-, mozgás- és akaratfejlődés 

következtében egyre erőteljesebbek az önállósodási törekvések, azt láthatjuk, hogy egy javuló 

interakciós minőségű középső csecsemőkor után egy konfliktuózusabb késő csecsemőkor 

következik. Salvatori (i.m.), Stevenson Barratt (i.m.) és Poehlmann (i.m.) eredményei alapján 
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azt feltételezhetjük, hogy a koraszülő anyáknak nehezebb alkalmazkodniuk a másfél-két éves 

kor közötti időszak változásaihoz. Viselkedésüket csökkenő bevonódás, az intruzivitás és 

kontroll erősödése, valamint több negatív érzelmi megnyilvánulás jellemzi. A kezdeti magasabb 

válaszkészség idővel lecsökken. Az időre szülő anyáktól való eltérések eredete nem tisztázott. 

Azt is láthattuk, hogy nem csak a csecsemő magas rizikója, hanem az anya erősebb 

poszttraumás stresszreakciója is együtt jár az anya kevésbé szenzitív, erősebben kontrolláló 

viselkedésével.  
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A koraszülő anyák szorongásos, depresszív, poszttraumás tünetei 

és ezek összefüggése az interakciós viselkedésével 

 

A koraszülött-anya diádok interakciós kutatásai két fontos tényezőre világítottak rá (mások 

mellett). Az egyik, hogy a koraszülöttek fejlődését nagyobb mértékben befolyásolja a környezet 

(méghozzá a mikrokörnyezet), mint a teljes időre születettekét. A másik, hogy az anya 

interakciós viselkedését úgy tűnik, jobban befolyásolják a koraszülöttséggel kapcsolatos 

vélekedései, élményei, szorongása, esetenként depresszív tünetei, mint a koraszülött perinatális 

rizikója, tényleges állapota, viselkedése. Mivel az anya koraszüléssel kapcsolatos vélekedései, 

élményei, aggodalmai az interakciós viselkedését magyarázó tényezők lehetnek, az anya 

interakciós viselkedése pedig a csecsemő mikrokörnyezetének egyik, ha nem a legfontosabb 

összetevője, ezért az alábbiakban ennek a témának szentelünk figyelmet.  

 

I. A koraszülés fokozott szorongásos, depresszív, poszttraumás tünetekkel jár 

 

Egy 23 tanulmányt feldolgozó metaanalízis arra a következtetésre jutott, hogy a koraszülő 

anyák szignifikánsan több PTSD tünetet mutatnak az időre szülő anyákhoz képest, de nem 

különböznek az időre, de beteg újszülöttet szülő anyáktól e tekintetben (Gondwe és Holditsch-

Davis, 2015).  

Kersting (és mtsai, 2004) a szülés után 1-3, 14 nappal, 6 és 14 hónappal 50 olyan anyát 

kérdezett ki alaposan kérdőívekkel (IES-R, SKID-I, BDI, MADRS, STAI, HAMA), akik 1500 

g alatti születési súlyú újszülöttnek adtak életet. A koraszülő anyák a 6 hónapos megfigyelési 

ponttól eltekintve minden mérési pontban szignifikánsan több traumára utaló, szorongásos és 

depresszív tünetet mutattak, mint a kontrollanyák, és ellentétben velük a gyermek 14 hónapos 

korára sem csökkentek a depresszív tüneteik (a szorongásuk viszont igen). Ezek az eredmények 

arra utalnak, hogy a koraszülés komplex, hosszan tartó traumatizáló életesemény. A szerzők 

szerint a gyermek sérültségétől, fejlődési lemaradásától való félelem, amellyel az anya a 

csecsemő gondozása közben nap mint nap szembenéz, hetekre, hónapokra retraumatizálja az 

anyát. Az eredmények értelmezését sajnos megnehezíti az a tény, hogy a koraszülő anyák közül 

11 ikercsecsemőknek adott életet, ami a megfigyelések szerint már önmagában nagyobb 

kimerültséget, depressziót eredményezhet. További zavaró tényező, hogy a koraszülő anyák 

élettörténetében több előző magas kockázatú terhesség szerepelt, ami szintén kihathat a 

pszichés állapotra. Viszont ezek a sajátosságok (ikerszülés és magas kockázatú előzetes 

terhesség) jellemzőek a koraszülő anyák populációjára. Egy másik tanulmány szerint azonban 

a koraszülő anyák nem csak több szorongást és depressziót élnek meg, hanem fáradtabbnak és 
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gyengébbnek is érzik magukat (Ionio és mtsai, 2016, Davis és mtsai, 2003). Diane Holditsch-

David és kollégái (2015) 232 koraszülő anyát kérdeztek ki depresszív, szorongásos és PTSD 

tünetekről a kórházban, a hazabocsátáskor, majd korrigált 2, 6 és 12 hónapos korban. A szerzők 

klaszteranalízissel 5 csoportot azonosítottak. Nem meglepő módon az extrém mértékű stresszt 

mutató anyák újszülöttjei élték át a legtöbb nehézséget az intenzív osztályon: őket lélegeztették 

mesterségesen a legtovább, náluk fordult elő a legtöbb műtét és fertőzés. Ezen klaszter és 

valamelyest a „magas depresszív és szorongásos tünetekkel” jellemzett klaszter tagjainak 

szorongása a csecsemő 1 éves koráig nem csökkent, és ők értékelték legkevésbé pozitívan és 

legsérülékenyebbnek csecsemőjüket. E két klaszter a minta 20%-t tette ki. A többi csoport 

tünetei csökkentek (leszámítva az enyhe tüneteket mutató klasztert, akiket eleve nem jellemzett 

depresszív, szorongásos és PTSD tünet). Zelkowitz, Bardin, Papageorgiou (2000) is 

összefüggést talált a születési súly, a gesztációs idő és az anya szorongása között. Ezzel 

szemben egy, a svéd SPSQ kérdőívet alkalmazó finn kutatás (Tommiska, Östberg, Fellman, 

2002) nem talált 2 éves korban eltérést a 1000 g alatti születési súlyú csecsemők szüleinek 

stressz-szintjében. O’Brien (és mtsai, 1999) kutatásában a koraszülő anyák közel fele mutatott 

mindhárom mérési időpontban (a kórházban, a hazabocsátáskor és 6 héttel a hazabocsátás után) 

depresszív tüneteket. A tünetek megjelenése nem függött a koraszülöttség mértékétől, sem a 

születési súlytól, sem a demográfiai tényezőktől (iskolázottság, munkahely, jövedelem, család 

mérete), csak az anya családi dinamikáról való beszámolóitól (házastársi támogatás, család 

hatékony működése, és az, hogy az anya mekkora változást észlelt az életében az újszülött 

érkezése hatására).  Hasonló eredményre jutott egy másik kutatás is, amelyben az anya minél 

nagyobb társas támogatottsága pozitívabb viselkedéssel és attitűdökkel függött össze, a 

közösség és barátok támogatásához képest kiugró szerepe volt az élettárs támogatásának (Crnic 

és mtsai, 1986).  

Meyer (és mtsai 1995) vizsgálatában a koraszülő anyák 28%-a a gyermek állapotának 

stabilizálása után is (amelyet a szájon keresztüli táplálás elkezdésével határoztak meg) a 

pszichológiai distresz (főként depresszió és szorongás) klinikai mértékű tüneteit mutatta. A 

koraszülött állapota és az anya demográfiai jellemzői (életkor, iskolázottság, családi háttér, 

etnikai hovatartozás, szocioökonómiai státusz) együttesen a distresz varianciájának csupán 

12%-át magyarázták meg. A legerősebb korrelációval az anya életkora rendelkezett: a fiatalabb 

anyák voltak hajlamosabbak több tünetet mutatni. A szerzők szerint e mögött talán a csekélyebb 

megküzdési kapacitásuk és a rendelkezésükre álló szűkösebb források (pénz, autó, 

gyermekfelügyelet) állnak. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy az anyává válás folyamata a 

fiatalabb anyák számára a koraszüléstől függetlenül megterhelőbb lelki átállást jelenthet. Egy 

másik beszámoló szerint a koraszülő anyák magasabb PTSD pontszámot értek el. Az újszülött 
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perinatális rizikója és a szülő PTSD reakciója lineáris kapcsolatban állt. A DSM kritériuma 

alapján a kontrollcsoportban a szülők 4%-a, az alacsony rizikójú koraszülött csoportban 26%-

a, a magas rizikójú koraszülött csoportban 41%-a érte el a PTSD klinikai szintjét (a különbség 

szignifikáns, Pierrehumbert és mtsai, 2003). Schmücker (és mtsai, 2005) szintén arra jutott, 

hogy a teljes időre szülő mamák szorongása sokkal alacsonyabb. A koraszülő anyák szorongása 

idővel csökkent, a csökkenés mértéke független volt a csecsemő egészségügyi állapotától. 

Három hónapos korban az anya szorongása összefüggött a csecsemő gesztációs heteinek 

számával és egészségügyi komplikációival, ám a súlyával nem. A szorongás nem függött össze 

olyan potenciális változókkal, mint az anya előzetes koraszülése, vetélése, iskolázottsága. Míg 

2 hónapos korban nem volt különbség a mamák depresszív és szorongásos tüneteiben, addig 6 

hónapos korra a koraszülő anyák szignifikánsabban több tünetet mutattak. Feltehetően 2 

hónapos korban általánosabb jelenség az anyák között a depresszió és szorongás, de míg az 

időre szülő anyáknál ez oldódik, a koraszülőknél nem lép fel javulás. Ez a szerzők szerint talán 

a csecsemő fejlődésével kapcsolatos, folyton a fejükben járó aggódásukból ered. A 200 

koraszülő anyát az első héten kórházban kikérdező Wormald (és mtsai, 2015) arra az igen fontos 

eredményre jutott, hogy azok az anyák, akik legalább egyszer kezükben tarthatták 

újszülöttjüket, szignifikánsan enyhébb stressztüneteket mutattak. Ez azért jelentős eredmény, 

mert felhívja a figyelmet arra, hogy az újszülött és anya közötti korai testi kapcsolat és érzelmi 

közelség a stressz csökkentésén és a kedvezőbb korai interakciók hatásán keresztül kritikus 

szerepet játszhat mindkettőjük érzelmi és testi jóllétében. Korábban Philipp (1983) már 

észrevette, hogy azok az anyák, akik többet érinthették újszülöttjüket, később kevesebb 

szorongásról számoltak be. (Érintésről l. továbbá Feldman és mtsai, 2004.)  

A finn koraszülő és időre szülő anyák mintáját vizsgáló Latva és munkatársai (2008) arra 

voltak kíváncsiak, hogy az anya pszichológiai problémái hatással vannak-e a csecsemő érzelmi 

és viselkedéses problémáira. Azt találták, hogy a koraszülő anyák még 6 évvel a szülés után is 

negatívabb emlékeket idéztek föl a szülésről (pl. félelem, tehetetlenségérzet, szorongás, pánik), 

és ők használtak olyan jelzőket, mint „szörnyű”, „kaotikus”. Élménybeszámolóik intenzív 

érzelmekről tanúskodtak. A koraszülő mintán belül összefüggés mutatkozott az újszülött 

rövidebb gesztációs ideje, alacsonyabb születési súlya és perinatális rizikója és az anya első 

találkozást felidéző negatívabb élménybeszámolója között. Az első találkozásról élő negatív 

emlékek emellett az újszülött ritkább kórházi látogatásával is kapcsolatban álltak. A csecsemő 

intenzív osztályra történő szállítása előtt az anyák egyharmadának volt lehetősége az újszülött 

rövid érintésére. Az orvosi komplikációk mértéke nem befolyásolta, hogy mely esetekben került 

erre sor. A rövid érintkezés megtörténte nem befolyásolta sem azt, hogy az anya milyen sűrűn 

látogatta az újszülöttjét a kórházban, sem a szülésről felidézett emlékei negativitását. A 
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koraszülő anyák egynegyede érezte úgy, hogy az újszülött nem tartozik hozzá, és ezen érzés 

megléte nem függött az újszülött gesztációs idejétől, születési súlyától és perinatális rizikójától, 

továbbá az anya ezen érzése nem állt kapcsolatban a kórházi látogatás gyakoriságával. A 

kutatócsoport arra a kérdésre is választ keresett, hogy az anya negatív emlékei összefüggnek-e 

a gyermek érzelmi és viselkedéses problémáival. Hat éves korukban a koraszülött gyermekek 

CBCL (Child Behavior Checklist) nyers tünetpontszáma összefüggött mind azzal, hogy a 

születést követően volt-e lehetőség rövid érintkezésre, mind az anya szülésről és az első 

találkozásról vallott negatív élményeivel. Az érintkezés elmaradása, és a több negatív emlék 

felidézése függött össze több internalizáló tünetettel. A CBCL pontszám a koraszülött gyermek 

gesztációs idejével, születési súlyával és perinatális rizikójával nem állt kapcsolatban. A teljes 

idős csoportban semmilyen összefüggés nem mutatkozott az érzelmi-viselkedéses problémák 

és az anya negatív emlékei között. A szerzők feltételezik, hogy az anya szülés után depressziója 

mediálhatta a szülési élmény ilyen hosszan tartó hatását. Pierrehumbert (i.m.) tanulmányában 

az anya PTSD reakciója alapján súlyos vagy enyhe csoportokba osztották a diádokat. A PTSD 

reakciók szignifikánsan megkülönböztették a csecsemők magas és alacsony összesített evési-

alvási tüneteket mutató csoportjait. Az apák PTSD reakciója semmilyen összefüggésben sem 

állt a csecsemő tüneteivel. A tanulmány hátulütője, hogy az evési-alvási tünetekről is a szülők 

számoltak be. Így minden eredmény egyben úgy is értelmezhető, hogy a magasabb PTSD-t 

mutató anyák hajlamosabbak túlértékelni a csecsemő evési-alvási problémáit, azaz a valóságos 

helyzettől függetlenül pesszimistábban láthatják a csecsemőjük fejlődését, problémáit. Egy 

másik vizsgálat (Voegtline és mtsai, 2010) a depresszív és szorongásos tünetek és a csecsemő 

negatív viselkedésének észlelése közötti kapcsolatot vette szemügyre. Kiderült, hogy az anya 

egyidejű depresszív és szorongásos tünetei, azaz érzelmi állapota közvetlenül befolyásolja azt, 

hogy mennyire negatívnak észleli a csecsemő viselkedését. A tanulmány hiányosságának 

tekinthető, hogy nem mérte a szülés előtti depressziót. Drewett (és mtsai 2004) viszont megtette 

ezt egy prospektív kutatásban. Ebben a koraszülő anyák posztnatális depresszió pontszáma 

magasabb lett, mint a kontrollanyáké, de az ő depressziószintjük már a szülés előtti két mérési 

időpontban is magasabb volt. Valószínűleg tehát közös rizikótényezők állhatnak a magasabb  
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depresszió és a koraszülés mögött12. Mindkettő szignifikáns kapcsolatban állt az alacsony 

szocioökonómiai státusszal (amit a következő kérdésekkel mértek: van-e saját otthona, használ-

e autót, hány gyereke van). A koraszülő anyák posztnatális depresszió pontszáma viszont még 

a kezdeti depressziószint kontrollálása mellett is magasabb maradt a teljes időre szülő 

anyákéhoz képest. 

Hámori Eszter (2003) igen kissúlyú koraszülöttek anyáinak szeparációs szorongását és 

mentalizációs készségének sajátosságait vizsgálta. Az anyák szeparációs szorongás szintje a 

koraszülött csoportban a csecsemő 3 hónapos korában még magasabb volt, de 12 hónapos 

korban már nem különbözött, mivel egyrészt a koraszülő anyák szorongása jelentősen csökkent, 

másrészt pedig az időre szülő anyák szorongása valamelyest nőtt. A csecsemőnek tulajdonított 

intencionalitásban a szándékos pozitív és negatív viselkedés terén nem különböztek az anyák, 

és a koraszülő anyák hajlamosabbak voltak komplex módon értelmezni a csecsemő szándékait 

és mentális állapotait. A koraszülött csoporton belül az anya szeparációs szorongása 

összefüggött a negatív szándékosság fokozott tulajdonításával, azaz a jobban szorongó és 

erősebb bűntudatot érző anyák inkább ítélték meg úgy, hogy 3 hónapos csecsemőjük képes 

szándékosan rosszalkodni, bosszantani őket. A negatív szándékosság tulajdonítására hajlamos 

anyák a csecsemő 9 hónapos korában kevésbé voltak képesek komplex módon értelmezni 

csecsemőjük viselkedését, valamint inkább éltek a bizonytalan kötődésre jellemző interaktív 

stratégiákkal. Mivel ezek az összefüggések csak a koraszülött csoportban jelentek meg, Hámori 

Eszter arra jut, hogy a szándékosan rosszalkodó csecsemő negatív képe (aki, megjegyzem, már 

az érkezésével is "szabálytalankodott") megnehezíti az anyák helyes viselkedésértelmezését, és 

ez a korai kapcsolati minta kedvezőtlen alakulásához vezet. Az anya mentalizációs képessége 

hosszú távon is protektív faktornak bizonyult: az 1 éves kori kötődésen túl a 7-10 éves kori 

kötődési biztonsággal is meghatározó kapcsolatban állt (Hámori, 2013, 2015). 

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy nem csak a koraszülő anyákat veszélyeztetik jobban 

a szülés utáni depresszív tünetek, hanem a koraszülöttek is érzékenyebbek az anya depressziós 

tüneteire, mint az időre születettek. A koraszülött csoportban az anya depresszív tüneteivel 

együtt nőtt a csecsemő kortizol alapszintje, ellenben sem a kontrollcsoportban, sem teljes idős, 

de egészségügyi probléma miatt intenzív ellátásra szoruló csoportban nem volt szignifikáns az 

anya depressziójának hatása. Az anyai depresszió nehézségeket idéz elő az anya-gyerek diád 

                                                             
12 A koraszülést megelőző stressznek kimutatható hatása van a koraszülésre. A stressz megnöveli a kortikotropin 

hormon szintjét, ami méhösszehúzódást eredményez. A stressz emeli a citokin termelést is. Ennek a 

jelzőmolekulának a sejtkommunikációban és immunválaszban van szerepe, és önmagában koraszüléshez 

vezethet, de növeli a fertőzésveszélyt is, ilyen módon is hozzájárul a korszülés kockázatához (Gennaro és 

Hemnessy, 2003). Tehát a stressz-szint a koraszülő anyáknál már a szülés előtt magasabb lehet, sőt, mi több, 

biológiai oka lehet a korszülésnek. 
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kölcsönös szabályozási rendszerében, és a koraszülöttek másképp érzékenyek e hatásokra, 

méghozzá emelkedett hormonális érzékenységet mutatnak (Bugental, Beaulieu, Schwartz 

2007). 

A fentiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy szorongásos / depresszív tünetek / 

poszttraumás stresszreakciók előfordulása gyakoribb koraszülő anyáknál, mint időre szülő 

anyáknál. Az ezen tüneteket inkább mutató koraszülő anyák gyermekeinél az anyák beszámolói 

alapján több internalizáló tünet, evési-alvási probléma jelentkezik, és ezek az anyák több 

negatív szándékosságot feltételeznek csecsemőikről. 

 

II. Az anyák szorongásos / depresszív tünetei befolyásolják interakciós viselkedését 

 

A koraszülő anyák szorongásélményének fontossága abban rejlik, hogy kapcsolatban áll az 

anya interakciós viselkedésével és a csecsemő fejlődésével.  

Schmücker (i.m.) kutatásában a szorongóbb anyák kevésbé melegek voltak, kevesebb 

pozitív érzelmet fejeztek ki. A szorongóbb anyák csecsemőinek arckifejezéses válaszkészsége 

korrigált 3 hónapos korukban alacsonyabb volt. A szerzők szerint a hatás kétirányúságát kell 

feltételeznünk: egyrészt ha a csecsemő kevés arckifejezéses választ ad, az anyák szorongóbban 

reagálhatnak, másrészt a szorongóbb anyák érzelmileg kevésbé elérhetők a csecsemő számára, 

ami a csecsemő részéről kevesebb arckifejezéses válaszhoz vezet. Az interakciókra a perinatális 

rizikónak volt némi hatása, de az anya szorongása erősebb tényezőnek bizonyult. A kórházból 

való hazatérés után 1 hónappal mért anyai stressz előre jelezte a 4 (Crnic és mtsai, 1983b), 8 és 

12 (Crnic és mtsai, 1986) hónapos kori anyai interakciós viselkedést. A magas stresszt átélő 

anyák kevésbé pozitívak voltak. Az anya által átélt korai stressz negatív kapcsolatban állt a 

csecsemő 1 éves kori kötődési biztonságával (Crnic és mtsai, 1986). Miceli (és mtsai, 2000) azt 

állapította meg, hogy a több stressz- és depresszív tünetet mutató anyák csecsemői több 

internalizáló és externalizáló tünetet mutattak (CBCL). 

Wijnroks (1999) szintén azt találta, hogy az anyák hospitalizációról felidézett 

szorongása kapcsolatban állt az interaktív viselkedésükkel. Az újszülöttjük egészségéért erősen 

aggódó, szorongó anyák aktívabban és intruzívabban stimulálták csecsemőjüket, mint a 

kevésbé szorongó anyák. Ebben a kutatásban a szorongás a szenzitív válaszkészség két 

aspektusa, a nem bevonódó ‒ elhanyagoló, és az intruzív ‒ ellenséges aspektusok közül az 

intruzivitást, irányítást érintette, és érintetlenül hagyta az anya melegségét, bevonódását. 

Wijnroks feltételezi, hogy a múltbeli szorongás egy lehetséges oki mechanizmusa annak a 

gyakran tapasztalt eredménynek, hogy a koraszülöttek anyái aktívabbak és stimulálóbbak a 

társas interakció során.  A szorongás anyai interaktív viselkedésre gyakorolt hatása független 
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volt a csecsemő aktuális viselkedésétől. Zelkowitz kutatásában a szorongóbb anyák kevesebbet 

értek hozzá, kevesebbet beszéltek alacsony súlyú újszülöttjükhöz, kevésbé tudatosították 

magukban, és így kevésbé reagáltak az újszülött szükségleteire a kórházban. A korai szorongás 

anyai viselkedésre tett hatása még 2 éves korban is kimutatható volt: a szorongóbb anyák nem 

csak kevésbé szenzitívek, de intruzívabbak és ellenségesebbek is voltak a gyermekükkel 

folytatott interakciójuk során, továbbá kevésbé voltak képesek megadni azt a fajta strukturálást, 

ami a koraszülött gyermekek kognitív fejlődését elősegíti. A gyermekeik pedig kevésbé voltak 

válaszkészek és kevésbé vonták be az anyjukat az interakcióba. Az anya korai szorongása a 

gyermek későbbi kevésbé kielégítő kognitív fejlődésével (BSID) és internalizáló tüneteivel is 

kapcsolatban állt (Zelkowitz, Bardin, Papageorgiou 2003). Egy későbbi vizsgálatuk igazolta az 

eredményeiket: azok az alacsony súlyú koraszülöttet világra hozó anyák, akik a perinatális 

intenzív centrumban több szorongásról számoltak be a szülés után kb. 2 héttel (Zelkowitz, 

Bardin, Papageorgiou 2007), a csecsemők korrigált 9 hónapos (Feeley, Gottlieb, Zelkowitz, 

2005) és 2 éves korában (Zelkowitz, Papageorgiou, Bardin, Wang 2009) kevésbé szenzitívek 

és válaszkészek voltak. Ugyanők ez utóbbi életkorban kevésbé strukturálták a játékot és 

kevésbé állítottak fel határokat, de az előző kutatásuk eredményeivel ellentétben nem voltak 

intruzívabbak, ha az anya iskolázottságát és a kisgyermek születési súlyát is figyelembe vették. 

Emellett a szorongóbb anyák kisgyermekei pedig kevésbé vonták be anyjukat a szabad játékba 

(a kutatók az interakció mérésére EAS-t használtak, lásd 2. Melléklet). Az anyák (és az apák) 

interakciós viselkedésének bejóslására a szorongás erősebb előrejelzőnek bizonyult, mint az 

újszülött biológiai rizikója (Zelkowitz és mtsai, 2007).  McManus és Poehlmann (2012) pedig 

azt mutatta ki, hogy a 4 hónapos korban regisztrált anyai depresszió negatív kapcsolatban áll a 

csecsemő 16 hónapos kori kognitív fejlődésével.   

Misund és munkatársai 2016-ban azt a meglepő eredményt tették közzé, miszerint a 

szorongóbb koraszülő anyák jobb interakciós viselkedést mutattak a PCERA (l. 2. Melléklet) 

több alskáláján is. A szülés után két héttel poszttraumás stressztüneteket és általánosan nagyobb 

szorongást mutató anyák a csecsemő 6 hónapos korában a PCERA 6 alskáláján, 18 hónapos 

korában a PCERA 2 alskáláján értek el jobb interakciós pontszámokat. A korábbi 

szakirodalomnak ellentmondó eredményt a szerzők úgy magyarázzák, hogy a poszttraumás 

stressz talán hosszabb távon aktiválja az anyák stresszel való megküzdését, azaz a korai 

stresszválasz talán adaptív lehet. Arra viszont már nem adnak a szerzők választ, hogy a 

poszttraumás stresszreakcióval szemben a szorongás miért nem aktiválja a stresszel való 

megküzdést, ezáltal eredményezve jobb interakciós viselkedést.  

Ebből az alfejezetből azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy a koraszülő anyák 

szorongásélménye és stresszreakciói összefüggenek az interakciós viselkedésükkel, ám e kettő 
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különféleképpen hathat a viselkedésre. A szorongásról szóló kutatások arról számolnak be, 

hogy a szorongásélmény kedvezőtlenebb interakciós viselkedéssel jár együtt: ezen anyák 

kevésbé pozitívak, válaszkészségük alacsonyabb, intruzívabbak, kevésbé strukturálják a 

csecsemő „tanulási közegét”, és így csecsemőik fejlődése némiképp elmarad. 

 

Intruzivitás, figyelemelterelés és -fenntartás koraszülő anyáknál 

 

A koraszülöttek figyelmi kapacitása korlátozottabb, kevésbé terhelhető (Landry és 

mtsai, 1997), és nehezebben irányítják anyjuk figyelmét egy tárgyra (Garner és mtsai, 1991). A 

figyelem kitartásában, a nézési idő hosszában nincs különbség koraszülött és teljes idős 

csecsemők között. Viszont a magas rizikójú koraszülöttek figyelmi fókusz váltása tovább tart, 

(Landry, 1985), kevesebbszer váltották a figyelmüket játékról-játékra, kevesebb játékot vettek 

észre, és kevésbé explorálták a játékokat (Landry és Chapieski, 1988). Ugyanebben a 

vizsgálatban a féléves kori figyelmi fókusz váltásának képessége előre jelezte az egy- és kétéves 

kori fejlettséget (BSID). A figyelmi fókusz váltásának képessége igen érzékeny a neurológiai 

sérülésekre: ilyen típusú sérülés esetén ennek helyreállása tart a leghosszabb ideig (Miranda és 

Hack, 1979, id. Landry és Chapieski, 1988). 

Alacsony rizikójú (Garner és mtsai, 1991) és magas rizikójú (Rocissano, Slade, Lynch, 

1987) koraszülötteknek nehézségeket okozott az anya figyelmének irányítása és a koordinált 

szemkontaktus. Ez arra utal, hogy a közös figyelem kialakítása bonyolultabb kognitív manőver. 

Egy másik személlyel történő közös játékhelyzetben ugyanis a csecsemőnek meg kell osztania 

figyelmét a másik személy és a játékszer között, sőt, még érzelemmegosztáson alapuló 

interakciót is ki kell alakítania a másik személlyel. Szintén a közös figyelmi helyzet 

kezdeményezésének fejletlenebb képességét demonstrálta De Groote (és mtsai, 2006) magas 

rizikójú koraszülött csecsemőknél. További megfigyelés, hogy minden anya alkalmaz 

figyelemfenntartó és figyelemelterelő stratégiát is, és az egyik stratégia magasabb szintje a 

másik stratégia alacsonyabb szintjével függ össze (Bono és Stifter, 2003). 

A koraszülő és teljes időre szülő anyák figyelemfenntartó/figyelemelterelő viselkedését 

összehasonlító kutatások hol a koraszülő anyákra jellemzőbbnek írják le a figyelemelterelő-

irányító viselkedést, hol nem találnak különbséget (de az időre szülő anyákat nem írják le 

irányítóbbként). Tiffany Field korai vizsgálatai (1977, 1980, 1981, 1982, Field és Ignatoff, 

1981) alaposan körüljárják a kérdést. Field (1977) korrigált 3 és fél hónapos koraszülött, 

túlhordott és időre született csecsemőket figyelt meg háromféle szemtől-szembeni helyzetben. 

Az elsőben az anyának a csecsemő figyelmét kellett felkeltenie azzal, hogy úgy tett, mintha 

„családi videofelvételt” készítene, a másodikban utánoznia kellett a csecsemőt, a harmadikban 
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pedig a spontán interakciót is megfigyelték. Számolták, hogy a) a csecsemő mennyi ideig néz 

az anyára és mennyit néz el, b) mennyi ideig nézi a csecsemő az anyát, amikor az aktív, és végül 

c) mennyi ideig néz el a csecsemő, amikor az anya aktív. A „keltse fel a csecsemő figyelmét” 

helyzet mindhárom csoportban nagy eltéréseket hozott a spontán helyzethez képest: az anya 

részéről drasztikusan megnövekedett aktivitást, a csecsemő részéről csökkentett 

szemkontaktust eredményezett. Tehát amikor az anya aktivitása jelentősen megnő, akkor ennek 

nyomán a csecsemő aktivitása számottevően csökken. Az utánzás ennek ellenkezőjét: 

lecsökkent anyai aktivitást és megnövekedett gyermeki szemkontaktust eredményezett. A 

szerző interpretációja szerint amikor az anya igyekszik magára vonni a csecsemő figyelmét, 

aktivitása megnő, és ez több feldolgozásra váró információt jelent a csecsemőnek, aki erre 

elnézéssel reagál, mivel több szünetre van szüksége az információ asszimilálásához. Field 

érdekességképpen azt is megjegyzi, hogy a 3 csecsemő, akit a sírásuk miatt nem tudtak 

megfigyelni, kivétel nélkül a figyelemfelkeltéses helyzetben fakadt sírva. Az anyától a 

csecsemő utánzását kérő helyzet az elvárásnak megfelelően csökkentette az anyai aktivitást. 

Egyrészt feltehetően minél jobban sikerül az utánzás, annál kisebb erőfeszítésébe kerül a 

csecsemőnek az információfeldolgozás, mert annál kisebb a saját viselkedésétől való eltérés, 

amit asszimilálnia kell. Így kevesebb szünetre, eltekintésre van szüksége. Másrészt az anyának 

az utánzáshoz igen figyelmesen kell néznie a csecsemőjét, és így jobban észreveheti a gyermek 

tekintetjelzéseit, ami szenzitívebbé teszi őt a csecsemő szünetigényeire. Amikor tehát az anya 

aktivitása lecsökken, a csecsemő jobban odafigyel rá. Végül pedig abban a helyzetben. amikor 

arra kérték az anyát, hogy hagyja abba az aktivitását, ha a csecsemő elfordítja a tekintetét, 

ugyancsak megnőtt a csecsemők figyelme. Míg a két manipulált helyzetben a három csoport 

nem tért el egymástól, a spontán interakció helyzet határozottan megkülönböztette a két rizikós 

csoportot az időre születettektől. A két rizikós csoport, és főleg a koraszülött csoport anyukáinak 

aktivitása a spontán helyzetben is igen magas volt. Az, hogy a túlhordott csoport is különbözött 

a kontrollcsoporttól, arra utal Field szerint, hogy a koraszülöttség hatása az interakcióra nem a 

korai szeparációból, hanem inkább a csecsemő interakciós nehézségéből fakad. Field leírja, 

hogy szemtől-szembeni interakcióban a koraszülöttek anyukái ritkán hallgatnak el, amikor a 

gyermek félrenéz, és gyakran értelmezik a félrenézést a gyermek részéről elutasításként. Az 

anyák ilyenkor megnövelik aktivitásukat, és sokszor a félretekintő gyermek arca elé helyezik 

arcukat. Field szerint a félrenézés nem azt jelenti, hogy elég az interakcióból, hanem csak egy 

pillanatnyi szünetet kér az információ feldolgozására és az arousal-állapota optimális szintre 

való visszaállítására. Ezt a szívritmusnak a fenti manipulált helyzetekben mért változásaira 

alapozza. Eszerint mind a koraszülött csecsemőknek, mind az anyáknak jobban megemelkedett 

a szívritmusa, jóllehet az alapszinten nem volt különbség a kontrollcsoporthoz képest. Amikor 
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a koraszülött csecsemő elkerülő viselkedést mutatott, megnőtt a szívritmusa, amivel egy időben 

a gyermek averzív viselkedése megemelte az anya szívritmusát is. Field szerint a koraszülött 

csecsemőknek szűkebb az optimális arousal-tartománya, ezért a szülőknek nehezebb dolguk 

van abban, hogy megtalálják a már elégséges, de még nem túlzott stimuláció mértékét. Úgy 

véli, hogy az arousal fordított U alakú görbéjéhez hasonlóan sem a túl alacsony, sem a túl magas 

anyai aktivitás nem optimális választ vált ki a gyermekből. Az alacsony stimuláció nem vált ki 

elégséges mértékű arousal-növekedést, ami válaszhoz vezetne, míg a túl intenzív stimuláció túl 

magas arousal-növekedést (elutasítást és nyűgösséget) eredményez (Field, 1981). A koraszülött 

gyerekek ritka és lassú reagálása miatt az anya azt gondolhatja, hogy nem is fog válaszolni, 

emiatt továbblép, és ezáltal lehetőséget sem ad az újszülöttnek arra, hogy reagáljon (Field 

1980). Field felveti, hogy a gyermek minimális reakciója miatt az anyák frusztrációt élnek át, 

és a nagy igyekezet egyfajta agresszió a részükről. Egy másik lehetséges magyarázata az, hogy 

az anyák az interakció egyfajta átlagos aktivitásszintjét próbálják elérni az interakció 

továbblendítése érdekében. Field harmadik magyarázata szerint az anya szeretné, ha gyermeke 

a kortársaihoz hasonlóan viselkedne, ezért bátorítja gyakrabban modelláló viselkedéssel. 

Montirosso (és mtsai, 2010) fentebb említett vizsgálatában szintén az előbbiekhez hasonló 

eredményre jutott: 6-9 hónapos egészséges koraszülöttek szintén több elnézést, elfordulást 

mutattak, mint időre született társaik.  

Susan Landry foglalkozott talán a legtöbbet a témával. Magas rizikójú (=21 fő), 

alacsony rizikójú (=25 fő) koraszülötteket és kontrollcsoportot (=25 fő) összehasonlítva 6 

hónapos korban, laboratóriumban, etetőszékben, mindössze 2 perc játékinterakciót 

megfigyelve. A két koraszülött csoport tendencia szintjén többet nézett el közös figyelmi epizód 

után, egy kis szünetre volt szükségük, talán a túl sok stimuláció miatt. A koraszülő anyák 

stimulációja egy kissé magas volt a csecsemő figyelmi szintjéhez képest. Az anyák tipikusan 

úgy próbálták bevonni a csecsemőjüket, hogy megfigyelték, mire figyelnek, és aztán azt a 

játékot kezdték el manipulálni. A három csoport nem különbözött a közös figyelmi játék 

időtartamában. Abban sem volt különbség, hogy a csecsemők milyen gyakorisággal követték 

anyjuk tekintetét, és az anyák mennyire követték a csecsemőjük figyelmi fókuszát, ahogy nem 

volt különbség a csecsemők aktivitásában sem (itt megjegyzem, hogy a kódolás 

megbízhatóságát sajnos egyetértési %-kal mérték). Egy játékszer nézési időtartamát nem 

befolyásolta a rizikó mértéke, de a figyelmi fókusz váltását igen: a magas rizikójú koraszülöttek 

kevesebbszer váltották a figyelmüket játékról-játékra, kevesebb játékot vettek észre, és kevésbé 

explorálták a játékokat. A fél éves kori figyelmi fókusz váltásának képessége a magas rizikójú 

csoportban előre jelezte az egy- és kétéves kori fejlettséget (BSID). Az, hogy egy csecsemő 

milyen kitartóan néz egy tárgyat, nem jósolta be a későbbi fejlődését. Mindhárom csoport tagjai 
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növelték a játékokra való figyelés időtartamát, többször váltottak figyelmi fókuszt, és több 

játékot figyeltek meg, ha az anya bevonódott, interakcióban volt velük. Landry álláspontja 

szerint az, hogy az anya követi a csecsemő figyelmi fókuszát, és közös a figyelmi fókusz, az 

anya szenzitivitás vonásának, válaszkészségének a része (Landry 1986, Landry és Chapiesky, 

1988). Egyéves korban (nem derül ki, de talán ugyanezen a mintán, némi lemorzsolódással; 20-

20-20 fős magas rizikójú, alacsony rizikójú és kontrollcsoportban) a magas rizikójú 

koraszülöttek anyái többször irányították a csecsemő figyelmét, mint a másik két csoport anyái. 

Mindhárom csoport valószínűbben reagált, mint nem reagált a figyelemfenntartó és 

játékbemutató anyai viselkedésre, míg viszont a figyelemelterelő viselkedésre egyforma 

valószínűséggel reagáltak vagy nem reagáltak (Landry, Chapiesky és Schmidt, 1986) (a 

megbízhatóságot itt is egyetértési %-kal mérték). Hároméves korban szerepjáték (teadélután) 

és kirakós játék közben vizsgálták egy alacsony és egy magas rizikójú koraszülött, valamint 

egy időre született csoport viselkedését. A teljes időre szülő anyákhoz képest a koraszülő anyák 

több direkt utasítást adtak. De míg a magas rizikójú koraszülötteknél a kognitív lemaradásnak 

volt köszönhető az anyák több utasítása, és az anyák strukturálóbb viselkedése igazodott ezen 

gyerekek tanulási igényeihez, addig az alacsony rizikójú csoportban a több anyai irányítást sem 

a fejlődési lemaradás, sem az anyák alacsonyabb iskolai végzettsége nem magyarázta meg, 

ahogy az alacsony rizikójú gyerekek társas viselkedése sem jött magyarázó tényezőként szóba, 

hiszen ez utóbbi nem tért el a kontrollgyerekekétől. Az is kiderült, hogy az anya 

figyelemelterelő viselkedése negatív kapcsolatban állt a fejlődési kompetenciákkal (Landry és 

mtsai, 1990). Fél éves korban, laboratóriumban, etetőszékben, sztenderd játékokkal történő 

interakciós helyzetben 33 magas rizikójú, 40 alacsony rizikójú, és 44 teljes idős csecsemőt 

figyelt meg Garner és Landry (1994). A kontrollcsoportban a figyelemelterelés negatív 

kapcsolatban állt a csecsemő mosolygásával és az érdeklődésével. Nem világos, hogy a másik 

két csoportban ez miért nem így volt. Egy lehetséges ok, hogy talán mivel a koraszülöttek 

hajlamosak nem válaszolni az anyai elterelésre, ezért viselkedésük szervezett marad. Ők 

továbbra is arra a játékra figyelnek, amivel addig is el voltak foglalva. Az alacsony rizikójú 

koraszülött csoportban a mosolygás csökkenése a figyelemirányító anyai viselkedéssel állt 

kapcsolatban (a definíciókból sajnos nem derült ki egyértelműen számomra, hogy mi a 

különbség a figyelem irányítása és elterelése között). A szerzők szerint az irányítással talán az 

anya a játékba próbálja meg jobban bevonni a csecsemőt, ám ezzel megzavarhatja a csecsemő 

érzelmi bevonódását a kettőjük interakciójába. Az irányító viselkedés passzív szerepbe teszi a 

csecsemőt: az anya kontrollálja az interakció áramlását, a csecsemő pedig csupán követi az anya 

jelzéseit. A szerzők elvárásainak megfelelően a figyelemfenntartó anyai viselkedés a mosolygás 

és érdeklődés növekedésével függött össze a koraszülött csoportban, de meglepődtek, hogy ez 
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utóbbi összefüggés az időre születettek csoportjában nem állt fenn. Vélekedésük szerint az időre 

születettek számára nincs akkora jelentősége az érzelmek szervezésében az anya figyelmi 

támogatásának, mint a két koraszülött csoportnak, akiknek jobban szükségük van arra, hogy 

érzelmileg elköteleződjenek egy játék mellett (ez az indoklás azonban nem magyarázza meg, 

hogy a figyelemelterelés a kontrollcsoportban miért függött össze a mosolygás csökkenésével). 

Semmilyen más anyai viselkedés nem állt kapcsolatban a magas rizikójú koraszülöttek 

mosolygásával. A bemutató viselkedés a magas rizikójú koraszülöttek és időre születettek 

esetében előre jelezte az érdeklődésük csökkenését, ami konkrétan azt jelentette, hogy amikor 

az anya bemutatott egy új játékot, a csecsemő nem figyelt rá vagy a játékra. Talán a csecsemők 

ilyenkor lélegzetvételnyi szünetet tartanak az interakcióban, így biztosítva maguknak 

lehetőséget arra, hogy feldolgozzák az információt és modulálják arousaljukat. Ez igaz az időre 

született csoportra és különösen a magas rizikójú csoportra (azt viszont nem magyarázzák meg 

a szerzők, hogy az alacsony rizikójú koraszülöttekre miért nem). Alacsony szocio-ökonómiai 

státuszú mintát (83 magas rizikójú, 119 alacsony rizikójú, 121 teljes idős csecsemő) fél, egy és 

két éves korban figyelt meg Landry otthon napi rutin és játék közben. A mérési időpontok között 

minden anya növelte a figyelemfenntartó viselkedését, de különböző mértékben, és ennek 

alapján 4 klasztert azonosítottak. Az első klaszterbe kerülő anyáknál végig magas szinten volt, 

és gyors ütemben nőtt a figyelemfenntartás. Rájuk magas önértékelés, magas társas 

támogatottság, pozitívabb csecsemőgondozási élmények, gyermekközpontú gyermeknevelési 

attitűdök voltak jellemzőek. A legnépesebb csoportot képező 2. klaszterbe tartozó anyáknál 

kezdetben magas volt a figyelemfenntartás, de nem nőtt olyan mértékben, mint az 1. 

klaszterben. Az ő gyermeknevelési attitűdjüket az jellemezte, hogy nem voltak azzal tisztában, 

hogy idővel a csecsemők fejlődnek, viselkedésük és igényeik változnak.  A 3. klaszter anyái 

tanúsították a legalacsonyabb figyelemfenntartó viselkedést, bár a második évben mutattak már 

némi növekedés. A 4. klaszterben az anyák valamelyest magasabb figyelemfenntartást mutattak 

6 és 12 hónapos korban, mint a 3. klaszter tagjai, és hozzájuk hasonlóan némiképp ők is 

növelték a figyelemfenntartást a második életévben. A csecsemő biológiai rizikója egyáltalán 

nem függött össze azzal, hogy az anyák melyik klaszterbe kerültek (Smith, Landry, Miller-

Loncar  Swank 1997). Következő beszámolójukban még nagyobb (és az előző kutatás 

mintájával talán átfedésben levő) minta, 187 alacsony súlyú, 73 magas rizikójú, 114 alacsony 

rizikójú és 112 teljes idős csecsemő interakcióit figyelték meg 10 perces játék és 50 perces napi 

rutin helyzetben, papír-ceruza módszerrel. A követéses vizsgálatban a csecsemőket fél, egy, 

kettő és három és fél éves figyelték meg. Az alacsony súlyú koraszülöttek anyái ‒ talán a 

gyerekeik nagyobb figyelmi nehézségei miatt ‒ magasabb figyelemfenntartó viselkedést 

mutattak. Amikor a csecsemők jelzései tisztábbakká váltak, az anyák figyelemfenntartó 
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igyekezete felerősödött a gyerekeknek pedig ‒ talán ennek következtében ‒ gyorsabban 

fejlődött a kezdeményezőképességük. Az időre születetteknél azok a gyerekek mutattak 

nagyobb fejlődést, akiknek édesanyja kitartóan növelte a figyelemfenntartó stratégiáit. A 

lassabban kezdeményező alacsony súlyú csecsemők a növekvő figyelemfenntartásra nagyobb 

amplitúdóval reagáltak a fejlődésükben, mint a teljes idős csecsemők, de legtöbbet a magas 

rizikójú csecsemők nyertek az anyák alkalmazkodóan növekvő figyelemfenntartásából. Míg a 

figyelem fenntartása segít az alacsony súlyú és magas rizikójú csecsemők gyakori figyelmi 

problémáin, úgy tűnik, hogy a melegség-szenzitivitás nem jelent specifikus támogatást ezeknél 

a fejlődési nehézségeknél. Ez az interakciós stílus érzelmi minőségét határozza meg. Tehát az 

alacsony súlyú és magas rizikójú csecsemőknek nem elég, hogy az anyjuk meleg és szenzitív 

legyen, az is szükséges, hogy specifikusan a figyelmi problémáikon segítsen. Az egészséges 

koraszülött és a teljes idős csecsemők esetében az anya meleg-szenzitív viselkedése 

kapcsolatban állt a gyermek növekvő válaszkészségével, a rutinhelyzetekben pedig a 

kezdeményezőkészségével is. Az anya figyelemirányító viselkedése minden csoportban és 

minden helyzetben a kezdeményezőképesség lassabb fejlődést jósolta be. Ennek magyarázata 

az lehet, hogy a szülői irányítás gátolja, hogy a gyermek aktív szerepet játsszon a társas 

interakcióban. De a szerzők szerint az is előfordulhat, hogy a szociálisan passzív gyermek úgy 

hat az anyjára, hogy az irányítóbbá válik. Ehhez hasonlóan a magasabb fokú irányítás a 

gyermek válaszkészségében is lassabb növekedést jósolt előre. Ez az összefüggés a napi rutin 

közben még erősebb volt, ami azt sugallja, hogy a magas fokú irányítás letöri a gyermek 

együttműködés iránti lelkesedését (Landry és mtsai, 1998).  Afroamerikai, alacsony-közepes 

szocio-ökonómiai státuszú 185 koraszülött és 104 teljes idős csecsemőből álló mintát fél, 1, 2, 

3 és fél és 4 és fél éves korban figyeltek meg otthon, napi rutin és játékinterakció közben. A két 

csoport egyik életkorban sem különbözött az anyai figyelemfenntartó és figyelemirányító 

(utasító) viselkedés terén. A figyelemfenntartás gyakorisága nőtt, míg a figyelemirányítás 

(utasítás) csökkent 2, illetve 3 és fél éves kor között mind a napi rutin, mint a játék 

interakcióban, bár az anyák közötti variabilitás végig meglehetősen nagy volt mindkét 

csoportban.  A figyelemfenntartásnak közvetett hatása volt a 4 és fél éves kori célvezérelt 

képességekre. Az anyák a közös figyelmi fókusz megteremtésével megkönnyítik a gyermek 

tárgy és személy közötti tekintetváltását, és a közös tárgyról való verbalizációt is. Azok a 

gyermekek, akiknek az anyja 3 és fél éves korukban erősen irányító volt, kevésbé fejlesztettek 

ki független célvezérelt és társas kezdeményező viselkedést. Ez a (késői) hatás ellentétes az 

irányítás kognitív és társas készségekre kifejtett korai pozitív hatásával. A gyermekek irányítás 

iránti igénye csökken, amint egyre teljesebben képesek résztvenni a társas interakciókban. 

Tehát az anya korai figyelemfenntartása megalapozza a gyermek későbbi kognitív és társas 
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függetlenségét, az erősen irányító szülői stílus pedig negatív hatással van a társas 

függetlenségre (Landry és mtsai, 2000).  

Wijnroks (1997) a kontingenciatanulást vizsgálva azt tapasztalta, hogy az intruzívabb, 

irányítóbb anyák csecsemői kevésbé motiváltak a válasz kontrollálására elgondolása szerint 

azért, mert ezek a csecsemők nem tanulják meg kontrollálni a környezetüket.  

Szintén az anya figyelemirányító és figyelemelterelő viselkedését kutatta Pridham, 

Becker és Brown is (2000) Landry szempontrendszerének „szabad felhasználásával”, de előre 

bocsátanám, hogy módszertanilag nem a legkifogástalanabb a kutatás. Mindössze 2 percet 

figyeltek meg, és a kódolás megbízhatóságát a megkérdőjelezhető egyetértési százalékkal 

mérték, a kódolókat 80%-os egyetértésig gyakoroltatták, majd csupán 6 interakción számolták 

ki az egyetértést. A két (36 fős légzési komplikációkkal küzdő AGA koraszülött, illetve 43 fős 

időre született) csoport anyái nem tértek el a figyelemelterelő viselkedés mennyiségében. Minél 

többet terelte el az anya a csecsemőt, annál rövidebb ideig tatott a csecsemő fókuszált játéka. 

Ez születési súlytól függetlenül egyaránt így volt mind a koraszülött, mind a 

kontrollcsoportban. Ez az eredmény összhangban van Landry fent bemutatott eredményével, 

miszerint a játék komplexitása negatív összefüggésben állt a figyelemeltereléssel, jóllehet, a két 

függő változó némiképp különböző, és Landry vizsgálatában csak a magas rizikójú 

koraszülötteknél jelentkezett ez az összefüggés. A születési súly és a csecsemő 

temperamentuma nem volt hatással a fókuszált játék időtartamára. A figyelemelterelő 

viselkedésről a szerzők úgy vélekednek, hogy ez az anyák széles körben elterjedt, játékkal 

kapcsolatos elvárásait tükrözheti, amelyek nem feltétlenül vannak összhangban a csecsemő 

igényeivel.  Talán az erőteljesebben figyelemelterelő anyák azt gondolják, hogy az a szerepük 

a játékban, hogy minél több játékot érdekessé tegyenek a csecsemő számára, vagy az is lehet, 

hogy ezek az anyák a saját örömükre koncentrálnak, és azt várják el, hogy a csecsemő kövesse 

az ő érdeklődésüket.  

Feldman (2007a) vizsgálatát fentebb már bemutattam, így itt csak azt eredményét 

emelném ki újra, hogy a méhen belüli fejlődési retardációt elszenvedő csecsemők szülei 

mutatták a legnagyobb intruzivitást, az ő interakcióik voltak a legkevésbé „kölcsönösek”. 

Veddovi (és mtsai, 2004) szintén már említett kutatása azt teszi ehhez hozzá, hogy a 

csecsemőkről való nagyobb tudás kevesebb konfliktussal járt együtt az interakcióban: a 

csecsemőgondozásban már tapasztaltabb mamák kevésbé voltak intruzívak a saját gyerekükkel 

való játék során. 

 

Következtetések 
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A koraszülöttek figyelmi problémáin, különösen a figyelmi fókusz váltásának 

nehézségén speciálisan segíthet az anya figyelemfenntartó viselkedése. A koraszülöttek 

édesanyjukkal való interakcióit általában (de nem minden esetben) intruzívabbnak és kevésbé 

koordináltnak írják le mind a globális értékelést használó, mind a mikroszintű megfigyelések. 

Az anyák gyakran interferálnak a csecsemő viselkedésével, hajlamosak túlstimulálni a 

gyermeket, és kevésbé képesek a csecsemő figyelmi pillanataihoz illeszteni a társas 

viselkedésüket. A koraszülötteknek, különösképpen a magas rizikójú, beteg csecsemőknek több 

szünetre lenne szükségük az információ feldolgozásához, ugyanakkor a viszonylagos 

passzivitásuk, és az interakciós szünetek az anyát éppen fokozottabb stimulációra sarkallhatják. 

Így egy circulus vitiosus alakulhat ki. Az anya játékbemutató és figyelemelterelő viselkedése 

egyaránt a csecsemő érdeklődésének és kezdeményezésének csökkenésével függ össze. Az 

anya erőteljesebb irányító viselkedésének a korai életkorban pozitív, a későbbiekben azonban 

negatív hatása lehet a gyermek fejlődésére.  

A társas interakciók szerepe a koraszülöttek fejlődésében 

 

Greenberg és Crnic (1988) 2 éves korig követett 30 koraszülött és 40 teljes idős 

csecsemőt, az interakcióikat NCATS-sel (l. 2. sz. Melléklet) mérve. Két éves korra minden 

interakciós és fejlődésbeli különbség eltűnt a csoportok között, csak a mozgásfejlődésben 

maradt különbség az időre születettek javára, annak dacára, hogy nagyon különböző úton 

jutottak el idáig. A koraszülöttek fejlődését sokkal jobban befolyásolták a környezeti hatások, 

ezen belül is nem a tágabb környezeti, hanem a közvetlen stimulációs hatások (HOME), 

állapítják meg a szerzők. Míg a teljes idős csecsemők fejlődése kevéssé volt előrejelezhető (15-

30%), addig a koraszülötteknél legtöbb a változóban 40-60 %-ot tudtak megmagyarázni. Az 

igen súlyos orvosi komplikációkkal járó születésektől eltekintve a születési státusz egyéni 

különbségei nincsenek erős hatással a fejlődés alakulására. 

Barnard (és mtsai, 1989) a saját fejlesztésű NCATS skálával mérve az interakciós 

viselkedést kapcsolatot talált a BSID MDI (mentális) és PDI (mozgásos) indexével tanítójáték 

helyzetben. A koraszülöttek az időre születetteknél alacsonyabb pontszámokat értek el az 

NCATS alskáláin tanítójáték- és etetési helyzetben, ami mögött a koraszülöttek alacsonyabb 

válaszkészsége állt. Intervenciós programjukkal igazolták, hogy az etetés előtti arousal-növelő 

beavatkozás jelentősen növelte az anya és a gyermek pontszámait. Meglátásuk szerint a 

veszélyeztetett, alacsony iskolázottságú anyák azért érnek el alacsonyabb pontszámot az 

NCATS-en, mert alacsonyabb arousal-szinten lépnek interakcióba gyermekükkel, pl. kevesebb 

pozitív visszajelzést adnak. Crnic, Ragozin, Greenberg, Robinson és Basham (1983b) 
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vizsgálatában az időre született csoport NCATS pontszáma viszont nem korrelált a BSID 

fejlődési indexeivel, míg a koraszülött csoportban fordított kapcsolatban állt az anya 

tanítójáték-pontszáma és a gyermek BSID skálákon való teljesítménye (az interakciós és 

fejlődésvizsgálatok a gyermek 4 hónapos korában történtek). Tehát azoknak az anyáknak volt 

a legkevésbé fejlett a gyermekük, akik a legszenzitívebbek, legpozitívabbak, és a társas-érzelmi 

és kognitív fejlődés serkentésében a legügyesebbek voltak. Bár első ránézésre meglepőnek 

tűnik ez az eredmény, minden bizonnyal nem az anya jobb NCATS pontszáma az oka a 

csecsemő alacsonyabb BSID pontszámának, hanem az, hogy a lassabb fejlődésű koraszülöttek 

anyái minden erejükkel a csecsemőik serkentésén vannak. Barnard ezt az eredményt 

konzisztensnek tartja Field (1977) eredményével, amely szerint az anyák aktívabbak, 

bevonódottabbak, stimulálóbbak voltak koraszülöttjeikkel 3-4 hónapos korukban, mint az időre 

születettek anyukái. Barnard azt a következtetést vonja le, hogy a koraszülöttek anyái között az 

anya korai hónapokban tanúsított erőfeszítése inverz kapcsolatban áll a csecsemő 

válaszkészségével. Ahogy Kalmár Magda fogalmaz: „Koraszülöttek esetében számításba kell 

venni az idő előtti szülés, a csecsemő sorsáért érzett aggodalom és a hosszú korai szeparáció 

szerepét. A legtöbb esetben azonban úgy tűnik, hogy a specifikus szülői magatartás 

kompenzációs törekvésből fakad, reakcióként a koraszülött csecsemő tipikus passzivitására, 

tényleges vagy vélt fejlődési lemaradására. (…) Ez magyarázza a koraszülötteket nevelő anyák 

fokozott válaszkészségét (…) stimulációs igyekezetét (…), és azt, hogy általában 

involváltabbnak mutatkoznak a gyereknevelés tekintetében (…). Az igyekezet odáig terjedhet, 

hogy a stimulációt túlzásba viszik (…). A veszélyeztetettként született gyerekek 

megkülönböztetett kezelése a szülők részéről iskolás korig is megmaradhat, a ténylegesen elért 

fejlettségtől és az aktuális állapottól függetlenül (…)” (Kalmár, 2002, 179.o.). 

Egy korai hosszútávú longitudinális vizsgálat 50 koraszülöttet követett 12 éves koráig. 

Az interakciót a kutatók saját módszerükkel figyelték meg korrigált 1, 3, 8 hónapos korban, a 

fejlődést pedig 9 hónapos (Gesell) és 2 éves korban (BSID) mérték. A gondozó viselkedése 

többé-kevésbé konzisztens maradt. Az anyai bevonódását jelző viselkedések, mint pl. egymásra 

nézés, közös mosolygás, szociális játék, beszéd, már a 9 hónapos kori kompetencia 

szempontjából is fontosak valamennyire, de még jelentősebbé válnak a második évben. A korai 

és az egyidejű gondozói viselkedés a 2 éves kori fejlődéssel egyforma mértékben állt 

kapcsolatban. Még az 1 hónapos korban mért anyai társas viselkedés is összefüggött a 9 

hónapos kori Gesell-teljesítménnyel. Azok a csecsemők, akik 1 hónapos korban több közös 

tekintetet, 3 hónapos korban több mosolyváltást éltek át, a sírásukra pedig „kontingensebb” 

(következetesebb) válaszokat kaptak édesanyjuktól, továbbá 8 hónapos korukban több 

kontingens anyai választ kaptak a nem stresszt jelző vokalizációjukra, 9 hónapos korukban 
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magasabb szenzomotoros teljesítményt mutattak a Gesell-skálán. Az interakciós változókban a 

közös nevező talán a társas tranzakció kölcsönössége, a csecsemő jelzéseihez illeszkedő 

kontingens akciók, vélik a szerzők (Cohen és Beckwith, 1979, Beckwith és mtsai, 1976). A 

magas válaszkészségű anyák gyerekei 12 éves korukban jobb aritmetikai képességekkel 

rendelkeztek, és magukat kognitívan ügyesebbnek látták (Beckwith, Rodning, Cohen, 1992). A 

konzisztensen magas válaszkészséget mutató anyák gyerekei 12 éves korukban magasabb 

intelligenciával bírtak (IQ: 114), mint a konzisztensen alacsony válaszkészségű anyák gyerekei 

(IQ:100) (Beckwith és Cohen, 1989).  

Az anyai válaszkészség szerepét mások is kiemelték. A korai időszakban magasabb 

válaszkészségű anyák koraszülött gyermekeit 4 éves korban magasabb intelligencia, önállóbb 

társas-konfliktus kezelési készség és kevesebb viselkedéses probléma (óvónői beszámoló) 

jellemezte (Goldberg és mtsai, 1989). 

McGrath (és mtsai 1998) vizsgálatában a kognitív teszteken jobban teljesítő gyerekek 

anyukái válaszkészebbek, bevonódottabbak voltak, és több megfelelő kontrollt mutattak. A 

fejlődési kimenetel vonatkozásában a legnagyobb magyarázó erejük az anyai interakciós 

változóknak voltak, bár a születési státusz és az anya iskolai végzettsége is bírt magyarázó 

erővel.  

A nyelvi fejlődés kapcsán Cohen, Beckwith és Parmelee (1978) arról számol be 50 

egészséges koraszülötten végzett kutatásában, hogy azon csecsemők nyelvi fejlődése volt jobb, 

akik több kölcsönös interakcióban vettek részt, és/vagy akiknek anyja (nem csak nyelvi 

tekintetben) stimulálóbb volt. Ráadásul a többet vokalizáló koraszülötteknek szintén jobb 

nyelvi kompetenciájuk alakult ki, ami azt jelenti, hogy a jobb nyelvi képességek elérésében 

mind a szülő, mind a csecsemő válaszkészsége meghatározó szerepet játszik. Pennington (és 

mtsa, 2001) is arról számol be, hogy a gyakrabban beszélgetést kezdeményező diádok 

csecsemőinek nyelvi fejlődése jobb volt. Wallace, Roberts és Lodder (1998) kutatásában az 

anya tanító viselkedésének a csecsemő beszédértésére gyakorolt hatása akkor is megmaradt, ha 

kiparciálták az anya iskolai végzettségét.  

A fentiekből az látszik, hogy a koraszülöttek fejlődésében a korai interakciók jelentős 

szerepet játszanak. Az anya válaszkészsége, bevonódása, stimulációja azok a társas 

viselkedések, amelyeknek kitüntetett szerepük lehet a fejlődés optimalizálásában.  

 

KÉRDÉSEINK ÉS HIPOTÉZISEINK 

 

Kérdéseink 
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Hogyan zajlik az anyák és egy éves csecsemőjük interakciója? Ki mit csinál? 

 A gyermek vagy az anya dominálja az interakciót a tevékenység 

megválasztásánál? Kinek a játékötlete kerül eljátszásra? 

 Hogyan fogadja, vagy utasítja el a másik fél az egyik vezető szerepét? Hogyan 

próbálják meg a résztvevő felek a saját ötletüket érvényre juttatni? 

 Milyen interakciós viselkedés előzi meg a harmonikus és a feszült interakciós 

állapotokat?  

 Feszültség, konfliktus után hogyan alakul ki újra közös játék?  

A koraszülöttség szerepe:  

 Van-e különbség a koraszülő és teljes időre szülő anyák interaktív 

viselkedésében szabad- és tanítójáték helyzetben?  

o Ha igen, milyen változók magyarázzák az eltéréseket? 

 Van-e különbség a csecsemő adott viselkedésére válaszoló tipikus anyai 

reakciókban a két csoport között? Eltérő módon reagál-e a koraszülő anya a 

csecsemője adott viselkedésére? 

 Van-e különbség az anya figyelemirányító vagy a gyermek figyelmi fókuszát 

követő viselkedésében a két csoport között?  

Hogyan függ össze a csecsemő fejlettségi szintjével az anya és a csecsemő interakciós 

viselkedése?  

 Az anya figyelemirányító vagy a gyermek figyelmi fókuszát követő viselkedése 

segíti elő a csecsemő fejlődését? 

Az interakció kontextusából fakadóan (szabad játék vs tanító játék) milyen különbségek 

mutatkoznak az interakciós viselkedésben? 

 

Hipotéziseink 

 

I. Hipotézisek a két csoport születési státusz mentén történő összehasonlításáról 

 

1. A koraszülöttek és anyjuk interakciói kevésbé harmonikusak az időre születettekéhez képest, 

míg ez utóbbi csoport interakciói zökkenőmentesebbek. Bár a szakirodalom megoszlik e 

kérdésben (v. ö. pl. Bilgin és Wolke (2015) és Korja (és mtsai, 2012) metaanalízisét), 
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elvárásomat az indokolja, hogy a koraszülött csecsemő ‒legalábbis kezdetben‒ nehezebb 

interakciós partner, a koraszülő anyának pedig a koraszüléssel kapcsolatos élményei, 

aggodalmai lehetnek hatással az interakciós viselkedésére. A hiperérzékeny csecsemő és 

vulnerábilisabb anya az interakciós deficit nagyobb kockázatának vannak kitéve (Feldman és 

mtsai, 1999; Feldman, 2003, 2006; 2007b, van Beek, Hopkins és Hoeksma 1994, Lester, 1985, 

Zarling és mtsai, 1988, Forcada-Guex és mtsai, 2006, Muller-Nix és mtsai, 2004, Salvatori, 

2015). 

 

2. Anya: 

A koraszülő anyák hajlamosabbak a nem szenzitíven irányító-kontrolláló viselkedésre 

(Salvatori (2015), Korja metaanalízise (2012), Stevenson Barratt (1996), Forcada-Guex és 

munkatársai (2006) munkái alapján) többet instruálják csecsemőjüket (Landry és munkatársai 

(1990) és Landry és Chapiesky (1986) eredménye alapján), intruzívabbak és hajlamosabbak a 

figyelem elterelésére (Feldman (2006 és 2007), Salvatori (2015), Stevenson Barratt (1996), 

Landry és Chapiesky (1986) munkái alapján) ugyanakkor kevésbé vonódnak be a közös 

játéktevékenységbe (Poehlmann és munkatársai (2011) és Barnard, Bee, Hammond (1984) 

megfigyelése alapján). 

 

3. Csecsemő: 

A koraszülött csecsemők passzívabbak (Korja és kollégái (2012); Bakeman és Brown (1980a); 

Crnic (és mtsai, 1983), Landry (és mtsai, 1997) beszámolói alapján). 

 

II. Hipotézisek a viselkedések intra- és interperszonális együttjárásairól 

 

Anya: 

1. Az interakcióba bevonódó, aktívan részt vevő (feltételezhetően érzelmileg elérhető, jelen 

lévő) anya nem hajlamos a kikapcsolásra, az interakcióból való kilépésre, és nem passzív.  

2. Az anya passzivitása és valami mással való foglalatoskodása az interakciós helyzetben 

egyaránt egyfajta érzelmi hátralépés a gyermektől, az anya (érzelmi) távolságtartásának talaján 

fakad mind a kettő. Ezért e viselkedés egymással való pozitív együttjárását várom.  

3. Az anya figyelemelterelő viselkedése más kontrolláló, irányító jellegű viselkedéssel is együtt 

jár, valamint fordított kapcsolatban áll a gyermek figyelmi fókuszához igazodó anyai 

viselkedéssel.  

 

Anya-csecsemő: 
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4. Az anya több, a csecsemő tevékenységét követő, ahhoz alkalmazkodó viselkedése esetén a 

csecsemő valószínűbben működik együtt (Garner és Landry megfigyelték, hogy az anya több 

figyelemfenntartó viselkedése esetén a csecsemők többet mosolyogtak és érdeklődőbbek 

voltak, 1994). 

5. Az anya több figyelemelterelő viselkedése esetén a csecsemő kevésbé szabadon választhatja 

meg játéktevékenységét, ezért több alkalmazkodást, szófogadást, illetve engedetlenséget, 

szembe szegülést vagy passzív ellenállást (szófogadatlanságot) mutat, mert az anya irányító-

kontrolláló viselkedésére valamiképpen reagálnia szükséges (Rocissano és munkatársai leírták, 

hogy a kisgyermek figyelmi fókuszával nem interferáló anyák gyermekei hajlamosabbak a 

szófogadásra, engedelmességre, 1987, Garner és Landry pedig azt figyelte meg, hogy a 

figyelemelterelő viselkedéssel csökken a csecsemők jókedve és együttműködése, 1994). 

6. Az anya több, irányító-kontrolláló anyai viselkedése esetén a csecsemő nem hagy teret a 

gyermeknek az aktivitásra, ezért a csecsemő passzívabb (Field, 1977, Bakeman és Brown, 

1980a). 

7. A figyelmi fókusszal nem interferáló, figyelmi fókuszt követő anyai viselkedés segít 

fönntartani a csecsemő figyelmét, ezáltal a csecsemő kitartóbban játszik egy adott játékszerrel 

(Pridham és munkatásai (2000) és Landry és munkatársai (1998) megfigyelései alapján). 

 

 

 

 

III. Hipotézisek a háttérváltozókról: a csecsemők fejlettségi szintje, az anya iskolázottsága, és 

ezen változók összefüggései viselkedéses változókkal 

 

A. 

1. Az anya aktív, de nem intruzív részvétele az interakcióban várhatóan pozitív összefüggést 

mutat a csecsemő mentális fejlettségével mindkét csoportban, mert a szakirodalom 

megfigyelése szerint (Cohen és Beckwith, 1979, Beckwith és mtsai, 1976) számít az értelmi 

fejlődésben, hogy a szülő mennyire elérhető, rendelkezésre álló interakciós partner, és mennyire 

igyekszik kihasználni a mindennapi interakciók adta tanítási lehetőségeket. 

2. Az anyai passzivitás (az aktivitás hiányaként) szintén mindkét csoportban negatív 

kapcsolatban lesz a csecsemő mentális fejlettségével (az előzőek miatt). 

B. 

A magasabb iskolázottság jobb minőségű interakciós viselkedéssel jár együtt, mert az 

iskolázottabb anyák jobban ellátják a gyermekkel kapcsolatos fejlesztő-nevelő feladatokat 
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(Clark-Stewart és Alison (1973). Ezen belül: 

Az iskolázottabb anyák… 

1. kevesebb negatív kontrollal élnek (fizikai korlátozás, hangos szavú tiltás, kierőszakolás), 

mert tájékozottabbak a gyermeknevelés következményeit illetően; 

2. és az interakcióba jobban bevonódnak (Goldberg és mtsai, 1989; Feeley, Gottlieb és 

Zelkowitz 2000), Holditsch-Davis és mtsai, 2007) tanulmányai alapján). 

 

IV. Hipotézisek az interakció időben zajló viselkedéssorának dinamikájáról 

 

1. Van Beek, Hopkins és Hoeksma által elnevezett (1994) „infant dominance” jelenség alapján 

azt gondolom, hogy bár az anya a gyakoribb ötlethozó, a csecsemő dominálja a közös 

tevékenységet abban az értelemben, hogy többnyire az anya alkalmazkodik a csecsemő 

játékválasztásához, az anya hangolódik rá a csecsemőre. Az 1 éves csecsemőkkel folytatott 

interakcióban is még szükséges az anya facilitáló jelenléte a tevékenység folyamatos 

áramlásához új ötletek bevetésével, de érzékenyen, rugalmasan és folyamatosan kell 

alkalmazkodnia a csecsemő választásaihoz, érdeklődéséhez, az ötleteinek esetenkénti 

elvetésével. 

2. Feltételezésem szerint, ha az anya nem ismeri fel, vagy nem tartja tiszteletben, hogy a 

csecsemő nem érdeklődik egy játék-javaslata iránt, akkor az interakció feszültté válik, ami a 

csecsemő részéről szembeszegülésben vagy elkerülő viselkedésben nyilvánulhat meg. 

V. Hipotézisek az interakciós viselkedés helyzettől való függéséről 

 

Az interakciós helyzet, azaz az, hogy az anya megkötés nélkül, vagy egy játékszer használatára 

vonatkozó tanítási feladattal a tudatában vesz részt a játékban, befolyásolni fogja a viselkedését. 

(McCollum és Stayton (1988) kutatásában láthattuk, hogy az anyák szabad játékban többet 

nézik a csecsemőt, tanító játékban többet nézik a játékszert.) 

Anya 

Feltételezem, hogy tanító játékban az anya igyekszik beteljesíteni feladatát, ezért 

1. aktívabb, bevonódottabb, 

2. többet magyaráz, tanít, demonstrál, utasít. 

Jobban törekszik arra, hogy a csecsemőt a játékszernél tartsa, ami több súrlódáshoz vezethet: 

3. erőteljesebben törekszik a csecsemőt a feladatnál tartani, a játékhoz visszaterelni, és a 

játékkal rendeltetésszerűen játszani, mint szabadjáték helyzetben.  

4. Szabad játékban az anya kevésbé tereli el a csecsemő figyelmét, hagyja, hogy szabadon 

exploráljon, és kedvére válasszon játékszert.  
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5. Éppen ezért szabad játékban kevesebb lesz a feszültség, konfliktus, mint a tanító játékban. 

6. Konfliktus hiányában szabad játékban kevésbé jelennek meg az anyák viselkedését 

megkülönböztető csoportok közötti eltérések. A tanító játék nagyobb lehetőséget ad a 

különbségek fölbukkanására. 

Csecsemő 

7. Mivel a csecsemő nem tudja, hogy tanító játékban „feladata van”, ezért az ő viselkedése nem 

tükröz helyzetből adódó különbséget. 

A csecsemő viselkedésében fölbukkanó különbségek nem a helyzetnek, hanem az anya 

megváltozott viselkedésének lesznek köszönhetőek. Nevezetesen:  

8. tanító játékban az anya azon igyekezetének, hogy a játékszernél tartsa a csecsemőt, az az 

eredménye, hogy a csecsemő kevesebbet játssza a maga ötletét,  

9. többet játszik örömtelenül, engedelmességből az anya irányítását elfogadva,  

10. vagy éppen többet ellenkezik. 
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MÓDSZER 

 

Minta 

 

Jelen dolgozat a dr. Kalmár Magda által vezetett longitudinális kutatás egyéves kori 

szeletével foglalkozik. Az egyéves kori mintát 72 diád alkotta, ebből harmincan születtek a 

vártnál hamarabb.  

A koraszülött csecsemő-anya diádokat Medgyesi Patrícia (2001) vonta be a kutatásba, 

az anyákkal való kapcsolatfelvétel a Schöpf-Mérei Ágost Anyavédelmi Központon, a Péterfy 

Sándor utcai és a Szent Rókus Kórházon keresztül történt. Az egészséges, időre született 

csecsemőket és édesanyáikat tartalmazó kontrollcsoport tagjai a Gervai Judit (2005) által 

vezetett Budapesti Családvizsgálat résztvevői közül kerültek ki.  Minden résztvevő csecsemő 

elsődleges gondozója az édesanyja volt. 

 

A célcsoport  

 

A koraszülött csoport a 28–33. hét között, átlagosan a 30.9 héten született (SD: 1.5 hét) 

800-1990 gramm közötti, átlagosan 1437 gramm (SD 260 gramm) súllyal.  

A minta 70%-a (21 fő) született a gesztációs idejének megfelelő súllyal (Appropriate for 

Gestational Age, AGA) és 30%-a (9 fő) születési súlya alacsonyabb a gesztációs idejénél fogva 

elvárhatónál (Small for Gestational Age, SGA). A súlycsoportok megoszlását az 1. táblázat 

mutatja be.  

A koraszülött csoport biológiai rizikója a neonatológus értékelése alapján a közepes-

alacsony kategóriában helyezkedett el. A Peri- és Posztnatális Kumulatív Rizikó Skála szerint 

(Parmelee Obstetric and Postnatal Complication Scales, Littman és Parmelee, 1978) 

pontszámuk 6 és 17 közé esett, átlagos értékük 10.4 volt (SD 2.9, az elérhető maximális érték 

47 pont). Ez a skála 50 rizikótételt tartalmaz, mindegyiken egy pont kapható, ha az adott 

kockázati tényező fönnáll.  Mi azonban 3 szempontot kihagytunk: a gesztációs időt és súlyt, 

egyrészt, mivel ez minden esetben rizikót mutatott volna, másrészt mindkettőt számszerű 

értékekkel külön változóként használtuk, valamint azt, hogy az anya férjezett-e, mert ez a 

szempont kevésbé kapcsolódik a biológiai rizikóhoz. Ezért adható jelen vizsgálatban 

maximálisan 47 pont. Anyai szempontra példa: az anya életkora, magas vérnyomása, 

droghasználata, vércsoport inkompatibilitás, fertőzés, korábbi terhességmegszakítás. 

Szempontok a csecsemő részéről: 1 és 5 perces Apgar érték, légzési problémák, mesterséges 
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lélegeztetés, fertőzés, betegség, hőszabályozási problémák, műtét, hiperbilirubinémia, 

metabolikus nehézségek. A skála az 1. Mellékletben olvasható. 

Az újszülötteket nem  érte idegrendszeri vagy érzékszervi maradandó károsodás. 

Perinatális fejlődésük mentes volt súlyosabb komplikációktól. Speciális fejlesztésben nem 

részesültek. A nemek aránya 47-53% volt (14 fiú és 16 lány, a perinatális változók egyike sem 

függött össze a nemmel).  

A mintavételnél a gesztációs idő alsó és felső határának meghatározása a következők 

figyelembevételével történt. Egyrészt, a 28. gesztációs hét után, ha az újszülött egyébként 

egészséges és megfelelő perinatális ellátásban részesül, az érettség foka már lehetővé teszi, 

hogy a központi idegrendszer életet veszélyeztető komplikációk nélkül adaptálja a vegetatív 

idegrendszer folyamatait a méhen kívüli világhoz. Másrészt viszont ez az időszak rendkívül 

fontos az éberség és állapotszabályozás fejlődésében, és ebben a tekintetben ezek a 

koraszülöttek feltételezhetően markánsan eltérnek az időre született újszülöttektől.  

A koraszülöttek életkorát a várható születési időpontjuktól kelteztük, szakirodalmi terminussal: 

korrigáltuk az APA ajánlása szerint.  

 

 1990-1500 g 1499-1000 g <1000g 

fő (%) 16 (53%) 12 (40%) 2 (6%) 

ebből lány (%) 9 (53%) 5 (42%) 2 (100% 

Rizikóindex (á) 9,64 11,75 8 

Gesztációs idő (hét) 31,13 30,33 30,5 

1. táblázat. A koraszülött minta súlycsoportok szerinti megoszlása 

 

A kontrollcsoport 

 

A kontrollcsoportot 42 egészséges, időre született csecsemő alkotta (gesztációs idő > 37 

hét). Születési súlyuk 2650-4350 gramm, a csoport átlaga 3421 gramm (SD 374.3 g), a nemek 

aránya: 52% fiú, 48% lány. 

 

A minta demográfiai adatai 

 

A családok konszolidált, a gyermek biztonságos elhelyezésére alkalmas körülmények 

között éltek. A csoportok demográfiai adatait a 2. táblázat tartalmazza. 
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A csoportokat illesztettük demográfiai mutatók és szocioökonómiai szempontok: a 

lakáskörülmények, az anya és apa iskolai végzettsége, valamint foglalkozása, és az édesanya 

életkora tekintetében. Az illesztés az esetleges kovariánsok hatásainak kiszűrésére szolgált. Az 

illesztés az anya iskolázottsága tekintetében nem volt tökéletes, a kontrollcsoport anyukáinak 

iskolázottsága szignifikánsan magasabb volt, mint a koraszülő anyáké t(72)=-2.763 p=0.008. 

 

 

 Célcsoport Kontroll csoport 

Anya iskolázottsága 7 (23%) általános iskola  

5 (17%) szakmunkás  

8 (27%) érettségi  

10 (33%) diploma 

1 (2%) általános iskola  

1 (2%) szakmunkás  

22 (52%) érettségi  

18 (43%) diploma 

Anya életkora (év) 28.3 (2042) 26.6 (1934) 

   

 

 Célcsoport Kontroll csoport 

Apa iskolázottsága 2 (6%) általános iskola  

12 (41%) szakmunkás  

10 (34%) érettségi  

5 (17%) diploma 

2 (5%) általános iskola  

4 (10%) szakmunkás  

21 (53%) érettségi  

11 (28%) diploma 

   

 

2. táblázat. A vizsgálati személyek demográfiai adatai 
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Dizájn 

 

 

 

 

A dr. Kalmár Magda vezetésével az ELTE Pszichológiai Intézetében megvalósult 

kutatás a kora gyermekkori fejlődés egyidejű és longitudinális mintázataira, ezen belül a 

koraszülöttség szerepére irányult. A kutatás dizánja prospektív, longitudinális kvázikísérlet.  

Jelen disszertáció e munkának az egyéves kori szeletével foglalkozik. Két csoportot, egy 

koraszülött és egy időre született csoportot hasonlítottunk össze egymással. Kísérletekben, ahol 

kísérletvezető manipulálja a független változót, az alanyokat véletlenszerűen sorolják kísérleti 

vagy kontrollcsoportba, hogy a két csoport a manipulált független változón kívül minden más 

tekintetben egyforma legyen. Így láthatjuk a feltétel (manipulált független változó) függő 

változóra gyakorolt hatását.  

A koraszülöttség olyan sajátos független változónak tekinthető, amely megakadályozza, 

hogy a vizsgált személyek random módon kerülhessenek egyik vagy másik csoportba. A 

csecsemőket és édesanyjukat a nagy populációból nem véletlenszerűen választottuk ki 

koraszülöttnek és időre születettnek, az elrendezést a természet "produkálta". Azt a kísérleti 

dizájnt, amelyben az alanyok nem random módon kerülnek kísérleti vagy kontrollcsoportba, 

kvázikísérletnek nevezik (Shadish és mtsai, 2002). Ennélfogva kutatásunk kvázikísérlet. Mivel 

nem lehet garantálni a független változón kívüli egyéb tényezők homogenitását vagy random 

eloszlását, ezért a független változó hatásának értékelésénél nagyon óvatosnak kell lenni. 
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Eljárás 

Az interakció megfigyelése 

Kontextus 

A csecsemőmegfigyelés leggyakoribb helyzetei a gondozási szituációk (etetés, fürdetés, 

pelenkázás) és a játék. A különböző helyzetek más-más jelenségek megfigyelését teszik 

lehetővé. A nem gondozási helyzetek közül a legkézenfekvőbb a játékinterakció megfigyelése, 

hiszen a játék mind kognitív, mind társas-érzelmi szempontból természetes tanulóközege a 

gyermeknek. A játék során az anyukák és gyermekeik megosztják érzelmeiket és figyelmi 

fókuszukat, így kiderülhet, hogy az anya érzelmileg mennyire elérhető. A játékhelyzetben 

történő megfigyelés lehet „strukturált” (vagy „tanító”), ilyenkor a szülőnek előre meghatározott 

„feladatot” kell végrehajtania gyermekével (pl. Wallace és mtsai, 1998, Jarvis és mtsai, 1989). 

Ilyen helyzetben bepillantást nyerhetünk az anya tanító, támogató, fejlesztő és építő (a magyar 

nyelvre nehezen átültethető „scaffolding” („állványozó”) szóból) viselkedésébe. 

Megfigyelhetjük, hogy a gyermek mennyire követi az instrukciókat, mennyire éber, érdeklődő 

környezete iránt, mennyire motivált olyan képességek és ismereteket megszerzésére, amelyeket 

egyedül nem tudna felfedezni. A „félig strukturált” játékhelyzet strukturált annyiban, hogy a 

gyerekek sztenderd játékkészlettel találkoznak, és szabad annyiban, hogy ezzel úgy játszanak, 

ahogy akarnak. A strukturált helyzet, bár mesterkéltebb, összehasonlíthatóbbá teszi az 

egyéneket, és lehetőséget ad célzott viselkedések fölbukkanására.  „Strukturálatlan” (vagy 

„szabad”) helyzetben abba pillanthatunk bele, hogy szülő és gyermeke hogyan egyezkedik, 

alkudozik arról, hogy mi történjen, kinek az elgondolásai jussanak érvényre, és hogy mit-

hogyan játsszanak a saját ötletük alapján. Megfigyelhetjük a felek bevonódottságát és 

örömteliségét az interakcióban, az anya szenzitív válaszkészségét, a gyermek 

kezdeményezőkedvét, stb. A félig strukturált játék egyik előnye az, hogy csökkenthető annak a 

valószínűsége, hogy a megfigyelt különbségeket a környezet, tárgyi feltételek okozzák (pl. az, 

hogy milyen és hány játék elérhető a gyermek számára). Másik előnye az, hogy elaboráltabb 

játékkészlettel a gyermek olyan szofisztikáltabb viselkedéseket is mutathat, amelyeket esetleg 

a saját játékaival nem produkálna. A strukturálatlan (szabad)játék előnye ezzel szemben az, 

hogy természetesebb környezetében figyeljük meg a gyermeket, éppen abban a környezetben, 

ahol mindennapjait ténylegesen tölti (Bond és mtsai, 1990). Vizsgálatunk strukturált és 

strukturálatlan helyzetet egyaránt alkalmazott, ez utóbbiban formabedobós játék és Montessori 

torony szerepelt. Azért választottuk ezen, az életkoruknál fogva kihívást jelentő játékokat, hogy 

az anya tanító viselkedése is szerepet kaphasson.  

Helyszín 
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A csecsemőmegfigyelés helyszíne lehet a diád természetes közege (az életkortól 

függően kórház, otthon, játszótér, bölcsőde), és lehet kutatólaboratórium is. A természetes 

megfigyelés számos előnnyel rendelkezik, ezek közül a legfontosabb kétségtelenül az, hogy a 

megérteni kívánt viselkedést eredeti környezetében vizsgálja, ökológiailag validabb képet 

mutat. Emellett így tudjuk a lehető legnagyobb lehetőséget adni a felek szabad bevonódására 

és megnyilvánulására. Megszervezése és lebonyolítása nehezebb, és több időt igényel, ilyen 

értelemben drágább. O’Brien, Johnson és Anderson-Goetz (1989) rámutat arra, hogy az otthoni 

megfigyelés előnye az, hogy a diádok ismerős környezetben feltételezhetően természetesebb 

viselkedést mutatnak. Laboratóriumban viszont jobb összehasonlíthatóságot érhetünk el a 

sztenderd környezet és a zavartalan idő miatt, hiszen az anya csak a csecsemőre figyel, emellett 

a kutatónak is kényelmesebb. Brookhart és Hock (1976) azt figyelte meg, hogy 

laboratóriumban a csecsemők többször létesítettek kapcsolatot anyjukkal, otthon pedig 

közelebb engedték az idegent. Az anyákat a laboratóriumban sokkal erősebb válaszkészség és 

stimuláció jellemezte, mint otthon. Ez az együttlét zavartalansága mellett amiatt is lehet, hogy 

az anyák a laboratóriumban intenzívebben élték meg az elvárásoknak való megfelelés 

nyomását. O’Brien és kollégái fent említett vizsgálatában interakció minősége a 

laboratóriumban volt a legjobb, legrosszabb a napi rutin során volt, az otthoni szemtől szembeni 

(játéktárgy nélküli) játékhelyzetben közepesen szórtak az értékek. A napi rutin során az anyák 

interakciója jobbára rövid funkcionális megnyilvánulásokra szorítkozott, mint a csecsemő 

pozíciójának megváltoztatása, orrtörlés, új játék odaadása. A fentiekből következik, hogy 

mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a megfigyelés helyszíne miképpen befolyásolja az 

eredményeket. 

Az interakciók megfigyelésére a család otthonában került sor, hogy a lehető 

legtermészetesebb játékinterakciót tegyük lehetővé, és kevésbé terheljük a családot. Az 

időpontot a család igényeihez igazítottuk. Az operatőrhöz való hozzászokást szolgáló néhány 

perces kötetlen beszélgetés után arra kértük az anyákat, hogy játsszanak úgy a gyermekükkel, 

ahogy egyébként is játszanának, és amennyire lehetséges, próbáljanak nem tudomást venni az 

operatőr jelenlétéről. A szabadjáték interakció után következett a félig strukturált játékhelyzet 

(tanító helyzet). Ekkor arra kértük az édesanyát, hogy tanítsa meg a gyermeket egy új, a számára 

az életkoránál fogva kihívást jelentő játékra (formabedobós és Montessori torony). Ezekkel a 

játékokkal a családok maguk nem rendelkeztek. Azért szerepelt két féle játék is, mert a 

kontrollcsoportot rendelkezésre bocsátó Budapesti Családvizsgálat az apákat is bevonta a 

megfigyelésbe. Az, hogy melyik játékkal játszott az anya, véletlenszerűen dőlt el. Az anya 

számára feladatot adó tanító helyzet csak mérsékelt stresszt jelentett, azt ugyanis nem vártuk 

el, hogy a feladatot be is fejezzék. 
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A videofelvételeket Medgyesi Patrícia, Ney Krisztina, Tóth Ildikó és Lakatos Krisztina 

készítette. Az élő pontozás választása helyett videofelvevővel rögzítettük az interakciókat 

annak érdekében, hogy a későbbiekben: 

1. több megfigyelést is végezhessünk az esetlegesen felmerülő újabb kérdések 

megválaszolására, ami longitudinális vizsgálat esetén felmerülhet, 

2. megbízhatósági kódoláshoz, tréninghez használhassuk, 

3. adatbázisunk esetleg más kutatókat is szolgálhasson, 

4. a visszajátszás lehetőségével pontosabb megfigyelést biztosíthassunk. 

 

A megfigyelés időtartama 

Heermann és munkatársai (1994) 1, 6 és 12 hónapos korban figyeltek meg anya-gyerek 

és apa-gyerek interakciókat szabadjáték helyzetben. Kezdetben 10 perces szegmenseket 

kódoltak, de mivel a pilótavizsgálatban kiderült, hogy igen csekély mértékben tért el a 10 perces 

kódolás eredménye az 5 perces kódolásétól, a továbbiakban 5 perces intervallumokat kódoltak.  

Vizsgálatunkban a szabadjáték interakciók átlagos ideje 419 másodperc (~7 perc) volt 

(szórás: 117 mp). A tanító játék átlagideje 374 másodperc (~6 perc) volt (szórás: 119 mp). A 

videofelvételre rögzített interakciókat kódoltuk.  

Vizsgálatunk jellemzőit a 3. számú táblázat összefoglalja. 

A megfigyelés… 

kontextusa strukturálatlan szabad játék  tanító játék 

helyszíne természetes körülmények között, otthon 

rögzítése videofelvétel 

hossza ~7 perc ~6 perc 

instrukció Játsszon úgy gyermekével, ahogy 

egyébként is játszana, és 

amennyire lehetséges, próbálja 

figyelmen kívül hagyni az 

operatőr jelenlétét! 

Tanítsa meg gyermekét egy 

új játékra (formabedobós és 

Montessori torony)! 

 

3. táblázat. Összefoglaló táblázat az eljárás módjáról 
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A csecsemők fejlődésének mérése 

A csecsemők fejlődését a Bayley Scales of Infant Development II. teszttel mértük 

(Bayley, 1993). A vizsgálatra ekkor is a családok otthonában került sor. A vizsgálatvezetők 

Lakatos Krisztina, Gráf Rózsa és Medgyesi Patrícia voltak. A BSID-II nemzetközileg a 

legelterjedtebb vizsgálati eszköz csecsemő- és kisgyermekkorban. Pszichometriai mutatói 

szerint megbízható (Strauss-Sherman-Spreen, 2006). A mentális fejlődési index (Mental 

Development Index, MDI) az emlékezet, habituáció, problémamegoldás, korai számfogalom, 

kategorizáció, vokalizáció, nyelvi és szociális készségek terén nyújtott teljesítményből tevődik 

össze. A pszichomotoros fejlődési index (Psychomotor Development Index, PDI) a hely- és 

helyzetváltoztató mozgás, valamint a finommozgás mutatója. A viselkedés értékelő skála 

(Behavior Rating Scale, BRS) alskálái közül az Orientáció-Bevonódás a társas-környezeti 

ingereket megközelítő vagy elkerülő hajlamról tájékoztat, az Érzelemszabályozás pedig a 

gyermek alkalmazkodó képességét, kitartását és frusztráció tűrését tükrözi.  

 

Megfigyelési szempontrendszerünk 

 

A megfigyelési szempontrendszer kidolgozása 

A szülő-gyerek interakció megfigyelése mind klinikai, mind elméleti szempontból 

felbecsülhetetlen értékű ismeretet szolgáltat. Amíg a társas jelenségek egy részét, pl. azt, hogy 

a csecsemő éppen játéktárgyat manipulál, társas játékban vesz részt, az anyát nézi, vagy 

vokalizál, a fizikai jelenségekhez hasonlóan viszonylag könnyű megfigyelni, addig azt, hogy a 

csecsemő mennyire vonódott be az interakcióba, az anya milyen mértékben intruzív, és az 

interakció mennyire kölcsönös, már sokkal nehezebb megítélni. A megfigyelés tehát igen 

értékes, de korántsem problémamentes adatszerzési eljárás.  

A kódolás alapvetően kétféle lehet: „viselkedésszámlálós” („behavioural counting” 

vagy „event sampling”) vagy pontozó, globális skála („rating scale”). 

A viselkedések közvetlen számlálása diszkrét viselkedések számlálását jelenti 

különböző egységnyi időintervallumonként, és gyakorisági adatokat, átlagokat, viselkedések 

egymáshoz viszonyított arányait és felbukkanási valószínűségeit, tehát teljes mértékben 

kvantitatív változókat mér. Ha kíváncsiak vagyunk a viselkedés fennállásának időtartamára is, 

akkor nem csak az esemény felbukkanását, hanem a végét is rögzítjük (Bakeman, Decker, 

Quera, 2005). Számlálhatunk egészen kicsi időegységenként (pl. másodpercről másodpercre), 

ezt hívják mikroanalitikus szintű kódolásnak. A mikroanalitikus kódolás alkalmazása a 

nagyobb időegységet alkalmazó makroanalitikus kódolással szemben akkor előnyös, ha a 
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kutatók folyamatokra, viselkedések alakulására, és nem csak egy adott kimenetelre kíváncsiak. 

A mikroanalitikus kódolás előnye a globális megfigyeléshez képest az, hogy az interakció valós 

idejű lezajlásáról, történéssorrendjéről, kronológiájáról is informál. Erre a globális típusú 

megfigyelések nem képesek. Előnye még, hogy kevésbé érzékeny a megfigyelő elfogultságára; 

hátránya viszont, hogy a kódolás elsajátítása és elvégzése óriási időráfordítást igényel 

(Schaefer, 1989, Patterson, 1982, id. AsplandGardner, 2003), valamint az adatok 

feldolgozására nem alkalmazhatóak a pszichológia tudományában elterjedt statisztikai 

eljárások. Talán a kivitelezés nehézségének köszönhető, hogy a koraszülöttes interakció 

kutatások elenyésző számban alkalmaztak mikroanalitikus kódolást. Egy friss kivétel Stefana 

és Lavelli (2016) ígéretes tanulmánya, amely azonban eredményeket még nem közöl (de egyedi 

és ígéretes a tekintetben is, hogy már a perinatális centrumban végez megfigyelést, és nem csak 

anya, hanem apa-újszülött interakciókat is vizsgál). 

Mivel mi az interakció időben zajló folyamatára, a viselkedések sorrendiségére, a felek 

egymásra adott reakciójára voltunk kíváncsiak, ezért döntöttünk az aprólékos, pillanatonkénti, 

mikroanalitikus szintű megfigyelés mellett. 

A kódrendszer kidolgozása rendkívül teoretikus mozzanata a vizsgálatnak, hiszen a 

szempontrendszer valójában önmagában egy hipotézis, a kódrendszer kidolgozásának első 

lépése pedig tulajdonképpen maga a kutatási kérdés megfogalmazása.  

Mivel arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul ki közös játék, kinek a játékötlete 

érvényesül, ki alkalmazkodik a másikhoz, hogyan próbálják meg a résztvevő felek a saját 

ötletüket érvényre juttatni, feszültség, konfliktus után hogyan alakul ki újra közös játék, az 

alábbi kategóriákat alkottam meg (4. táblázat). 
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Az anyai viselkedés kategóriái: 

 

A kategória 

neve jelentése 

követ bevonódott, és követi a gyermek játékötleteit, azzal játszanak, amivel a 

gyermek szeretne, a gyermek irányít, az anya mintegy kíséri őt; anya 

elégedettséget fejez ki; ha a gyermek rosszkedvű, vigasztalja; 

gazdagít új, saját ötletével egészíti ki a gyermek játékát, elaborálja, továbbfűzi a 

gyermek ötletét, ezáltal érdekesebbé teszi azt. Azt játszanak, amit a 

gyermek szeretne, de ahhoz színesítően, gazdagítóan járul hozzá az anya 

 anélkül, hogy kizökkentené a gyermeket a tevékenységből; 

fizikailag 

kényszerít 

tevőlegesen avatkozik be a gyermek tevékenységébe, megakadályozza, 

hogy a gyermek valamit csináljon, vagy szóval vagy tettel kényszeríti a 

gyermeket, hogy valamit megtegyen; 

utasít felszólítja, utasítja a gyermeket, a kialakult játékhoz kapcsolódó parancsot 

ad neki; 

elterel ide sorolódik minden olyan verbális vagy nonverbális viselkedés, amely a 

gyermek figyelmének felkeltését, irányítását, fenntartását célozza. Az 

anya irányítja az interakciót. Vagy új játéktevékenység felé irányítja a 

gyermek figyelmét, és ezzel megzavarja őt, vagy nem hagyja, hogy a 

gyermek új játékba fogjon, ragaszkodik az előző játékhoz, amikor a 

gyermek már jelezte, hogy mással szeretne játszani; 

kizökkent megakasztja a gyermek figyelmi folyamatát, de nem a 

játéktevékenységgel kapcsolatosan, hanem a játéktevékenységen kívül 

álló, egyéb dolog miatt; 

passzív nem bevonódott a játékba, „érzelmileg elérhetetlen”, de a gyermeken 

kívüli más tevékenységben sem bevonódott;  

negligál nem a gyermekre figyel. Aktívan mást csinál; 

inadekvát nem veszi figyelembe a gyermek egyértelmű kívánságát, szükségletét, 

vagy késlekedik a reagálással, vagy a gyermek teljesen egyértelmű jelzése 

ellenére az anya mást válaszol. Elégedetlenségét fejezi ki a gyermekkel 

szemben; 

játékot 

igazít 

a játékkal kapcsolatos tevékenységet folytat, azért, hogy a gyermek 

játszhasson, de nem játszik a tárggyal, és közben nem hívja fel a gyermek 
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figyelmét arra, amit csinál; például játékot keres a gyermeknek, játékot 

szerel, szétesett játékot összeilleszt; 

nem 

megítélhető 

nem megítélhető, mert 1. nem látható, vagy 2. látható, de a döntést 

lehetetlenné teszi valamilyen tényező (pl. testvér, telefon), vagy 3. 

viselkedése egyik kategóriába sem sorolható. 

 

A gyermeki viselkedés kategóriái 

 

A kategória 

neve jelentése 

játszik saját ötlete alapján tevékenykedik; 

felderít új játékot keres, új tevékenységet kezdeményez, explorálja a 

környezetét; 

megfelel szót fogad, követi az anya utasítását vagy elfogadja az anya ötletét  

mindenféle pozitív vagy negatív érzelem kifejezése nélkül. A fizikai 

kényszerítésnek nem áll ellen, megadja magát; 

együttműködik az anya új ötletét, javaslatát örömmel (=mosoly, nevetés, pozitív 

vokalizáció) elfogadja, érdeklődve, aktívan, lelkesen együttműködik az 

anyával; 

ellenáll nem fogadja el az anya ötletét, utasítását. Aktívan ellenkezik, nyűgös 

lesz, sír, szembeszegül. Tiltakozik a fizikai kényszerítés ellen; 

negligál figyelmen kívül hagyja az anya játékötletét, utasítását, esetleg tiltását, 

zavartalanul folytatja addigi tevékenységét. Nem engedi magát 

kizökkenteni a figyelmi folyamatából, passzívan ellenáll; 

passzív semmit sem csinál, bambul; 

nem 

megítélhető 

nem megítélhető, mert 1. nem látható, vagy 2. látható, de a megítélést 

lehetetlenné teszi valamilyen tényező vagy 3. viselkedése egyik 

kategóriába sem sorolható. 

4. táblázat: A megfigyelés kategóriái 

 

A szakirodalomban használt kódrendszerek (lásd 2. sz. Melléklet) tanulmányozása után 

fogtam hozzá a saját kérdésünkhöz igazodó szempontrendszer kidolgozásához. Első lépésben 

teoretikus úton alkottam meg a viselkedéses kategóriákat. Második lépésben a 

videofelvételeken próbaképpen lekódoltam őket. Kiderült, hogy ugyan fölösleges kategória 
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nincs a rendszerben, de mivel bizonyos viselkedéseket nem lehetett címkézni velük, új 

kategóriákat kellett azonosítani. (Ilyen kategória volt például az inadekvát és a játékot igazít). 

Harmadik lépésben fejlődéspszichológiai műhelymunka keretében több hallgató próbakódolást 

végzett, a tapasztalatokat pedig beépítettük a kategóriák meghatározásaiba. 

A kategóriák definiálásakor egyértelmű, megkülönböztető, kimerítő, egymást 

kölcsönösen kizáró és operacionális megfogalmazásra törekedtem. A kategóriáknak leíró 

jellegű neveket adtam. A meghatározást tipikus példával szemléltettem, ezen túl egy-egy 

nehezen eldönthető esetről a kategória határairól innen és túl is példát mutattam be (l. 3. 

Melléklet). Célunk az volt, hogy az általam kidolgozott szempontrendszert más kutatók is 

használhassák vizsgálódásaikban. 

A szempontrendszer további két fontos tulajdonsága, hogy a kódok egymás kölcsönösen 

kizáróak és kölcsönösen kimerítőek. A kölcsönös kizárás azt jelenti, hogy egy eseményt csak 

egy kódba lehet sorolni, a kategóriák között nincs átfedés, egy időben egy személynek csak 

egyetlen kódja lehet (pl. ha az anya követ, nem gazdagíthat, ha passzív, akkor nem negligálhat, 

stb.). A kölcsönösen kimerítő jelző azt jelenti, hogy minden esemény kap valamilyen kódot, 

azaz a kódok kimerítik a viselkedés minden lehetőségét (mindet be tudjuk sorolni valamelyik 

kategóriába). Azért, hogy a kódok kimerítőek legyenek, Bakeman, Deckner és Quera (2005) 

tanácsát megfogadva beépítettem egy „anya nem megítélhető” és egy „gyermek nem 

megítélhető” kódot. 

Az anyai és a gyermeki kategóriák nem függetlenek egymástól, hiszen egymás 

viselkedésére reagálnak (de az anya és a csecsemő megítélése egymástól függetlenül történt). 

A kódok akció-reakció kombinációkban felelnek egymásra. Például, ha az anya megkísérli 

elterelni a csecsemő figyelmét, a csecsemő viselkedése nem maradhat ettől független: 

együttműködhet, vagy megfelelésből elfogadhatja az anya ötletét, vagy többféle módon 

ellenállhat. Ha figyelmen kívül hagyja az anya felhívását és továbbra is a saját ötletét játssza, 

tehát nem változik a viselkedése, akkor is változik viselkedésének besorolása, mert „negligál” 

besorolást kap. 

A nyugati kultúrákban gyakran találják optimálisnak azt az interakciót, amikor a 

csecsemő játszik, az anya pedig követi/gazdagítja a tevékenységét. A mi viselkedéses 

kategóriáink esetében akkor tekintettük optimálisnak az interakciót, ha anya és gyermeke (1) 

együtt tevékenykednek, közös a figyelmi fókuszuk, (2) ha egyikük sem passzív és nem negligál, 

(3) ha az anya nem tereli el a csecsemő figyelmét, amikor a csecsemő elmélyülten játszik 

valamivel, és viselkedése nem inadekvát, (4) és a csecsemő nem áll ellen. Azaz, ha legalább az 

egyik fél alkalmazkodik a másik fél tevékenységéhez: az anya követi vagy gazdagítja a saját 

ötletét játszó csecsemő tevékenységét, a gyermek engedelmességből (megfelel) vagy örömmel 
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(együttműködik) elfogadja az anya játékajánlatát. Ha egyik fél sem fogadja el a másik 

játékötletét (anya: elterel vagy kényszerít, a gyermek: negligál, ellenáll), konfliktus alakul ki, 

az interakció feszültté válik. Ha valamelyik fél passzív vagy negligál, az a kapcsolódás hiányát 

mutatja.  

 

A kódolás menete 

 

 

 

1. ábra. A kódolás menete (A kép publikálása az édesanya hozzájárulásával történt) 

 

A videofelvételek kódolása „időhatáros eseménysorozat” („state sequential data”, 

Bakeman, 2010, Bakeman és Quera, 1992, 2009) eljárással történt. A felvételek kódolását a 

szerző készítette. Mind az anya, mind a gyermek esetében rögzítésre került minden olyan 

időpont, mikor a viselkedés megváltozott, azaz új kategóriába volt sorolható (1. ábra). Ezt 

követően a kezdőpontok alapján kiszámoltam, hogy egy adott kód hány másodpercig állt fenn, 

vagyis meghatároztam a kód időtartamát. Azért, hogy a különböző hosszúságú videofelvételek 

egymással összehasonlíthatóak legyenek, az időtartam adatokból relatív időtartam adatokat 

számoltam, amelyek azt mutatták meg, hogy egy adott viselkedés a videofelvétel egész idejének 

mekkora hányadában áll fenn.  

A videofelvételek felső részébe időszámlálót illesztettünk, amely a másodpercek 

törtrészét is mutatta. Először az anya, majd a gyermek viselkedését kódoltam, a 

videofelvételeket többször végignézve, pillanatonként megállítva papír–ceruza módszerrel. A 
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papírra a kódok kezdőbetűit és a kezdetük első másodpercét jegyeztem le. Egy ilyen, minden 

másodpercet külön kódoló szekvencia: 

 

JJJJJJJJJJJJJJJFFFFJJJJJJJJJJNNNNNOOOOOEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJFFFFFF 

(J: játszik, F: felderít, N: negligál, O: ellenáll (opponál), E: együttműködik) 

a következőképp nézett ki a papíron: 

 

Csecsemő 

kód kezdete 

J 0:00:00   

F 0:00:15  

J 0:00:19  

N 0:00:29  

O 0:00:34  

E 0:00:39  

J 0:00:53  

F 0:01:10  

vége: 0:01:16 

 

A kódokból gyakorisági (J:3, F:2, N:1, O:1, E:1) és időtartam (J:42mp, F:10mp, N:5mp, 

O:5mp, E:14mp) adatok keletkeznek. Mivel nem tartottuk elhanyagolhatónak, hogy egy adott 

kód mennyi ideig áll fenn, a teljes adatelemzésben időtartam adatokat használtunk. 

Vizsgálatunkban az egyes diádok megfigyelt ideje különböző, ezért mindig relatív időtartamot 

számoltunk (azaz azt, hogy egy adott viselkedés az egész idő mekkora/hányad részében áll 

fenn).  

A papírról az adatokat Excel táblázatba vittük be a 2. ábrán bemutatott módon. 

Leszámolva másodpercenként a videofelvételeket, nagy, több tízezer elemből (elemi 

viselkedési eseményekből) álló adathalmazt kaptunk.  
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2. ábra. Részlet az adattáblázatból 

 

 

A szempontrendszer megbízhatósága (megfigyelők közötti egyetértés)  

 

A kódolás célja olyan megbízható és reprezentatív adatok szolgáltatása, amelyek 

elemezhetőek és mások által megismételhetőek. Amennyiben egy kódolás nem replikálható, 

úgy nem tudjuk, hogy pontosan mit is mérünk. A megfigyelés megismételhetőségét különböző 

megfigyelők egyetértésének mértékével mérhetjük. 

A szakirodalom keverten és következetlenül használja a „megbízhatóság” és az 

„egyetértés” fogalmát, pedig Johnson és Bolstad (1973, id. Bakeman és Gottman, 1997) már 

évtizedekkel ezelőtt egyértelműen megkülönböztették őket. Álláspontjuk szerint az egyetértés 

általánosabb fogalom, és azt jelöli, hogy két megfigyelő mennyire ért egymással egyet 

függetlenül a jelenség valóságos mibenlététől. A megbízhatóság szigorúbb fogalom, és azt 

jelöli, hogy mennyire ragadja meg a megfigyelő a jelenség valós mibenlétét, tehát a mérés 

mennyire pontos, mennyire közelíti meg a valóságot. Ennélfogva két megfigyelő lehet nagy 

egyetértésben egymással, mégsem megbízhatóak, ha a valóságot egyformán torzan látják. 

Amikor két megfigyelő kódolását hasonlítjuk össze, csak az egyetértésükről beszélhetünk. 
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Akkor beszélhetünk egy kódoló megbízhatóságáról, ha egy sztenderd protokollal vetjük össze 

a kódolását, amelyről feltételezzük, hogy a tényleges valóságot írja le.  

Interakciós vizsgálatokban ez szinte megvalósíthatatlan, ezért azt feltételezzük, hogy ha 

két kódoló egyforma megfigyelést tesz egy jelenségről, akkor nagy a valószínűsége annak, 

hogy a valóságot figyelték meg. Mindazonáltal észben kell tartanunk, hogy bár a megfigyelők 

közötti egyetértés mutatói fontosak, de nem a megbízhatóság mutatói, és a megbízhatóság 

akkor is alacsony lehet, ha a megfigyelők közötti egyetértés magas. 

Gottman már betanított megfigyelők megbízhatóságát ellenőrizte „ellenőr 

megfigyelőkkel” (Bakeman és Gottman, 1997). Vizsgálatában azt is változóként kezelte, hogy 

az interakció mekkora részét kódolta le az ellenőr megfigyelő. Kiderült, hogy a 

megbízhatóságot (egyetértést) lényegében nem befolyásolta az ellenőrzött interakció 

mennyisége, kivéve egy esetet: a nagyon ritkán előforduló kódokat. (A következtetés az, hogy 

a megbízhatóság (egyetértés) vizsgálatakor a legritkábban előforduló kód alapján kell 

meghatározni az ellenőrzésre kerülő interakció időtartamát.) 

A megfigyelés megbízhatósága és a megfigyelők közötti egyetértés többféleképpen 

mérhető az adatok milyenségétől, a skála típusától függően.  

Kategoriális (nominális) változó esetén számolhatunk egyetértési százalékot és Cohen-

kappát. Az egyik legelterjedtebb, de ugyanakkor a legproblematikusabb módszer az egyetértési 

százalék. Ezt úgy számolják, hogy az egyetértések számát elosztják az egyetértések és egyet 

nem értések számának összegével (így tett pl. Zegiob és Forehand, 1975, Roberts és Barnes, 

1992, Jimerson és Bond, 2001, Winsler és mtsai, 1999, Pacifici és Bearison, 1991, Farran és 

Kasari, 1990, Crawley és Spiker, 1983, Russel, 1983, Hann, 1989, Clark és mtsai, 1997, Whitt 

és Casey, 1982, Bohlin és Hagekull, 1987). A szakirodalom a megfigyelők közti 90%-os vagy 

afölötti egyetértést tartja elfogadhatónak, komplex kódrendszer alkalmazásakor pedig a 70% 

fölöttit. Ezek a szintek azonban roppant megtévesztőek, mert nincsen racionális magyarázata 

használatuknak. Az egyetértési százalékot túl sok tényező befolyásolja, például a 

kódrendszerben használt változók száma, így a tanulmányok közötti összehasonlíthatóság 

elvész: „valakinek a 91%-a másnak a 78%-a lehet” (Bakeman és Gottman, 1997, 61.o.). Iverson 

és munkatársai (1999) az egyetértések számát megszorozták kettővel, és elosztották a két 

kódoló összes megfigyeléseinek számával. Ezt az egyetértési mutatót az angol nyelvű 

szakirodalom a „percent agreement” kifejezés mellett időnként „raw agreement”-nek is nevezi. 

A Cohen-kappa (κ) korrelációszerű együttható, precíz, pontról pontra történő értékelését adja 

az egyetértésnek a véletlenül történő egyetértést is figyelembe véve. Minden egyes változóra 

külön, de összevontan is kiszámolhatjuk. A Cohen-kappa is széles körben használt mutató 

(például Grolnick 1998, Field és mtsai, 1987, Rodrigo és mtsai, 2006, Moye Skuban és mtsai, 
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2006, Greenberg és mtsai, 1988, Spiker és mtsai, 1993, Pennington és McConachie, 2001, 

Isabella és Belsky, 1991, Fish és Stifter, 1993, 1995, Schölmerich és mtsai, 1997, Leyendecker, 

1997a, 1997b, Wallace és mtsai, 1998, Calkins és mtsai, 2004). Érdemes megjegyezni, hogy az 

egyetértési százalék és a kappa mutatók esetén a „0” érték mást és mást jelent. Egyetértési 

százalék számolásakor a „0” az egyetértés teljes hiányát jelöli, míg Cohen-kappa esetében azt 

jelenti, hogy nincs egyetértés a véletlen okozta egyetértés valószínűsége fölött. A Cohen-kappa 

eredeti változata feltételezi, hogy a kódolt események diszkrétek és egymástól jól 

elkülöníthetők. Mivel azonban mi időben lejátszódó eseményeket kódoltunk, figyelembe kellett 

vennünk, hogy ezeket az eseményeket a két kódoló némi időbeli elcsúszással észleli, illetve 

rögzíti. Ezért az eredeti Cohen-kappa helyett annak időegység-kappa (time unit κ) változatát 

használtuk (Bakeman, 2010). Ez a mutató a megadott intervallumon belüli időbeli eltéréseket 

kisimítja, és ezt követően alkalmazza rá az eredeti Cohen-kappa számítását. Két másodperc 

tolerancia-intervallumot „engedélyeztünk”. A számításokat a GSEQ programmal végeztük el. 

Ez a program ingyenesen letölthető a http://www2.gsu.edu/~psyrab/gseq/gseq_download.html 

oldalról, a program használatáról lásd BakemanQuera, 1995. 

A megbízhatósági kódoló (dr. Midling Andrea) betanítása a következőképpen zajlott. 

Megbeszéltük a kódolás szabályait, elmagyaráztam a kategóriák meghatározásait, példákkal és 

ellenpéldákkal szemléltettem a kategóriák határait, megválaszoltam a megbízhatósági kódoló 

kérdéseit. A megbízhatósági megfigyelőnek meg kellett tanulnia a kategóriákat és 

meghatározásaikat. A gyakorló fázisban 5 órán keresztül együtt kódoltuk a videofelvételeket, 

másodpercről-másodpercre megállítva azokat, és megbeszélve, hogy mi történik az 

interakcióban. A következő fázisban a megbízhatósági megfigyelő egyedül gyakorolt, és 

összegyűjtötte a kérdéseit a nehezen eldönthető események kapcsán. Végül lekódolta azokat a 

felvételeket, amelyekből a megfigyelők közti megbízhatóságot számoltuk a dolgozat 

szerzőjéhez képest. A megbízhatósági kódoló a felvételek 14%-át kódolta le. Mivel viszonylag 

tág idői toleranciaintervallumot (2 mp.) adtunk meg, az egybeesések száma és aránya megnő. 

A kapott =0,82 érték még ebben az esetben is igen jó egyezésre utal, azaz a kódolás aligha 

tartalmaz számottevő hibát. 

 

  

http://www2.gsu.edu/~psyrab/gseq/gseq_download.html
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EREDMÉNYEK 

 

I. AZ INTERAKCIÓ ÖSSZKÉPE 

 

A vizsgálat fontosabb méretparaméterei 

 

Megnevezés                              Kontrollcsoport    Koraszülöttek 

Feldolgozott események összes száma 

(másodperc)                   

29 434             26 914  

 

Ebből:  

szabad játék                                                     16 679            13 217  

 

tanító játék                                                     12 755            13 697 

 

   

5. táblázat: A vizsgálat fontosabb méretparaméterei (koraszülött csoport N=30, időre született 

csoport N=42). 

 

A vizsgálat fontosabb méretparaméterei az 5. táblázatban olvashatóak. (A kontrollcsoport 

magasabb feldolgozott eseményszámát a nagyobb mintaelemszám magyarázza.)  
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A viselkedéses változók időtartamai13 

Anyai viselkedéses változók időtartam megoszlása szabad játékban, teljes mintán 

 

Követ Elterel Gazdagít Utasít Kényszerít Passzív Negligál Egyéb Játékot ig. Inadekvát Kizökkent 

37% 22,7% 17,8% 7,8% 4,4% 3,2% 2,3% 1,7% 1,7% 0,9% 0,6% 

Anyai viselkedéses változók időtartam megoszlása tanító játékban, teljes mintán 

 

Követ Gazdagít Elterel Utasít Passzív Kényszerít Negligál Egyéb Inadekvát Játékot ig. Kizökkent 

36,5% 22,4% 17,9% 10,8% 3,9% 3,4% 2,3% 1,3% 0,7% 0,6% 0,3% 

Időre szülő anyák viselkedéses változóinak időtartam megoszlása szabad játékban 

                                                             
13 Időtartam= a kódok %-ban kifejezett időarányai. Az összes kód időtartamait összeadva a teljes interakció 

idejét, 100%-ot kapunk. Az átlag és szórás adatokat a 4. Melléklet közli. 

Követ

Elterel

Gazdagít

Utasít

Kényszerít

Passzív

Negligál

Egyéb

Játékot igazít

Inadekvát

Kizökkent

Követ

Gazdagít

Elterel

Utasít

Passzív

Kényszerít

Negligál

Egyéb

Inadekvát

Játékot igazít
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Követ Gazdagít Elterel Utasít Kényszerít Játékot ig. Passzív Egyéb Negligál Inadekvát Kizökkent 

40,2% 23% 21% 7,3% 2,3% 1,6% 1,5% 1,1% 1% 0,3% 0,3% 

 

Koraszülő anyák viselkedéses változóinak időtartam megoszlása szabad játékban 

 

Követ Elterel Gazdagít Utasít Kényszerít Passzív Negligál Egyéb Játékot ig. Inadekvát Kizökkent 

32,5% 25,4% 10,3% 8,5% 7,3% 5,5% 4,1% 2,6% 1,9% 1,6% 0,9% 

 

Időre szülő anyák viselkedéses változóinak időtartam megoszlása tanító játékban 

Követ

Gazdagít

Elterel

Utasít

Kényszerít

Játékot igazít

Passzív

Egyéb

Negligál

Inadekvát

Kizökkent

Követ

Elterel

Gazdagít

Utasít

Kényszerít

Passzív

Negligál

Egyéb

Játékot igazít

Inadekvát

Kizökkent
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Követ Gazdagít Elterel Utasít Negligál Kényszerít Passzív Inadekvát Egyéb Játékot ig. Kizökkent 

37,4% 27,2% 15,8% 10,7% 3,9% 3,5% 1,7% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% 

Koraszülő anyák viselkedéses változóinak időtartam megoszlása tanító játékban 

 

 

Követ Elterel Gazdagít Utasít Passzív Negligál Kényszerít Egyéb Játékot ig. Inadekvát Kizökkent 

35,1% 20,8% 15,7% 10,8% 7,1% 3,9% 3,2% 2,6% 1,1% 0,9% 0,6% 

 

  

Követ

Gazdagít

Elterel

Utasít

Negligál

Kényszerít

Passzív

Inadekvát

Egyéb

Játékot igazít

Kizökkent

Követ

Elterel

Gazdagít

Utasít

Passzív

Negligál

Kényszerít

Egyéb

Játékot igazít

Inadekvát

Kizökkent
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Az eredmények szerint a szabad- és tanítójáték helyzetre egyaránt igaz, hogy az idő 

legnagyobb, körülbelül egyharmad részében mind a koraszülő, mind az időre szülő anyák 

követik a csecsemő tevékenységét, figyelmi fókuszát. Míg azonban az időre született csoportban 

a második leghosszabb időt kitöltő anyai viselkedés mindkét játékhelyzetben a gazdagítás), és 

csak harmadik kategória az elterelés, addig a koraszülött csoportban ez fordítva van. A két 

csoportot összevonva helyzetbeli különbség jelenik meg: míg szabad játékban a csecsemő 

figyelmének elterelése a második leghosszabb időtartamú anyai viselkedés, és ezután 

következik a tevékenység gazdagítása, addig tanító játékban a gazdagít kategória „megelőzi” 

az elterel viselkedést. 
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A csecsemő viselkedéses változók időtartama 

Csecsemő viselkedéses változók időtartam megoszlása szabad játékban, teljes mintán 

 

játszik együttműködik megfelel felderít negligál ellenáll passzív egyéb 

36,6% 18,8% 13,7% 13% 12,4% 2,3% 2% 1,2% 

 

Csecsemő viselkedéses változók időtartam megoszlása tanító játékban, teljes mintán 

 

Játszik Megfelel Negligál Együttműködik Felderít Ellenáll Passzív Egyéb 

50% 16,1% 14,5% 9,3% 7% 2,7% 0,8% 0,6% 

 

Játszik

Együttműködik

Megfelel

Felderít

Negligál

Ellenáll

Passzív

Egyéb

Játszik

Megfelel

Negligál

Együttműködik

Felderít

Ellenáll

Passzív

Egyéb
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Időre született csecsemők viselkedéses változóinak időtartam megoszlása szabad játékban 

 

Játszik Együttműködik Megfelel Felderít Negligál Passzív Ellenáll Egyéb 

41,8% 20,3% 12,3% 11,2% 10,4% 2% 1% 0,8% 

 

Koraszülött csecsemők viselkedéses változóinak időtartam megoszlása szabad játékban 

 

Játszik Együttműködik Megfelel Felderít Negligál Ellenáll Passzív Egyéb 

29,3% 16,7% 15,6% 15,5% 15,2% 4,1% 2,1% 1,7% 
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Időre született csecsemők viselkedéses változóinak időtartam megoszlása tanító játékban 

 

 

Játszik Megfelel Felderít Együttműködik Negligál Ellenáll Egyéb Passzív 

49,6% 18,4% 12,5% 9,5% 6,5% 2,6% 0,7% 0,3% 

 

Koraszülött csecsemők viselkedéses változóinak időtartam megoszlása tanító játékban 

 

Játszik Negligál Felderít Megfelel Együttműködik Ellenáll Passzív Egyéb 

50,6% 14,9% 12,9% 9,1% 7,8% 2,8% 0,9% 0,9% 

Az egyéves koraszülött és időre született csecsemők az anyjukkal folytatott szabad- és 

tanítójáték helyzetben az idő legnagyobb részében saját ötletüket megvalósítva játszanak. 

Játszik

Megfelel

Felderít

Együttműködik

Negligál

Opponál

Egyéb

Passzív

Játszik

Negligál
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Együttműködik

Felderít

Opponál

Egyéb

Passzív
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Szabad játékban mindkét csoportban másodsorban együttműködnek anyjukkal, harmadsorban 

megfelelnek nekik. Tanító játékban a két csoport, valamint az összevont minta eltérő képet 

mutat. Az időre születettek jelentős időt töltenek megfeleléssel és felderítéssel. A 

koraszülötteknél számottevő időt tesz ki, amikor az anya figyelemelterelését vagy utasítását 

negligálják, ezt követi a megfelelés.  

 

Az alacsony előfordulású viselkedéses kategóriák kezelése 

 

Bizonyos kategóriák elenyésző mértékben fordultak elő, ezért használatuk az 

adatelemzés során nem lett volna célszerű. A kizökkent viselkedést tartalmi hasonlóságuk 

alapján összevontuk a figyelemelterelés kategóriájával. Az inadekvát és játékot igazít 

kategóriákat az egyéb, nem megítélhető kategóriával vontuk össze (6. táblázat). A további 

adatelemzésben az összevont kategóriákat szerepeltettük. Ez alól csupán a VII. fejezet (140.o.) 

képez kivételt. Ebben a fejezetben ugyanis a viselkedés alakulását, változását, egymásra 

következésüket vizsgáljuk, ennélfogva kardinális kérdés a viselkedések egymás utáni sorrendje, 

és nem hagyhatunk ki a szekvenciából egy lépcsőfokot. Ebben a fejezetben ezért az összes 

változót szerepeltettük. Csecsemő viselkedéses kategóriát nem vontunk össze. Az egyéb, nem 

megítélhető kategóriával az eredmények ismertetése során nem foglalkozunk, mert nincsen 

pszichológiai jelentése. 

1. követ 

2. gazdagít 

3. kényszerít 

4. utasít 

5. elterel 

6. negligál 

7. passzív 

8. egyéb 

6. táblázat. Anyai viselkedéses kategóriák  

az alacsony előfordulású kategóriák elhagyása ill. összevonása után 
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II. A CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 

VAN-E KÜLÖNBSÉG A KORASZÜLŐ ÉS TELJES IDŐRE SZÜLŐ ANYÁK 

INTERAKTÍV VISELKEDÉSÉBEN SZABAD- ÉS TANÍTÓJÁTÉK 

HELYZETBEN? HA IGEN, MILYEN VÁLTOZÓK MAGYARÁZZÁK AZ 

ELTÉRÉSEKET? 

 

A két csoport interaktív viselkedésének összehasonlítására Mann-Whitney próbákat 

alkalmaztunk. Az eredményeket a 7. táblázat mutatja be.  

 

Viselkedési 

változók 

Rangszámok átlaga Z Szignifikancia 

szint időre 

született 

koraszülött  

anya, szabad játék 

követ 40,85 30,42 -2,085 0,037* 

gazdagít 44,12 25,83 -3,658 < 0,001* 

kényszerít 28,64 47,50 -3,861 < 0,001* 

utasít 33,85 40,22 -1,302 0,193 

elterel 33,79 40,30 -1,303 0,193 

passzív 31,65 43,28 -2,704 0,007* 

negligál 27,95 48,47 -4,366 < 0,001* 

anya, tanító játék 

követ 37,30 35,38 -0,383 0,702 

gazdagít 41,00 30,20 -2,160 0,031* 

kényszerít 36,26 36,83 -0,117 0,907 

utasít 33,51 40,68 -1,446 0,148 

elterel 34,23 39,68 -1,092 0,275 

passzív 31,60 43,37 -2,629 0,009* 

negligál 30,80 44,48 -3,117 0,002* 

csecsemő, szabad játék 

játszik 41,35 29,72 -2,327 0,020* 

felderít 32,11 42,65 -2,118 0,034* 

megfelel 34,43 39,40 -0,997 0,319 

együttműködik 38,17 34,17 -0,801 0,423 



110 

 

ellenáll 30,42 45,02 -3,245 0,001* 

negligál 34,04 39,95 -1,186 0,235 

passzív 38,52 33,67 -1,090 0,276 

csecsemő, tanító játék 

játszik 35,69 37,63 -0,389 0,698 

felderít 35,96 37,25 -0,260 0,795 

megfelel 39,65 32,08 -1,519 0,129 

együttműködik 36,17 36,97 -0,163 0,871 

ellenáll 33,39 40,85 -1,672 0,095 

negligál 33,76 40,33 -1,318 0,187 

passzív 34,51 39,28 -1,424 0,155 

7. táblázat. A koraszülött és időre született csoportokban megfigyelt viselkedések  

Mann-Whitney próbái. *=p<0,05 

 

A koraszülő anyák mindkét játékhelyzetben több időt töltöttek passzívan vagy a 

csecsemő negligálásával, és kevesebbet gazdagították, továbbá szabad játékban kevesebbet 

követték a gyermek játékát, és többet kényszerítették a csecsemőt. A koraszülött csecsemők 

szabad játékban többet ellenálltak és több időt töltöttek játékkereséssel, felderítéssel, és 

szignifikánsan kevesebb időt azzal, hogy a saját ötletüknek megfelelően játsszanak. Tanító 

játékban a csecsemők viselkedése nem különbözött egymástól. 

 

 

III. MILYEN ÖSSZEFÜGGÉSEKET MUTATNAK A VISELKEDÉSI VÁLTOZÓK 

EGYMÁS KÖZÖTTI KORRELÁCIÓI?14 

 

Az eredményeket három részre tagolva ismertetjük. Az első részben bemutatjuk az 

anyák interakciós viselkedésének belső összefüggéseit. A második részben rátérünk a 

csecsemők viselkedésének megfigyelésével nyert változóink belső összefüggéseinek 

elemzésére. Végül az anyák és a csecsemők viselkedésének egymás közötti korrelációit 

ismertetjük.  

                                                             
14 Jelen fejezet eredményeit a Pszichológia folyóiratban publikáltuk 2014-ben (Sipos, Kalmár, Tóth, Hunyadi, 

2014) 
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1. Az anyai viselkedés szerkezete  

Az anyai viselkedést jellemző változók egymással való összefüggését Spearman 

korrelációval vizsgáltuk a két csoporton és kétféle játékhelyzeten belül külön-külön. A 8. 

táblázat mutatja be a tanítójáték helyzet esetében kapott, legalább <0,05 szinten szignifikáns 

korrelációkat. Mindkét gyerekcsoportban látható, hogy minél többször követett az anya, annál 

kevésbé fordult elő, hogy elterelte a gyermek figyelmét, továbbá annál kevésbé negligálta a 

csecsemőt (foglalkozott mással, lépett ki az interakcióból) tanító játék közben. A további 

szignifikáns együttjárások már más-más változók között adódtak a koraszülött és 

kontrollcsoportban. Az időre születetteknél a követő anya a kevesebb elterelés és negligálás 

mellett (l. fent) egyben kevésbé volt passzív is, tehát jobban bevonódott a csecsemővel való 

interakcióba. Az anyai negligálás ugyanakkor pozitívan korrelált az utasító, az elterelő és a 

passzív viselkedésekkel. Emellett, ha az anya gyakrabban viselkedett gazdagító módon, akkor 

ritkábban utasította a gyermeket a játéktevékenység közben, és ritkábban volt passzív. Végül 

az az anya, aki többször utasított, gyakrabban volt passzív tanítás közben.  

A koraszülött csoport tanító játékában az az anya, aki negligált, többször alkalmazott 

kényszert, és ritkábban gazdagította a játékot amellett, hogy ritkábban is követte a csecsemő 

figyelmi fókuszát (l. fenn). Emellett a gyerek tevékenységének követése erős negatív 

korrelációban volt az utasítással és az eltereléssel (l. fenn) is, és az utóbbi két viselkedés 

egymással szignifikáns pozitív együttjárást mutatott. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.követ       

2. gazdagít       

4. kényszerít       

4. utasít -0,64 -0,50  -   

5. elterel 
-0,76 

-0,40 
  0,51 -  

6. negligál 
-0,50 

-0,40 
-0,50 0,42 

 

0,38 

 

0,31 
- 

7. passzív -0,31 -0,36  0,62  0,46 

8. táblázat. Anyai viselkedési változók közötti szignifikáns korrelációk tanítójáték helyzetben. 

Minden feltüntetett Spearman-féle korrelációs együttható (rho) legalább p<0,05 szinten 

szignifikáns. Vastaggal szedett: koraszülött (N=30), dőlt: időre született (N=42) csoport. Az 

összes korrelációs együttható és a szignifikanciaszintek a 5. Mellékletben olvashatóak. 
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 Szabadjáték helyzetben jóval kevesebb szignifikáns együttjárást tapasztaltunk az anyai 

változók közt. Figyelemre méltó, hogy a koraszülött és kontrollcsoportban a tanító játéknál 

egyaránt fellelt követés és elterelés változók negatív irányú korrelációja szabad játék esetében 

ugyanúgy megjelenik mindkét csoportban (koraszülött: rho=-0,76, p<0,05; kontroll: rho= 

-0,47, p<0,05). Emellett a szabad játékot jobban gazdagító koraszülő anyák kevésbé negligálták 

csecsemőjüket (rho=-0,42, p<0,05).  

 

 

 

2. A csecsemő viselkedésének szerkezete 

 

 

A csecsemő viselkedési változókkal végzett Spearman-féle korreláció elemzések 

eredményeit a 9. táblázat mutatja be. Az a csecsemő, aki gyakrabban játszotta a saját ötletét, 

kevéssé valószínűen felelt meg az anya elvárásának, és kevésbé negligálta az anya 

figyelemelterelését. Ez olyan alapvető összefüggés, hogy a két korreláció csoport-

hovatartozástól és helyzettől függetlenül mindig legalább közepesen erős együttjárásként jelent 

meg.  
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1. játszik 2. felderít 3. megfelel 

SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ 

1. játszik 

      

      

2. felderít 

      

-0,37      

3. megfelel 

-0,69 -0,64     

-0,44 -0,56     

4. együttműködik 

  -0,44    

-0,71      

5. ellenáll 

-0,39      

      

6. negligál 

-0,52 -0,61     

-0,48 -0,46   0,34  

7. passzív 

      

   0,47   

9. táblázat. A csecsemő viselkedési változók közötti szignifikáns korrelációk tanító- és 

szabadjáték helyzetben. SZJ = szabad játék, TJ = tanító játék. Minden feltüntetett Spearman-

féle korrelációs együttható (rho) legalább p<0,05 szinten szignifikáns. Vastaggal szedett: 

koraszülött (N=30), dőlt: időre született (N=42) csoport. Az összes korrelációs együttható és 

a szignifikanciaszintek a 6. Mellékletben olvashatóak. 

 

Az időre született csecsemőknél szabadjáték helyzetben a csecsemő játszik kategória a 

felderítéssel és az együttműködik kategóriával is szignifikáns negatív korrelációt mutatott, ez 

utóbbi erős együttjárásnak tekinthető. Emellett a megfelelés gyenge pozitív kapcsolatban állt a 

negligálással. Tanító játékban a megfelelés passzívitással járt együtt. 
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Koraszülött csoportban szabadjáték helyzetben az a csecsemő, aki együttműködött az 

anyával, kevésbé valószínűen derített fel, azaz szakította meg a játékot egy új játékszer 

választása kedvéért. Emellett a csecsemő játszik kategória az ellenáll kategóriával negatívan 

járt együtt. 

 

3. Az anya és a csecsemő viselkedésének együttjárásai 

 

A legalább <0,05 szinten szignifikáns korrelációkat a 10. táblázat mutatja be. Mindkét 

csoportban és mindkét helyzetben látható, hogy ha az anya többet követte csecsemőjét 

(elfogadta a csecsemő játékötleteit), akkor a csecsemő többször játszotta a saját ötletét, és 

valószínűtlen volt, hogy a csecsemő megfelelni, illetve – a szabad játék kontextusában – 

negligálni kényszerült volna. Szintén mindkét csoportban és mindkét helyzetben 

megfigyelhető, hogy ha az anya hajlamos volt csecsemője figyelmét elterelni, akkor a csecsemő 

kevesebbet játszott a saját ötletének megfelelően, és többször igyekezett megfelelni az anya 

ötletének, de többet negligált is, azaz többször hagyta figyelmen kívül az anya 

megnyilvánulásait, figyelemelterelő igyekezetét. Az anyai kényszerítés együttjárása a csecsemő 

ellenálló viselkedésével szintén általános jelenségnek tűnik: szabad játékban mindkét 

csoportban, tanító játékban a koraszülötteknél jelent meg. Ugyanígy – az időre születettek 

szabad játékától eltekintve – általános jelenségnek bizonyult, hogy a gyermek játékához 

kapcsolódó sok anyai utasítás a csecsemő negligáló viselkedésével járt együtt. 

Mindkét csoportban, de csak a tanítójáték helyzetben rajzolódott ki az a jelenség, hogy 

minél többször utasította az anya a csecsemőjét, annál kevésbé játszotta a csecsemő szabadon 

a saját ötletét.  

Néhány további összefüggés csak az egyik csoport egyik helyzetében jelent meg. Az 

időre születetteknél az anya passzivitása járt együtt több változóval: tanító játékban 

megfigyelhető volt, hogy minél passzívabb volt az anya, annál kevesebbet játszott a csecsemő 

a játékszerrel, és annál többször derített fel, valamint negligálta az anyát az interakció 

folyamán, míg szabadjáték helyzetben minél passzívabb volt az anya, annál passzívabb volt a 

csecsemő is. Emellett a csecsemő együttműködik változó fordított kapcsolatban állt az anya 

követ változóval, és együttjárt az anya elterelő viselkedésével – eszerint általában könnyen 

hagyták magukat elterelni, elfogadták az anya ötletét. 

A koraszülöttek csoportjában tanító játékban az anyai gazdagítás kategória fordított 

kapcsolatban állt a csecsemő felderítő viselkedésével, és együttjárt együttműködésével. Minél 
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passzívabb volt az anya, annál kevésbé volt tapasztalható együttműködés a csecsemő részéről. 

Ugyancsak a tanító helyzetben minél többet utasított az anya, annál többször mutatott 

megfelelést a csecsemő. Míg az anyai követés kevesebb, addig az anyai elterelés több 

passzivitással járt együtt a csecsemő részéről. Ami a szabad játékot illeti, itt az anya kényszerítő 

viselkedésének adódott több korrelátuma. Minél többet kényszerített ki vagy akadályozott meg 

fizikailag egy viselkedést az anya, annál kevésbé valószínű, hogy a csecsemő a maga ötletét 

játszotta, és annál valószínűbb, hogy megfelelt az anya elvárásának (ill. ellenáll is, azaz aktívan 

szembeszegül, l. fent). Minél passzívabb volt szabad játékban a koraszülő anya, annál 

valószínűbb, hogy a csecsemője ellenállt. 
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követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ 

játszik 
0,72 0,53    -0,47 -0,56  -0,77 -0,53     

0,62 0,52     -0,39  -0,54 -0,66   -0,40  

felderít 
  -0,42            

            0,36  

megfelel 
-0,69 -0,60    0,46 0,51  0,70 0,48     

-0,51 -0,34       0,47 0,57     

együttműködik 
  0,64          -0,42  

 -0,38        0,43     

ellenáll 
    0,63 0,52        0,49 

     0,70         

negligál 
 -0,61     0,61 0,38  0,75     

 -0,32     0,42  0,51 0,55   0,45  

passzív 
-0,57        0,70      

             0,31 
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IV. HÁTTÉRVÁLTOZÓK SZEREPE15 

 

1. Hogyan függ össze a csecsemő 12 hónapos kori fejlődési szintjével az anya és a 

csecsemő viselkedése?  

 

A minta fejlődési mutatóit (BSID-II) 11. táblázat mutatja be. 

Fejlődési 

mutató 

Koraszülöttek Időre születettek 

átlag szórás átlag szórás 

MDI 93,43 12,4 99,02 8,2 

PDI 82,29 19,0 93,61 15,9 

O 36,18 5,2 36,84 4,6 

E 43,96 3,4 42,45 5,0 

MOT 39,00 2,4 39,73 0,6 

11. táblázat. Fejlődési mutatók és szórásuk a két csoportban 

Mindkét csoport mentális fejlettsége az átlagos övezetbe esik (átlagos övezet: 85 és 114 

pont között). A csoportok közötti 6 pontnyi különbség szignifikáns t(67)=-2,227, p=0,027. 

A mozgásfejlettség tekintetében mindkét csoport jelentősebb szórást mutat, a 

kontrollcsoport teljesítménye átlagos, a koraszülötteké azonban az enyhén megkésett övezetbe 

esik (enyhén megkésett övezet: 70-84), mindkét csoportban jelentősebb szórás mellett. A 

csoportok közötti 11 pontos különbség szignifikáns: t(67)=-2,689, p=0,009.   

Orientáció-bevonódás, érzelemszabályozás és mozgásos minőség tekintetében a 

csoportok hasonlóak egymáshoz (sorrendben: t(67)=-0,556, p=0,580, t(67)=1,399, p=0,166, 

t(28,983)=-1,603, p=0,120). Részletesebb statisztikai adatok a 8. Mellékletben olvashatóak. 

Annak érdekében, hogy lássuk, hogyan függ össze a csecsemő 12 hónapos kori fejlődési 

szintjével az anya és a csecsemő azzal egyidejű viselkedése, a teljes összevont mintán (N=72) 

Spearman-korrelációt számoltunk a fejlődésmutatók és a viselkedési változók közt.  

A kapott korrelációk mérsékelt együttjárásokra utalnak, és helyzetenként eltérőek.  

Anyai viselkedés. Az anyai gazdagítás pozitív kapcsolatban állt (rho=0,36, p<0,05) a 

mentális fejlettséggel (MDI) szabadjáték helyzetben. Az elterelés szintén pozitívan függött 

össze (rho=0,24, p<0,05) a mentális fejlettséggel (MDI) tanító játékban. Az anya passzivitása 

csecsemő mentális fejlettségével (MDI) tanítójáték helyzetben fordított összefüggést mutatott 

                                                             
15 Jelen fejezet eredményeit a Pszichológia folyóiratban publikáltuk 2014-ben (Sipos, Kalmár, Tóth, Hunyadi, 

2014) 
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(rho=0,26 ill. p<0,05). Az anya kényszerítő viselkedése negatívan függ össze a (rho=0,32 

p<0,001) a csecsemő mozgásfejlettségével (PDI). Az anya követő és utasító viselkedése nem 

mutat összefüggést a csecsemő fejlettségével.  

Csecsemő viselkedés. A csecsemő játszik kategória negatívan függött össze (rho=0,38 

p<0,05) a mozgásfejlettséggel (PDI) tanító játékban.  A csecsemő együttműködő viselkedése 

negatív kapcsolatban (rho=0,26, p<0,05) állt a mentális fejlettséggel (MDI) szabad játékban. 

A csecsemő negligál kategóriával pozitívan járt együtt (rho=0,31 p<0,05) az 

érzelemszabályozásra való képesség (E) tanító játékban. A csecsemő passzivitása a fejlődési 

skála felvételekor mért orientáció-bevonódással (O) negatív kapcsolatban állt a (rho=0,27 

p<0,05).  

A korrelációs együtthatók és a szignifikanciaszintek a 12-13. táblázatban olvashatóak. 
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 anyai viselkedés követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

csecsemő fejlettség rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

S
za

b
a
d

 j
á
té

k
 

MDI -,058 ,631 ,359** ,002 -,077 ,524 -,226 ,060 ,142 ,240 -,182 ,132 ,067 ,580 

PDI -,069 ,571 ,042 731 -,061 ,617 ,077 ,524 ,154 ,204 -,010 ,933 -,094 ,438 

O -,067 ,426 -,047 ,699 -,052 ,672 -,105 ,390 ,196 ,106 ,100 ,416 ,224 ,064 

E -,181 ,138 -,010 ,932 ,093 ,446 -,065 ,597 ,175 ,151 ,023 ,850 ,140 0,253 

MOT -,036 ,769 -,061 ,618 ,004 ,976 -,112 ,362 ,097 ,429 -,115 ,347 -,010 ,936 

T
a
n

ít
ó
 j

á
té

k
 

MDI -,212 ,078 ,097 ,426 -,148 ,221 -,054 ,658 ,242* ,044 -,063 ,602 -,0261* ,029 

PDI -,224 ,063 -,021 ,860 ,057 ,638 ,164 ,176 ,071 ,560 ,009 ,943 -,022 ,859 

O -,205 ,090 -,167 ,171 -,151 ,215 ,083 ,500 ,043 ,725 ,155 ,203 ,070 ,567 

E -,173 ,155 -,150 ,219 -,037 ,761 ,173 ,155 ,100 ,412 ,062 ,612 ,195 ,109 

MOT ,199 ,100 -,004 ,973 -,321** ,007 -,205 ,091 -,007 ,952 -,121 ,322 -,056 ,646 

12. táblázat. A csecsemő 12 hónapos kori fejlődési szintje, valamint az anya azzal egyidejű viselkedésének Spearman-korrelációi (N=72). MDI= 

a csecsemő mentális fejlettsége, PDI= a csecsemő mozgásfejlettsége, O= a csecsemő orientáció-bevonódás, E= a csecsemő érzelemszabályozása, 

MOT= a csecsemő motoros minősége. *=p≤0,05 és **=p≤0,01 
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csecsemő viselkedés játszik felderít megfelel együttm. ellenáll negligál passzív 

csecsemő fejlettség rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

S
za

b
a
d

 j
á
té

k
 

MDI ,193 ,110 -,056 ,644 -,059 ,629 -,263* ,028 -,022 ,854 -,079 ,526 ,076 ,533 

PDI -,004 ,976 -,153 ,207 ,029 ,809 -,126 ,298 -,114 ,347 ,085 ,483 -,086 ,480 

O -,012 ,919 ,214 ,077 ,032 ,793 -,188 ,122 ,077 ,531 -,022 ,855 -,130 ,287 

E -,054 ,659 -,023 ,851 ,084 ,494 -,097 ,426 ,016 ,899 ,060 ,625 -,027 ,827 

MOT ,068 ,576 ,028 ,819 -,025 ,841 -,213 ,079 ,076 ,535 -,065 ,598 -,095 ,437 

T
a
n

ít
ó
 j

á
té

k
 

MDI -,225 ,061 -,020 ,870 ,081 ,503 ,142 ,240 -,134 ,270 ,144 ,233 -,171 ,156 

PDI -,379** ,001 ,116 ,341 ,233 ,052 -,017 ,892 -,157 ,195 ,177 ,143 -,011 ,925 

O -,123 ,315 ,107 ,381 ,041 ,739 ,049 ,690 -,219 ,070 ,127 ,300 -,268* ,026 

E -,114 ,350 ,094 ,443 -,083 ,500 ,056 ,647 -,181 ,136 ,312** ,009 -,142 ,245 

MOT ,067 ,586 ,021 ,866 ,068 ,580 ,030 ,804 -,208 ,086 -,095 ,438 -,093 ,449 

A csecsemő 12 hónapos kori fejlődési szintje, valamint a csecsemő azzal egyidejű viselkedésének Spearman-korrelációi (N=72). MDI= a 

csecsemő mentális fejlettsége, PDI= a csecsemő mozgásfejlettsége, O= a csecsemő orientáció-bevonódás, E= a csecsemő érzelemszabályozása, 

MOT= a csecsemő motoros minősége. *=p≤0,05 és **=p≤0,01 
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2. Hogyan függ össze az anya iskolázottsági szintje a saját és a csecsemő viselkedésével? 

 

Az anya iskolázottsági szintjét és a viselkedéses kategóriák összefüggéseit Spearman 

korreláció számolásával vizsgáltuk a teljes összevont mintán (N=72).  

Az anya iskolázottsági szintje (általános iskola, szakmunkás iskola, érettségi, diploma) 

csak mérsékelten függött össze a saját és a csecsemő viselkedésével, és szabad játékban több 

összefüggés adódott. Szabad játékban az iskolázottsági szint negatívan korrelált az utasítással 

és kényszerítéssel (az alacsonyabb végzettségű anyák utasítottak és kényszerítettek többet, 

sorrendben rho=-0,27 ill. rho=-0,36 p<0,05). Tanító játékban az iskolai végzettség a szabad 

játékban tapasztalthoz hasonlóan negatívan korrelált az utasítással (rho=-0,30 p<0,05), és 

pozitívan járt együtt a követ viselkedéssel (rho=0,24 p<0,05). A csecsemő viselkedések közül 

szabad játékban a csecsemő játszik viselkedéssel pozitívan (rho=0,26 p<0,05), a csecsemő 

megfelel, ellenáll, negligál viselkedésekkel negatívan függött össze az anya iskolázottsága 

(sorrendben: rho=-0,25, rho=-0,23, rho=-0,26 p<0,05). Tanító játékban az anya iskolázottsága 

negatívan korrelált a csecsemő felderítés viselkedésével (rho=0,27 p<0,05). Az összes 

korrelációs együttható és a szignifikanciaszintek a 9. Mellékletben olvashatóak. 
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V. AZ ANYÁK INTERAKTÍV VISELKEDÉSÉBEN TALÁLT KÜLÖNBSÉGEK 

HÁTTERE16 

 

A viselkedés hátterének megértéséhez nem voltak elegendőek a korrelációs eredmények, 

mindenképpen többváltozós elemzésre volt szükség. A viselkedési változók nem normális 

eloszlása miatt az ANOVA nem volt használható. Ezért a következő eljárást alkalmaztuk.17 

Első lépésként lineáris regressziót illesztettünk. A regressziós modellbe azokat az anyai 

viselkedési változókat vontuk be, szignifikáns vagy tendenciózus korrelációt mutattak a 

csoportokat megkülönböztető változókkal (anya iskolázottsága, illetve a csecsemő egyes 

fejlődési és viselkedési mutatói). A regresszió paramétereit mindkét csoportban a legkisebb 

négyzetekkel becsültük. A regressziós eredményekből mindkét csoportra kiszámítottuk a 

becsült regressziós konstans és a maradék (reziduum) összegét, mivel ebből tudhatjuk meg, 

hogy a becsült regressziókból mi az a rész, amely nem hozható összefüggésbe a specifikált 

magyarázó (háttér)változók hatásával. Így kaptunk mindkét csoportra (koraszülött/kontroll) 

egy-egy tisztított változót, amelyek csak a számunkra releváns hatást, nevezetesen a koraszülés 

hatását tartalmazzák. Második lépésben Mann-Whitney próbával teszteltük azt a nullhipotézist, 

hogy a két csoport tisztított változóinak átlaga megegyezik. Az eredményeket a 14. táblázat 

mutatja be. 

Szabadjáték helyzetben az anyai követő viselkedés terén meglévő különbség eltűnt, ha 

kiszűrtük a csecsemő játszik változó hatását. Ha a csecsemő több időt töltött játékkal, az 

                                                             
16 Jelen fejezet eredményeit a Pszichológia folyóiratban publikáltuk 2014-ben (Sipos, Kalmár, Tóth, Hunyadi, 

2014) 

17 Legyen a két összehasonlítandó megfigyelés-sorozat iy  és jx  (kontrollcsoport és koraszülöttek), a magyarázó 

változók pedig iz1 , ,2iz  

A kiinduló regressziók: 

  22110 zzy    és    22110 zzx . 

Ezek becslése legkisebb négyzetekkel: 

ezzy  22110
ˆˆˆ    és  uzzx  22110

ˆˆˆ  . 

Ekkor pl. az  ezzy  02211
ˆˆˆ   azt mutatja, hogy az eredeti megfigyelésekből mi az, ami nem a 

magyarázó változók hatása. Ezt a tisztított változót fogjuk a későbbiekben 
Ty -vel jelölni. A Mann-Whitney próba 

azt keresi, hogy adott szignifikancia mellett 
Ty  és 

Tx  tekinthető-e egyezőnek. 
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anyának több alkalma volt a bevonódott követésre. A követő viselkedésben tapasztalt különbség 

akkor is a szignifikáns mérték alá csökkent, ha az anya iskolázottságának hatását kontrolláltuk. 

A gazdagítás kapcsán érzékelt különbségét nem befolyásolta, ha kontrolláltuk a csecsemő 

mentális fejlettségének hatását. Az anyák kényszerítő viselkedésében tapasztalt különbséget 

nem befolyásolta a csecsemő ellenállása hatásának kiszűrése. Tendenciává csökkent a 

különbség az anya kényszerítő viselkedésében, ha kontrolláltuk az anya iskolázottságának 

hatását. A kényszerítés alkalmazására viszont hatással volt az anya (alacsonyabb) iskolai 

végzettsége, bár a koraszülő anyák még ennek kiszűrése után is tendenciát mutattak 

kényszerítésre. Az anyai passzivitás esetében a csecsemő viselkedési változói közül a felderítés 

és az ellenállás hatásának kiszűrésével a tapasztalt különbség már nem bizonyult 

szignifikánsnak. Az anyák negligálásában tapasztalt különbség akkor is megmaradt, ha 

kontrolláltuk a csecsemő játszik, felderít és negligál változókat. A negligálás tehát a gyermek 

viselkedésétől függetlenül inkább jellemzi a koraszülő anyákat.   

Tanítójáték helyzetben a csecsemő együttműködésének és negligálásának kontrollálása 

után is megmaradt a kontrollcsoportbeli anyák előnye a gazdagításban. Az anyai passzivitás 

különbsége eltűnt a csecsemő mentális fejlettségének (MDI) kontrollálásával. Az anyai 

negligálás különbsége megmaradt a csecsemő felderítő viselkedése hatásának kiszűrése után 

is. 
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T
a
n

ít
ó
 j

á
té

k
 gazdagít 

csecsemő 

együttműködik, 

csecsemő 

negligál 

30,07 41,10 -2,204 0,027* 

passzív MDI 39,69 32,54 -1,451 0,147 

negligál 
csecsemő 

felderít 
43,23 31,69 -2,312 0,021* 

14. táblázat. Az anyai viselkedés összehasonlítása a koraszülött és a kontrollcsoport közt 

a háttérváltozók hatásának kiszűrése után. Dőlten szedett: a háttérváltozók hatásainak 

kiszűrése után a koraszülött és időre született csoportok között szignifikáns különbséget 

mutató változók. *= p < 0,05, +=p < 0,10 

 
Szignifikáns 

különbséget 

mutató 

anyai 

változók 

A lineáris 

regresszió 

próbába 

beléptetett 

háttérváltozók 

A tisztított változók 

Mann-Whitney 

rangátlagai 

Z szignifi-

kancia 

koraszülött időre 

született 

S
za

b
a
d

 j
á
té

k
 

követ csecsemő 

játszik 

35,10 37,50 -0,480 0,631 

követ anya 

iskolázottsága 

32,35 39,46 -1,422 0,155 

gazdagít MDI 25,61 41,41 -3,214 0,001* 

kényszerít csecsemő 

ellenáll 

43,57 31,45 -2,457 0,014* 

kényszerít anya 

iskolázottsága 

42,05 32,54 -1,913 0,056+ 

passzív csecsemő 

ellenáll, 

csecsemő 

felderít  

37,40 35,86 -0,308 0,758 

negligál csecsemő 

játszik, 

felderít, 

negligál 

43,83 31,26 -2,204 0,012* 
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VI. HOGYAN REAGÁLNAK AZ ANYÁK A CSECSEMŐ VISELKEDÉSÉRE? 

VAN-E KÜLÖNBSÉG A CSECSEMŐ VISELKEDÉSÉRE ADOTT ANYAI 

REAKCIÓKBAN A KÉT CSOPORT KÖZÖTT? 

 

Az előzőekben feltérképeztük, hogy milyen anyai és csecsemő viselkedésekből tevődik 

össze az interakciós helyzet. Ebből azonban még korántsem derült ki, hogy hogyan zajlik az 

interakció. Ezért a következő lépés annak felderítésére irányult, hogy milyen választ ad az anya 

a csecsemő egy bizonyos viselkedésére. Mivel a jelen elemzés célja az anyák interakciós 

viselkedésének feltárása volt, ezért az anya-csecsemő viselkedéseket kódpárokká kombináltuk. 

Az anya-gyerek viselkedés kódpárok kialakításánál az anyai kódnál 1 másodperces késleltetést 

alkalmaztunk, azaz az anyai kódsorozatot 1 másodperces egységgel „eltoltuk”. Ez 

természetesen szubjektív döntés, amely mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy az anya 

nagyjából 1 másodperc alatt reagál gyermeke cselekvésére.  

Jelen számításban abszolút gyakoriságokkal számoltunk, mivel azt kívántuk vizsgálni, 

hogy az anya-csecsemő kódpárok eloszlása, mintázata milyen egyik, illetve másik csoportban. 

A két csoportot a kódpárok eloszlásának, mintázatának tekintetében hasonlítottuk össze.18 

A 8 anyai és 8 csecsemő viselkedésből 64 viselkedéspár keletkezett. Az anya-csecsemő 

viselkedéspárok abszolút időtartamait (másodperc) csoportonkénti (koraszülöttek / 

kontrollcsoport) és helyzetenkénti (szabad játék / tanító játék) bontásban a 15. táblázat mutatja 

be.  

1. Az irreleváns esetek kiszűrése 

A statisztikai feldolgozás első lépése az irreleváns esetek elhagyása volt. Azok a 

kombinációk, amelyekben az „egyéb” kategória szerepel akár a csecsemő, akár az anya 

részéről, nem értelmezhetőek, ezért az ilyen párokkal nem érdemes foglalkozni. Továbbá 

adódnak olyan kombinációk, amelyek egyáltalán nem, vagy csak elhanyagolható számban 

fordultak elő. Ezeket célszerű törölni az elemzések megkezdése előtt, hiszen az 

összehasonlítások során a kis elemszámú cellák zavarják, sőt esetenként lehetetlenné teszik a  

nagymintás eljárások alkalmazását.

                                                             
18 Az újszerű számítási módot Hunyadi László professzor dolgozta ki. Az alábbi fejezet számításait ő készítette, 

és megjelent a Statisztikai Szemlében 2011-ben (Hunyadi, Kalmár, Sipos és Tóth, 2011). 
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Anya követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

Csecsemő SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ SZJ TJ 

játszik 
4346 3891 1540 1540 9 39 163 241 373 363 75 63 203 80 

2151 3356 352 1157 37 66 166 259 308 432 184 368 425 695 

felderít 
1009 284 140 112 14 20 109 41 490 160 38 7 35 67 

964 496 67 55 72 33 73 59 398 199 172 86 159 92 

megfelel 
115 284 369 579 162 215 348 482 926 682 7 5 0 1 

147 171 179 200 385 136 428 446 691 723 19 51 11 12 

együttműködik 
1025 224 1467 698 66 14 153 174 488 72 8 12 7 1 

797 404 615 556 40 22 177 164 478 208 50 3 77 30 

ellenáll 
39 128 31 39 47 43 15 43 44 44 0 0 2 1 

71 48 25 18 115 125 21 37 141 83 13 11 12 14 

negligál 
143 171 142 124 77 16 451 453 1074 760 28 32 7 37 

72 152 42 208 165 44 332 556 1346 1028 98 38 24 55 

passzív 
105 7 129 25 6 12 25 6 73 10 11 1 0 5 

76 37 67 51 7 7 20 0 94 31 12 4 12 5 

15. táblázat. A csecsemő-anya viselkedéspárok időtartamai másodpercben. SZJ = szabad játék, TJ = tanító játék. Vastaggal szedett: koraszülött 

(N=30), dőlt: időre született (N=42) csoport. Az „egyéb” kategória nem szerepel a táblázatban.
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A szűrést első lépésben csoportonként és helyzetenként végeztük el. Nyilvánvalóan kiestek 

azok a kombinációk, amelyek előfordulási gyakorisága 0 volt. Ezen túlmenően töröltük azokat 

a kombinációkat is, amelyek esetén feltételezhető volt, hogy azok sokasági előfordulása nagyon 

közel áll 0-hoz. Az elhanyagolhatónak tekintett előfordulás határának megállapítására 

alkalmazott eljárás ismertetése a 10. Mellékletben található. 

A számítások alapján ezek a határok a következők: 

 

Szabad játék – kontroll 24,68 

Szabad játék – koraszülött 20,34 

Tanító játék – kontroll 19,75 

Tanító játék – koraszülött 20,95 

 

Ezt a szabályt azonban nem alkalmazhatjuk mereven, hiszen egy kódpárt nem lehet egy 

csoportból csak azért kivonni, mert az összevont mintában kicsi az előfordulása, ha közben 

valamelyik csoportban a szerepe lényeges: ilyen esetben az adott kódpárt indokolt megtartani. 

Így első lépésben azokat a kombinációkat töröltük, amelyek minden csoportban a fenti 

határértékeknél kisebb gyakorisággal fordultak elő.  

Határesetként megvizsgáltuk azokat az eseteket is, amikor a 4 csoportból 3 esetében 

egyértelmű lett volna azok elhagyása. Ekkor azt néztük meg, hogy a 4. csoportban valóban 

(szignifikánsan) nagy-e az előfordulás. Ennek érdekében nagymintás normális eloszláson 

alapuló tesztet készítettünk a gyakoriságok értékelésére:  

001,0:0 PH
     001,0:1 PH  

Az eredményeket az empirikus szignifikanciaszinttel jellemezve azt kaptuk, hogy  

p < 0,05 szinten minden próba cáfolja a nullhipotézist, azaz a gyakoriság elhanyagolható. A 

lehetséges 64 párból az alábbi párok gyakorisága bizonyult elhanyagolhatónak:  

 csecsemő megfelel – anya passzív,  

 csecsemő ellenáll – anya passzív,  

 csecsemő ellenáll – anya negligál,  
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 csecsemő passzív – anya kényszerít,  

 csecsemő passzív – anya negligál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazdagít 

utasít 

Eredményeink azt mutatják, hogy a játszó 

gyermekre adott leggyakoribb anyai reakció 

a követés és gazdagítás, valamint a gyermek 

figyelmének irányítása új játékszer felé 

(elterel). Azt a gyermeket, aki új játékszert 

indul keresni (felderít), az anya 

leggyakrabban követi vagy eltereli 

(visszahívja az előző játékszerhez, vagy az 

önmaga által választott játékszerre hívja fel 

a csecsemő figyelmét). Amikor a csecsemő 

az öröm jelei nélkül fogadja az anya 

játékötletét (megfelel), az anya legtipikusabb 

reakciója a csecsemő figyelmének további 

felhívása, irányítása (elterel), a gyermek 

instruálása (utasít), vagy a csecsemő 

tevékenységének gazdagítása. Az 

együttműködő csecsemő tevékenységét az 

anya leginkább gazdagítja vagy követi. 

Amikor a csecsemő ellenkezik, ellenáll, az 

anya fizikai kényszert alkalmaz, eltereli a 

figyelmét, vagy követi őt (itt értsd: 

megpróbálja leszerelni vagy vigasztalja a 

csecsemőt). Amikor a csecsemő negligál, az 

anya szinte mindig irányítja őt: eltereli a 

figyelmét vagy utasítja. A csecsemő passzív 

pillanataira adott tipikus anyai reakció a 

gazdagítás (az előzőleg használt 

játékszerben rejlő új lehetőség bemutatása) 

vagy a csecsemő követése (itt értsd: 

odaforduló, figyelmes kivárás). 

 

kényszerít 

játszik 

megfelel 

együttműködik 

ellenáll 

felderít 

negligál 

passzív 
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2. Az anyai reakciók összehasonlítása 

 Az elemzés kérdéseink megválaszolása szempontjából lényegi része a szerkezetek 

összehasonlítása: hogyan reagálnak az anyák a két különböző csoportban és helyzetben a 

csecsemők akcióira.  

 A felhasznált statisztikai módszerek három csoportját különböztethetjük meg, ezek 

 a struktúra-összehasonlítás χ2 alapú tesztjei (homogenitásvizsgálat)19; 

 a struktúra-összehasonlítás teszteket kiegészítő mutatói: Spearman-féle rangkorreláció 

valamint euklideszi távolságmutató20 

 az egyes struktúrákon belül a páronkénti összehasonlítás próbái: binomiális eloszláson 

alapuló nagymintás Z próbák21. 

A struktúrák összehasonlítása 
2  próbával és leíró mutatókkal történt elemzése részletes 

eredményei a 11. Mellékletben olvashatóak. 

 

3. A kontroll- és a koraszülött csoport összehasonlítások eredményei 

A gyermek játszik – az anyai reakciók struktúrája  

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
783,3 0,000* 0,8571 0,1761 

Tanító 

játék 
906,8 0,000* 0,8214 0,1624 

                                                             
19 A pszichológiai statisztikai szakirodalomban (Hajtmann [1971] Vargha [2007]) ugyanerre a 

feladatra némi átfogalmazással a függetlenségvizsgálat 
2 -próbáját javasolják. A kétféle 

megközelítés ekvivalens; l. Hunyadi és mtsai, 2011. 

 

20 Euklideszi távolság:   
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16. táblázat 

A magas rangkorrelációs együtthatók arra utalnak, hogy a gyermek játszik viselkedésére 

adott különböző anyai válaszok gyakorisága a két csoportban alapvetően hasonló, a 
2

próba szignifikáns eredményei alapján azonban vannak különbségek az anyai reakciók 

mintázatában. Az eltérések hátterének feltárása érdekében kétmintás Z-próbákat végeztünk. 

 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

Szabad 

játék 

4,27147** 6,9385** -0,4318 -1,0645 -1,84832 -1,9476+ -4,4182** 

Tanító 

játék 

5,8269** 6,3749** -0,2520 -0,2234 -0,7275 -2,7918** -5,6995** 

17. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01) 

A binomiális próba alapján a 
2
próba által mutatott eltérés abból adódik, hogy az időre született 

csecsemők anyái a gyermek önálló játékára gyakrabban válaszolnak követéssel és 

gazdagítással, mint a koraszülöttek anyái, utóbbiaknál jellemzőbb, hogy negligálják a 

gyermeket, vagy passzívak maradnak mindkét helyzetben. 
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A gyermek felderít – az anyai reakciók struktúrája 

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
246,1 0,000* 0,5357 0,1316 

Tanító 

játék 
99,2 0,000* 0,6429 0,1557 

18. táblázat 

A rangkorreláció erős közepes hasonlóságot mutat. A 
2
 próba eredménye szerint az 

anyai reakciók gyakorisági mintázata a két csoportban szignifikánsan eltér mindkét 

helyzetben. 

 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

Szabad 

játék 

1,9510+ 1,2941 -0,9328 0,6609 2,0357* -2,1881* -2,0204* 

Tanító 

játék 

-2,0442* 2,3381* -0,0703 0,0312 0,8360 -1,5368 0,1443 

19. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01) 

 

A binomiális próbából láthatjuk, hogy az anyai reakciók csoportok közötti eltérései szabad és 

tanító játékban különbözőek. Szabad játékban az időre születettek anyái hajlamosabbak 

elterelni a csecsemő figyelmét, a koraszülöttek anyái pedig inkább negligálják a csecsemőt 

vagy passzívak akkor, amikor a csecsemő új játékot keres. Tanító játékban az időre szülő anyák 
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inkább gazdagítják a felderítő csecsemő tevékenységét, mint a koraszülöttek anyái. Érdekesen 

alakul az anyák követő reakciója: szabad játékban (tendencia szintjén) az időre születettek 

anyái, míg tanító játékban a koraszülő anyák követik inkább a felderítő, exploráló csecsemőt. 

A gyermek megfelel – az anyai reakciók struktúrája 

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
207,1 0,000* 0,8286 0,1970 

Tanító 

játék 
206,1 0,000* 0,9429 0,1926 

20. táblázat 

A gyermek megfelel viselkedésére adott anyai reakciók gyakorisági mintázata a két 

csoportban szignifikánsan eltér mindkét helyzetben. A rangkorrelációk a struktúrák 

nagyfokú hasonlóságát mutatják mindkét helyzetben. 

 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál 

Szabad 

játék 

-0,6314 3,1420** -4,1303** -1,7548+ 4,3313** -0,2048 

Tanító 

játék 

0,9072 4,8881** 0,5535 -1,5672 -4,5276** -0,8609 

21. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01) 

A binomiális próba alapján az anyai reakciók eltérése abból adódik, hogy az időre született 

csecsemők anyái mindkét helyzetben gyakrabban válaszolnak gazdagítással a gyermek 
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megfelelésére, mint a koraszülöttek anyái. A megfelel-elterel kódpár esetén érdekesen alakul a 

mintázat. Míg szabad játékban az időre születettek anyái, addig tanító játékban a koraszülöttek 

anyái terelik inkább a csecsemő figyelmét még akkor is, amikor a csecsemő már az anya által 

választott játékszerrel játszik. A koraszülő anyáknál szabad játékban szignifikánsan gyakoribb 

az is, hogy fizikailag kényszerítik a már engedelmeskedő gyermeket. 

A gyermek együttműködik – az anyai reakciók struktúrája 

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
307,8 0,000* 0,8214 0,2014 

Tanító 

játék 
154,9 0,000* 0,8571 0,2317 

22. táblázat 

A gyermek együttműködik viselkedésére adott anyai reakciók gyakorisági mintázata a két 

csoportban szignifikánsan eltér mindkét helyzetben. A rangkorrelációk a struktúrák 

nagyfokú hasonlóságát mutatják mindkét helyzetben. 

 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

Szabad 

játék 

-1,6926+ 8,1543** 0,0964 -1,1882 -2,5038* -0,7273 -1,1849 

Tanító 

játék 

-3,0087** 6,5609** 0,1058 0,7446 -2,3983* 0,2003 -0,5296 

23. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01) 



134 

 

A binomiális próba alapján ez abból adódik, hogy a koraszülött csecsemők anyái a gyermek 

együttműködésére gyakrabban válaszolnak követéssel vagy figyelemeltereléssel, mint az időre 

születettek anyái. Utóbbiaknál mindkét helyzetben inkább előfordul, hogy gazdagítással 

reagálnak.  

A gyermek ellenáll – az anyai reakciók struktúrája 

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
22,6 0,000* 0,9 0,1784 

Tanító 

játék 
96,3 0,000* 0,4617 0,4035 

24. táblázat 

A gyermek ellenáll viselkedésére adott anyai reakciók gyakorisági mintázata a két 

csoportban szignifikánsan eltér mindkét helyzetben. A rangkorrelációk a struktúrák 

nagyfokú hasonlóságát mutatják szabad játék helyzetben, és mérsékelt hasonlóságát tanító 

játék helyzetben. 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít kényszerít utasít elterel 

Szabad 

játék 

0,3848 1,2875 -0,5319 0,3291 -1,6626+ 

Tanító 

játék 

4,0633** 0,9517 -3,7106** 0,3415 -1,6425 

25. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01)á 

A binomiális próba azt mutatja, hogy tanító játékban az időre szülő anyák inkább követik az 

ellenálló csecsemőt, mint a koraszülöttek anyái. Utóbbiaknál jellemzőbb, hogy fizikai 
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kényszerítéssel, illetve szabad játékban tendencia szintjén figyelemeltereléssel reagálnak. A 
2
 

próba szignifikáns eredménye abból következhet, hogy a minta nagysága megnöveli az 

eltérések jelentőségét (Hunyadi és mtsai, 2011). 

 

A gyermek negligál – az anyai reakciók struktúrája 

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
200,8 0,000* 0,7143 0,1435 

Tanító 

játék 
25,8 0,000* 0,9286 0,0488 

26. táblázat 

A gyermek negligál viselkedésére adott anyai reakciók gyakorisági mintázata a két 

csoportban szignifikánsan eltér mindkét helyzetben. A rangkorrelációk a struktúrák 

nagyfokú hasonlóságát mutatják mindkét helyzetben. 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

Szabad 

játék 

1,2931 1,7387+ -1,2804 2,6463** -4,4364** -1,0452 -0,2507 

Tanító 

játék 

1,0816 0,6953 -0,3359 0,6072 -0,7072 0,0554 -0,0974 

27. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01) 

A binomiális próba alapján eltérés csak szabad játékban mutatkozik. Az időre született 

csecsemők anyái a gyermek negligálására gyakrabban válaszolnak utasítással (tendencia 
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szintjén gyakrabban gazdagítanak is), mint a koraszülöttek anyái, utóbbiaknál inkább előfordul, 

hogy figyelemeltereléssel reagálnak.  

 

A gyermek passzív – az anyai reakciók struktúrája 

Helyzet 2
 

p 

Kiegészítő mutatók 

Spearman rangkorreláció Euklideszi távolság 

Szabad 

játék 
33,2 0,000* 0,6 0,1984 

Tanító 

játék 
21,0 0,000* 0,8 0,2254 

28. táblázat 

A gyermek passzív viselkedésére adott anyai reakciók gyakorisági mintázata a két 

csoportban szignifikánsan eltér mindkét helyzetben. A rangkorrelációk a struktúrák közepes 

mértékű (szabad játék) és nagyfokú (tanító játék) hasonlóságát mutatják. 

 

A struktúra eltéréseiért felelős elemek  

(kétmintás Z-próba eredményei)  

Helyzet követ gazdagít utasít elterel passzív 

Szabad 

játék 

0,4907 2,0492* 0,0121 -1,8763+  

Tanító 

játék 

-1,1204 0,4980  -0,4196 0,3428 

29. táblázat (+=p≤0,10, *=p≤0,05 és **=p≤0,01) 
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A binomiális próba alapján ez abból adódik, hogy szabad játékban az időre született csecsemők 

anyái a gyermek passzívitására gyakrabban válaszolnak gazdagítással, mint a koraszülöttek 

anyái. A koraszülő anyák tendencia szintjén inkább terelik el a passzív gyermek figyelmét. 

 

 A 30. táblázat összefoglalja a kétmintás Z–próbák szignifikáns eltérést mutató 

eredményeit. Játszó gyermek esetén az időre szülő anyák gyakrabban reagálnak követéssel 

vagy a tevékenysége gazdagításával, míg a koraszülő anyák – helyzettől függetlenül – 

gyakrabban passzívak vagy foglalkoznak aktívan mással. Amikor a csecsemő új játékot keres, 

szabad játékban a koraszülő anyák hajlamosabbak szintén negligálni vagy passzívan szemlélni 

őt, amíg a teljes időre szülő anyák hajlamosabbak a csecsemő figyelmét felhívni valamire. 

Ugyanilyenkor tanító játékban a koraszülő anyák inkább követnek, az időre szülő anyák inkább 

gazdagítanak. Amikor a csecsemő megfelel, akkor a kontrollcsoport anyái mindkét helyzetben 

többet gazdagítanak. Szabad játékban a teljes időre szülő anyák, tanító játékban a koraszülő 

anyák irányítják többet a csecsemő figyelmét. Szabad játékban a koraszülő anyák többet 

kényszerítik a csecsemőt. Amikor a csecsemő ellenáll, tanító játékban mutatkozik különbség: a 

koraszülő anyák reakciója a kényszerítés, az időre szülő anyák ezzel szemben követik a 

csecsemőt. Amikor a csecsemő negligálja az anyát, az anyai reakció az irányítás fenntartására 

való törekvés: szabad játékban a koraszülő anyák elterelik a csecsemő figyelmét, a 

kontrollcsoportbeli anyák pedig utasítják a csecsemőt. Amikor a csecsemő passzív, szabad 

játékban az időre szülő anyák inkább reagálnak gazdagítással. 

 

a csecsemő… anyai válasz 

koraszülött csoport időre született csoport 

játszik negligál, passzív követ, gazdagít 

felderít negligál, passzív, követ elterel, gazdagít 

megfelel kényszerít, elterel gazdagít, elterel 

együttműködik követ, elterel gazdagít 

ellenáll kényszerít követ 

negligál elterel utasít 

passzív  gazdagít 

30. táblázat. vastag betű: mindkét helyzetben, dőlt betű: szabad játék, aláhúzás: tanító játék 
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4. Az összehasonlítások módszertani tapasztalatai, megoldandó ellentmondások 

 

 A 
2
 próbák szinte mindenütt erősen cáfolták az azonos struktúrák nullhipotézisét. Az 

esetek nagy részében a p-érték 0,01 volt, de jellemző módon 0,0001 alatt alakult. Ennek 

valós és módszertani okai egyaránt lehetnek. A valós ok természetesen az lenne, hogy 

a struktúrák erősen különböznek egymástól. Ennél sokkal inkább elképzelhető az, hogy 

a fő ok a nagyon nagy mintákban rejlik: ismeretes, hogy a hagyományos 

szignifikanciatesztek igen nagy minták esetén erősen torzítanak a nullhipotézis elvetése 

felé, azaz már egészen kis eltéréseket is szignifikánsnak jeleznek. Mivel ez esetben 

tízezres (azaz igen nagy) mintáink vannak, és a leíró jellegű mutatók nem jeleznek nagy 

strukturális eltérést, alighanem ez lehet az alacsony szignifikancia fő magyarázata. 

 A többi szerkezeti eltérésmutató (Spearman-féle rangkorreláció és az euklideszi 

távolság) ugyanis elég nagy hasonlóságra utal. Mivel ezek nem következtető 

szemléletűek, ezért nem mutatják az említett nagymintás torzítást. A távolságok arra 

utalnak, hogy a struktúrák eltérése érzékelhető ugyan, ám korántsem annyira markáns, 

mint ahogy azt a homogenitás-vizsgálat tesztje mutatja. 

 Ellentmondásnak látszik az is, hogy míg a struktúrák a 
2
 teszt alapján nagyon eltérnek, 

akad olyan eset is, ahol az elemek szintjén sehol sincs érdemleges (szignifikáns) eltérés. 

Ez magyarázható úgy, hogy az eltérések nem nagyok, de halmozódnak, és ez az 

összesítésben már kiugrik, de a mintanagyságnak itt is szerepe lehet.  

 Tanulságként az szolgál tehát, hogy nem szabad túl nagy szerepet tulajdonítani a 
2
 

nagyon kis p-értékeinek, az összehasonlításban lehet támaszkodni a távolságokra és a 

rangkorrelációkra, és főleg a részletes  kétmintás Z-próbákra. 
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VII. AZ INTERAKCIÓ DINAMIKÁJA. 

VÁLTÁSOK AZ INTERAKCIÓS VISELKEDÉSBEN 

 

 Utoljára arra kerestük a választ, hogy hogyan befolyásolja az egyik fél viselkedésében 

beállt változás a másik fél viselkedését. Szerettük volna megragadni az interakciók dinamikáját, 

a viselkedésbeli váltások törvényszerűségeit. Az interakción belüli váltások elemzésére a 

pszichológiában hagyományosan használt statisztikai eszközök nem alkalmasak. Ezért az 

adatok feldolgozásának egy eddig senki által nem használt, új módját dolgoztuk ki.22 

 A disszertáció befejezéséig a számítások csak a szabadjáték helyzetre készültek el. Így 

az eredmények közlése erre a helyzetre korlátozódik. A szabadjáték interakciók eredményeit 

2013-ban publikáltuk (Sipos, Mengel Pers, Kalmár, Tóth, Krishna, Jensen, Semsey 2013).   

 

Az adatok feldolgozása 

 

3. ábra. A váltások megjelenítése hálózatként (Az ábra megjelent: Sipos és mtsai, 2013. A kép 

publikálása az édesanya hozzájárulásával történt) 

                                                             
22 Kapcsolatot kerestem biológiai jelenségek matematikai modellezésével foglalkozó 

kutatókkal. Orosz László, az ELTE TTK professzora irányított tovább a dániai Niels Bohr 

Intézetben működő Center for Models of Life kutatóközponthoz. A CMOL munkatársaival 

gyümölcsöző együttműködést alakítottunk ki. Mogens H. Jensen, Semsey Szabolcs, Sandeep 

Krishna és Benedicte Mengel Pers készítette el a következő fejezet számításait és ábráit. 
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 Az anya, a csecsemő vagy egyszerre mindkettő viselkedésében beállt változást 

mostantól röviden váltásnak nevezzük. A váltásokat az alábbi módon nyertük ki az Excel 

táblázatba bevitt „viselkedéses sorokból” (l. a „Megfigyelési szempontrendszer” c. fejezetet).  

 A természetes megfigyelés elkerülhetetlen velejárója, hogy időnként külső tényezők (pl. 

telefoncsörgés, kaputelefon, stb.) zavarják meg az interakciót. A megzavart időszakot nem 

kódoltuk, és ilyenkor a megszakítás előtti utolsó, illetve a megszakítás utáni első viselkedéses 

kategóriát nem tekintettük váltásnak, hiszen nem következett egyik a másik után. Az ilyen 

megzavart interakció mint ugyanahhoz a diádhoz tartozó két vagy több (rövidebb) 

interakciószakasz szerepelt az elemzésben. Az „egyéb” kategóriát is kizártuk az elemzésből, 

mert ennek a kategóriának nincsen pszichológiai jelentése. Az előző fejezettel ellentétben 

ebben az elemzésben nem ejthettük ki az alacsony előfordulású viselkedéses kategóriákat, mert 

most a viselkedéses változásokat és azok sorrendjét, egymásra következését vizsgáltuk. Ezeket 

a feltételeket figyelembe véve 7 csecsemő és 10 anyai viselkedéses kategóriánk volt. Ezek 

összes lehetséges váltása (7𝑥10)2 kombinációt eredményezett. A váltásokat a viselkedéses 

sorokból a MatLab (MathWorks, version R2010b) programmal nyertük ki.  

 

Eredmények 

1. A viselkedéses váltások általános jellemzői 

 

 Összeszámoltuk, hogy melyik váltás hányszor fordult elő. Minden egyes váltás 

előfordulási gyakoriságát elosztottuk az adott csoport összes váltásának számával. Ily módon 

egyrészt megkaptuk, hogy az adott váltás az összes váltásnak hány %-át teszi ki, másrészt az 

eltérő összes váltás száma, a videofelvételek eltérő hosszúsága és az eltérő csoportlétszám 

ellenére is összehasonlíthatóvá váltak a csoportok. Az így kapott számokat a továbbiakban 

váltási aránynak fogjuk nevezni. A koraszülött csoportban a lehetséges 70 kombinált anya-

gyerek viselkedéspárból 69 fordult elő. Egyedül a csecsemő együttműködik–anya játékot igazít 

viselkedéspárral nem találkoztunk. Az időre született csoportban 62 kombinált anya-csecsemő 

állapot fordult elő. Az alábbi nyolc viselkedéspár nem volt megfigyelhető egyszer sem: 

csecsemő megfelel–anya passzív, csecsemő ellenáll–anya passzív, mindketten passzívak, 

csecsemő ellenáll–anya negligál, csecsemő ellenáll–anya inadekvát, csecsemő passzív–anya 

inadekvát, csecsemő passzív–anya játékot igazít, csecsemő negligál–anya kizökkent. 
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 A koraszülött csoportban 1864 váltás, az időre született csoportban 1729 váltás történt, 

a váltási arányok mindkét csoportban 0 és 5% között helyezkedtek el. A váltási arányokat a 12. 

Melléklet közli. 

 A váltásokat hálózatként szemléltettük a Cytoscape program (Shannon és mtsai, 2003) 

segítségével (4. ábra). A váltások (kapcsolatok) ugyanis hálózatnak tekinthetőek, amelyben a 

kombinált anya-csecsemő viselkedéspárok a csomópontok (Barabási, 2005, Borgatti és mtsai, 

2009). Az egyik viselkedésből a másikba történő váltást a csomópontok közötti kapcsolatok 

jelentik. A szemléltető ábrán a körvonal mentén a csecsemő viselkedése szerint rendeztük 

csoportba a csomópontokat. A jobb áttekinthetőség kedvéért a legtöbb bemenettel és kimenettel 

rendelkező csecsemő játszik-anya követ csomópontot a kör közepébe helyeztük el. Az egy adott 

csomópontba érkező és ugyanonnan kiinduló kapcsolatok nem tekinthetőek interakciós 

„ösvénynek”, mert nem feltétlenül következnek egymás után időben. A csomópontok mérete 

együtt változik azzal, hogy a csoport mennyi időt töltött átlagosan az adott anya-csecsemő 

viselkedéses kombinációban. A kapcsolatok vastagsága együtt változik az adott váltási arány 

nagyságával.  

4. ábra. A fölső diagramon az időre született csoport, alul a koraszülött csoport anya-csecsemő 

viselkedéskombinációi közötti váltások láthatóak. A csomópontok (piros pöttyök) jelentik a 

kombinált anya-csecsemő állapotot, a csomópont mérete mutatja a benne átlagosan eltöltött 

időt. A csomópontokat összekötő vonalak jelképezik az egyik viselkedéskombinációból a 

másikba való átlépést. A vonalak vastagsága jelzi a váltási arány nagyságát (azaz az előfordulási 

gyakoriságát). A külső körön ábrázoltuk a csecsemő viselkedéseit. Az anya viselkedéseit az 

ábrán csak számmal jelöltük, a következőképpen: követ: 11, gazdagít: 12, kényszerít: 13, utasít: 

14, elterel:15, kizökkent: 16, passzív: 17, negligál: 18, inadekvát: 19, játékot igazít: 20 
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11: követ 

12: gazdagít  

13: kényszerít  

14: utasít 

 15: elterel  

16: kizökkent  

17: passzív 

18: negligál  

19: inadekvát  

20: játékot igazít 
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 2. A hálózatok sajátosságai 

 

 

 A viselkedéskombinációk gazdag összeköttetésben állnak egymással mindkét 

csoportban, és elenyésző számú alhálózatot találtunk. Egy alhálózat a hálózatban arra utal, hogy 

bizonyos anya-csecsemő viselkedéskombinációk elszigeteltek a többitől, és csak egy adott 

kapcsolódó viselkedéskombináción keresztül lehet „beléjük érkezni”, vagy „kilépni” belőlük. 

Egy hálózati csomópontnak 5 típusa lehetséges: (1) egy bejövő és egy kimenő kapcsolat (2) 

több bemenő és egy kimenő kapcsolat, (3) egy bemenő és több kimenő kapcsolat, (4) több 

bemenő és több kimenő kapcsolat (5) nincs kapcsolata (azaz nem fordul elő) (5. ábra).  

 Bár jelen hálózatokban a legtöbb csomópont (viselkedéskombináció) többszörös be- és 

kimenettel rendelkezik (5. ábra), a hálózat csomópontjai közötti nagyobb összekötöttség a 

koraszülött csoportra inkább jellemző: a koraszülött csoportban szignifikánsan több csomópont 

(a csomópontok 94%-a) rendelkezik sok összeköttetéssel, mint az időre született csoport 

(amelyben a csomópontok 71%-a rendelkezik többszörös be- és kimenettel) (χ2 (1, 

N=131)=12,6, p=0,00038). A sok összeköttetés nagyobb változatosságra utal a váltásokban. 

Számos olyan viselkedéskombinációnak nincs összeköttetése az időre született csoportban, 

amelyek a koraszülött csoportban kapcsolódnak más viselkedéskombinációkhoz (4. ábra). Ezek 

azok az anya-csecsemő viselkedéskombinációk, amelyek kizárólag a koraszülöttes diádoknál 

fordulnak elő. Ezen csomópontok jórészében a csecsemő passzív vagy ellenáll, illetve az anya 

passzív vagy inadekvát választ ad. Ezen viselkedéskombinációk számának különbsége a két 

csoport között szignifikáns χ2 (1, N=131)=5,51, p=0,019. Összességében kijelenthető, hogy az 

időre született csoportban az „ellenáll” viselkedésnek alapvetően kevésbé vannak 

összeköttetései (4. ábra). A hálózatok szerkezeti jellemzőit a 31. táblázat foglalja össze. 
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4. ábra. A csomópontok összekötöttsége („fokszámeloszlás”) a teljes idős (bal oldal) és 

koraszülött (jobb oldal) csoportban. A fokszámeloszlás elemzését „coarse-grained” 

módszerrel végeztük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. táblázat. A hálózatok szerkezeti jellemzői 

 

3. A leggyakoribb váltások 

 

 Az első 8 leggyakoribb váltás mindkét csoportban ugyanaz volt. (Az A és B váltás 

valójában két-két váltás, mert oda-vissza irányú, ám az egyszerűség kedvéért egy betűkóddal 

jelöljük ezeket. A relációs jelek iránya „<” és „>” szintén jelzi a váltás irányát.) Összefoglaló 

táblázat és az időre született csoportra jellemző további 4 váltás a 13. Mellékletben olvasható.  

A váltásokat a gyakoriságuk sorrendjében mutatjuk be: 

<A> játszik↔követ: anya és gyermeke figyelmi fókusza közös, az anya követi a csecsemő 

játékát és időnként gazdagítja, elaborálja azt 

Időre született csoport hálózata Koraszülött csoport hálózata 

A csomópontok nagymértékben állnak összeköttetésben  

A legtöbb csomópont többszörös be- és kimenettel rendelkezik 

Kevesebb csomópont kapcsolódik 

más csomóponthoz (több 

csomópontnak nincs kapcsolata 

más csomóponttal) 

Több csomópont áll összeköttetésben 

más csomóponttal 

Az ellenáll csecsemő kategóriának 

kevesebb összeköttetése van 

Több csomópont rendelkezik nagy 

számú összeköttetéssel 
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<B> játszik-követ↔felderít-követ: anya és gyermeke figyelmi fókusza közös, az anya 

követi a csecsemő játékát majd a csecsemő új játékot kezdeményez, anya pedig követi. 

Másik irányban: csecsemő új játékot keres, anya követi, elmélyülnek a játékban 

C> játszik-követ→játszik-elterel, valamint az időre született csoportban játszik-

elterel→játszik-követ is: anya és gyermeke figyelmi fókusza közös, az anya követi a 

csecsemő játékát, majd megpróbálja más tárgyra terelni a csecsemő figyelmét. Időre 

született csoportban fordítva is: az anya megpróbálja más tárgyra terelni a csecsemő 

figyelmét, majd ezzel felhagy és követi gyermeke játékát 

D> felderít-követ→felderít-elterel: a gyermek új játékba fog, az anya abbahagyja a gyermek 

ötletének követését és a saját ötlete felé tereli a gyermeket 

E> felderít-elterel→negligál-elterel: a gyermek új játékba fog, az anya a saját ötletére 

irányítja a csecsemő figyelmét, a csecsemő figyelmen kívül hagyja az anya irányítását 

F> negligál-elterel→megfelel-elterel: anya a saját ötlete felé tereli a csecsemőt, a csecsemő 

figyelmen kívül hagyja az anya irányítását, majd a csecsemő pozitív érzelemkifejezés 

nélkül elfogadja az anya ötletét 

 

Ezek a váltások tehát mindkét csoportban a leggyakrabban fordultak elő. A 32. táblázat 

bemutatja összefoglalóan azokat a további váltásokat, amelyek az időre született csoportban 

nagy gyakorisággal fordultak elő.  

 

Váltás Anya Csecsemő Irány Anya Csecsemő 

<C> követ játszik ↔ elterel játszik 

G> elterel felderít → elterel megfelel 

H> elterel megfelel → elterel együttműködik 

I> követ együttműködik → követ felderít 

J> gazdagít együttműködik → gazdagít felderít 

 

32. táblázat. Gyakori váltások, amelyek az időre született csoportban fordultak elő. A relációs 

jelek iránya (< és >) szintén jelzi a váltás irányát. A C váltás ebben a csoportban kétirányú. 
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4. A koraszülött és időre született csoportok összehasonlítása 

 

A váltások összehasonlításának módja 

 

 

 A következő lépésben összevetettük egymással a két csoport váltásait. Ehhez kivontuk 

egymásból a két csoport váltási arányait. Így láthatóvá váltak a különbségek. Azokat a 

váltásokat, ahol a különbség 0,5 fölött, vagy +0,5 alatt volt, nem vettük figyelembe. A 0,5 és 

+0,5 közötti tartományon kívül eső váltásokat disztinktív váltásoknak neveztük el. Azért +/-

0,5-nél húztuk meg a küszöböt, mert az egymásból kivont váltási arányok túlnyomó többsége 

ez alatt/felett található (l. 14. Melléklet: Különbség hisztogram). A disztinktív váltásokat a 6. 

ábra szemlélteti. Kivontuk egymásból az egyes anya-csecsemő viselkedéskombinációkban 

eltöltött átlagos időt is. A 6.  ábrán a csomópontok mérete eszerint változik.  
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5. ábra Az ábrán az egymásból kivont hálózat képe látható, azaz a két csoport váltásainak 

különbségei jelennek meg. A piros nyilak a teljes idős csoportra, a kék nyilak a 

koraszülött csoportra jellemző váltásokat mutatják. Azok a különbségek láthatóak csak, 

amelyek a kivonás után legalább 0,5% váltási arányt értek el. A nyilak szélessége a 

váltási arány különbségének nagyságát, a csomópont mérete a benne eltöltött abszolút 

idő különbségét mutatja. A sötétszürke csomópontokban a koraszülöttes diádok, a fehér 

csomópontokban a kontrollcsoport diádjai töltöttek több időt. 

 A disztinktív különbségek szignifikanciájának megállapítására (a leggyakoribb 

váltástól eltekintve) χ2 tesztet alkalmaztunk. Ezen eredményeket a 33. táblázat foglalja össze. 

A leggyakoribb váltás csoportok közötti különbségének szignifikancia-vizsgálatára a random 

hálózatok tesztjét végeztük el, amelynek leírása a 15. Mellékletben olvasható.  

11: követ 

12: gazdagít  

13: 

kényszerít  

14: utasít 

 15: elterel  

16: kizökkent  

17: passzív 

18: negligál  

19: inadekvát  

20: játékot 

igazít 
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A χ2 próba szerint szignifikánsan (p<0,05) gyakrabban fordul elő az időre született csoportban 

az A, C, H, J, K, L, M és N váltás, valamint tendencia szintjén a B, G és I, amelyek jelentése a 

következő (a fönt már leírt váltásokat nem ismételjük meg): 

 G> felderít-elterel→megfelel-elterel: Az anya eltereli a csecsemő figyelmét, aki új játékért 

indul. A csecsemő abbahagyja a felderítést és azzal kezd foglalkozni, amit az anya javasol 

(új vagy az előző játékszerrel). 

H> megfelel-elterel→együttműködik-elterel: Az anya a csecsemő figyelmét egy játékszerre 

irányítja, a csecsemő öröm jele nélkül játszik, majd öröm jeleit kezdi mutatni. 

I> együttműködik-követ→felderít-követ: A csecsemő az anya ötletét játssza örömmel, az 

anya követi őt. A csecsemő új játékért indul, az anya követi őt. 

J> együttműködik-gazdagít→felderít-gazdagít: A csecsemő az anya ötletét játssza 

örömmel, az anya gazdagítja a játékot. A csecsemő új játékért indul. Ez az interakciós minta 

nagyon hasonlít az (I)-hez, csak az anya követés helyett gazdagít. 

K> felderít-gazdagít→felderít-elterel: A csecsemő új játékért indul, az anya gazdagít, ezt 

követően az anya eltereli a csecsemőt a játékkereséstől, és a figyelmét egy régi/új tárgyra 

hívja fel.  

L> együttműködik-gazdagít→játszik-követ: A csecsemő az anya ötletét játssza örömmel, 

az anya gazdagítja a játékot. A csecsemő a saját ötletét kezdi játszani, az anya ezt hagyja, 

követi őt. 

M> együttműködik-gazdagít→együttműködik-elterel: A csecsemő az anya ötletét játssza 

örömmel, az anya gazdagítja a játékot. Ezt követően az anya eltereli a csecsemő figyelmét 

egy régi/új tárgyra.  

N> együttműködik-elterel→együttműködik-követ: Az anya eltereli a csecsemő figyelmét, 

a csecsemő örömmel játssza az anya azt megelőző ötletét. Az anya abbahagyja a 

figyelemelterelést és követni kezdi a csecsemő tevékenységét, aki még mindig az anya 

ötletét játssza. 

Az A, B, C, I, J, L és N váltásokban az anya alkalmazkodik, vagy vált az alkalmazkodás 

irányába, a G, H váltásokban a csecsemő fogadja el az anya ötletét. A K, M váltásokban az anya 

igyekszik kijelölni a játék tárgyát (mindkét esetben gazdagításból figyelem elterelésbe vált át). 

A χ2 tesztek eredménye szerint az O, P és Q váltások szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő 

a koraszülött csoportban, jóllehet, ezek mind az alacsony előfordulású váltások közé tartoznak. 

A jelentésük:  
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O> negligál-elterel→negligál-kényszerít: Az anya eltereli a csecsemő figyelmét, a 

csecsemő nem figyel az anyára, ezek után az anya fizikai kényszert alkalmaz (pl. lefogja a 

csecsemő kezét, lábánál fogva visszahúzza az „elmenekülő” csecsemőt). Ez a váltás a 

koraszülött csoport 30%-ánál, szám szerint a 30 diádból 9-nél fordul elő, ebből 4 diádnál 

többször is megfigyelhető volt, míg az időre született csoportban a 42 diádból 4-nél fordul 

elő egyszer, és egy diádnál kétszer.  

P> játszik-negligál→játszik-követ: A csecsemő a saját ötletét játssza, az anya nem figyel 

rá, hanem aktívan mással foglalkozik. Ezt követően az anya figyelme visszaterelődik a 

csecsemő játékára, és követi azt. Ez a váltás mindössze kétszer (a 42 diádból 2 diádnál 

egyszer-egyszer) fordul elő az időre született csoportban és 12-szer a koraszülött csoportban 

(a 30 diádból 6-nál, és ezek 50%-ánál többször fordul elő.) 

<Q> negligál-elterel↔negligál-negligál: Az anya eltereli a gyermek figyelmét, a gyermek 

nem figyel rá, majd az anya felhagy a próbálkozásával, és ő is mással kezd foglalkozni. 

Fordítva: mindkét fél kölcsönösen negligálja egymást, majd az anya visszalép az 

interakcióba oly módon, hogy eltereli a gyermek figyelmét.  

Ez a váltás a két irányt együttvéve is mindössze négyszer fordul elő az időre születettek 

csoportjában (az anya negligál→elterel egy diád, és az elterel→negligál három diád 

esetében). Ezzel szemben a koraszülött diádoknál legalább az egyik irányt egyszer a diádok 

30%-ánál, egynél többször pedig ezek 23%-ánál észleltük.  

Váltás Anya Csecsemő Irány Anya Csecsemő χ2 p 

<A> követ játszik ↔ gazdagít játszik 

→16,4

3 

←11,3

9 

0,0000

5 

0,0007 

B> követ 
játszik 

 
→ követ felderít 1,33 0,2488 

<C követ 
játszik 

 
← elterel játszik 7,34 0,0067 

G> elterel felderít → elterel megfelel 3,07 0,0797 

H> elterel megfelel → elterel együttműködik 9,65 0,0019 

I> követ együttműködik → követ felderít 3,78 0,0518 

J> gazdagít együttműködik → gazdagít felderít 4,59 0,032 
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K> gazdagít felderít → elterel felderít 13,40 
0,0002

5 

L> gazdagít együttműködik → követ játszik 7,27 0,007 

M> gazdagít együttműködik → elterel együttműködik 6,96 0,0083 

N> elterel együttműködik → követ együttműködik 6,49 0,0108 

O> elterel negligál → kényszerít negligál 5,00 0,025 

P> negligál játszik → követ játszik 6,45 0,011 

<Q> elterel negligál ↔ negligál negligál 
→9,69 

←9,45 

0,0018 

0,0021 

33. táblázat. A 0,5-nél magasabb váltási arányt elérő váltások, valamint a χ2 próba eredményei, 

a hozzá tartozó egyoldalú valószínűség értékekkel (1, N=3593). A relációs jelek iránya (< és >) 

szintén jelzi a váltás irányát. Vastaggal szedett: koraszülött (N=30), dőlt: időre született (N=42) 

csoport. Vastaggal szedett: koraszülött (N=30), dőlt: időre született (N=42) csoport. Részletes 

eredményeket l. 16. Mellkélet. 

 

 

5. Kedvező interakció kialakulása diszharmonikus interakció után 

 

 Mind a három koraszülött diádokra jellemző váltás diszharmonikus állapottal kezdődik 

(O, P, Q) és/vagy végződik (O, Q). Kíváncsiak lettünk arra, hogy mélyebben hogyan 

befolyásolják ezek a váltások az anya-csecsemő interakciót. Hogyan alakul ki ezek után 

harmonikus interakció? Megmértük, hogy milyen gyakran és mennyi idő múlva jön létre O és 

Q váltás után csecsemő játszik–anya követ vagy gazdagít viselkedéskombináció (továbbiakban: 

harmonikus játék) (a P maga a játszik-követ kombinációba vált).  

O váltás 

Ha az O váltás után harmonikus játék alakul ki, akkor ez az időre született csoportban 21 

másodperc után (á.: 20,67 mp., std: 2,52 mp.), a koraszülött csoportban átlagosan 80 másodperc 

után (á.: 79,7 mp., std: 53.6 mp) következik be. A koraszülött diádoknál megfigyelt O váltások 

18,75%-ában (16 váltásból háromnál, amelyből kettő ugyanannál a diádnál történt) és a teljes 

idős csoport O váltásainak 40%-ában (5 váltásból kettőnél) többet nem alakult ki harmonikus 

játék a megfigyelés végéig.  

Q váltás 

Az időre született csoportban harmonikus játék (minden esetben játszik-követ) viszonylag 

hamar kialakult a Q váltás után (á=29 mp., SD=25 mp.). A koraszülött csoportban a Q váltás 

gyakrabban fordult elő (p<0.05): a diádok 30%-ában legalább egyszer, ezek 23%-ában pedig 
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többször is sor került rá. Ebben a váltásban az anya megpróbálja elterelni a csecsemő figyelmét, 

de a csecsemő nem hagyja magát elterelni (negligálja az anya figyelem felhívását egy másik 

játékra), majd az anya szétkapcsol, kilép az interakcióból. A koraszülött csoportban a <Q váltás 

(anya negligálásból figyelem elterelésbe vált) után harmonikus játék csak ~2 perc alatt (117 

mp.) vagy még később (á=248 mp., SD=91 mp.), illetve az esetek 21%-ában sohasem alakult 

ki. Azt követően, hogy az anya figyelem elterelésből negligálásba vált (Q>), harmonikus játék 

csak egy esetben alakult ki viszonylag rövid időn belül (10 mp.), ami az esetek kb. 5%-a. Tehát 

a koraszülött csoportban a Q> váltás igen sikertelen váltás.  

A fejezet eredményeit a 34. táblázat foglalja össze. 

 

Kontrollcsoport hálózata Koraszülött csoport hálózata 

A leggyakoribb váltások megegyeznek a két csoportban 

A, C,H,J,K,L és M váltások 

gyakrabban történnek 

O, P és Q váltások gyakrabban 

történnek 

O és Q váltás után harmonikus 

interakció kevésbé valószínűen,  

ha mégis, akkor több idő múlva 

alakul ki 

34. táblázat. A csoportok összehasonlítása 

 

6. Milyen interakciós viselkedés előzi meg a harmonikus és feszült interakciós 

állapotokat? (Háromlépéses szekvenciaanalízis) 

 

 Különösen fontos kérdés az anya-gyerek interakció dinamikájának megértésében, hogy 

milyen előzmények vezetnek zökkenőmentes vagy feszültséggel telt interakcióhoz. 

 Harmonikus, zökkenőmentes interakciónak tekintettük az A, és diszharmonikus, 

kedvezőtlen váltásnak a Q váltást (pl. Landry és mtsai, 1998 alapján). Összeszámoltuk, hogy 

ezen két váltás előtt mely viselkedéskombinációban hányszor vannak az anya-csecsemő diádok, 

és kiszámoltuk ezeknek (tehát a megelőző viselkedéskombinációknak) a százalékos eloszlását. 

A legvalószínűbb megelőző viselkedéskombinációkra szintén kiszámoltuk az azt megelőző 

viselkedéskombinációk előfordulásának gyakoriságát. Ezek után harmadszor is megismételtük 

ezt a lépést. Ilyen módon „három lépésre” (három váltásra) visszamenőleg tártuk fel az A és Q 

váltások előzményeit.  
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Eredmények 

 

 

 Az A váltás mindkét csoportban gyakran periodikus. Ez azt jelenti, hogy amikor az anya 

gazdagít, akkor előtte legvalószínűbben követ, és ha követ, akkor előtte legvalószínűbben 

gazdagít, és így tovább, miközben a csecsemő játszik. Az időre született csoportban továbbá az 

anyák a játékszert szerelik, igazítják is. A koraszülött csoportban is az A váltás 

legvalószínűbben periodikus, de emellett valószínű még az anyai utasítás, elterelés vagy 

passzivitás elfordulása is. Ha a csecsemő vált, akkor az időre született csoportban a csecsemő 

együttműködik, felderít, negligál, játszik, a koraszülött csoportban a csecsemő az előbbieken 

kívül megfelel is. 

 A Q váltás is legvalószínűbben periodikus a koraszülött csoportban, tehát az anya a 

csecsemő negligálása előtt legvalószínűbben eltereli a csecsemő figyelmét, és az elterelés előtt 

legvalószínűbben negligál, miközben a csecsemő negligálja az anyát. Kisebb valószínűséggel 

ugyan, de előfordul az is, hogy az anya követi, utasítja a csecsemőt vagy inadekvátan reagál rá. 

Ez a váltás csak egyszer fordult elő az időre született csoportban, és ez a szekvencia hasonló a 

koraszülött diádokban megjelenő interakciósorozathoz:  negligál→ elterel→ követ→ elterel→ 

negligál→ elterel, miközben a csecsemő változatlanul negligálja anyját. Amikor a csecsemő 

viselkedésének változása előzi meg a Q váltást, akkor a koraszülött csecsemő felderít, megfelel 

vagy ellenkezik. 

Az eredményeket 7. ábra szemlélteti.  
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  7. ábra.  Az A és Q váltásokat megelőző váltások a teljes idős (bal oldal) és koraszülött 

(jobb oldal) csoportban. A háromszögek felosztása arányosan jelzi a megelőző 

váltások gyakoriságát. A gyakoriság mértékét a kis háromszögek mérete és 

színerőssége jelzi. Csak az  ≥ 5% gyakoriságú váltásokat tüntettük föl. A Q váltás a 

teljes idős csoportban csupán egyszeri eseményt reprezentál. TR=váltási arány 

(transition rate) 
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MEGBESZÉLÉS 

 

I. Az interakció összképe 

 

Ha a teljes mintán szemléljük az interakciós viselkedések időbeli eloszlásait, akkor a 

helyzetek összehasonlítását láthatjuk. A legszembetűnőbb az, hogy helyzettől függetlenül az 

idő körülbelül egyharmadában az anyák követnek, azaz alkalmazkodnak a csecsemő 

irányításához. Mindkét helyzetben az anyák az idő 20-20%-ában gazdagítják a játékot, vagy 

elterelik a csecsemő figyelmét. Apró különbségnek tűnik, hogy a tanítójáték helyzet több 

gazdagítást, tanítói viselkedést hív elő. A szabad játék pedig mintha több teret engedne az arról 

való alkudozásnak, hogy kinek a játékötlete érvényesüljön ‒ talán erre utal az, hogy némileg 

több figyelemelterelés és utasítás jellemzi az anyát. A csecsemők az idő legnagyobb részében 

a saját ötletüket követve játszanak, szabad játékban ez az idő egyharmadát, tanító játékban az 

idő felét teszi ki. Szabad játékban a következő két legtöbbet előforduló kategória az 

együttműködik és megfelel, azaz az anya játékötlete érvényesül. Szabad játékban többet 

játsszák vidáman az anya ötletét. Tanító játékban azonban megfelelnek vagy negligálnak, azaz 

hol engedelmeskednek az anya „tanítói vágyának”, hol figyelmen kívül hagyják az anya ezen 

igyekezetét, és a maguk által választott játékkal játszanak. 

Ha a csoportokat a születési státusz mentén bontjuk, akkor a koraszülött és időre született 

csoportokat hasonlíthatjuk össze. Mindkét helyzetben az anyák mindkét csoportja a legtöbbet 

követ, ezen a megfigyelt tényen az sem változtat, ha a csoportot születési státusz szerint 

szétbontjuk. Mindkét helyzetben az időre szülő anyák gazdagítanak többet. Csecsemőik többet 

játszanak önállóan, és többet működnek együtt anyjukkal jókedvűen szabad játékban. Tanító 

játékban a koraszülött csecsemők többet negligálják az anyjukat, ami összefügghet azzal, hogy 

az anya némileg többet tereli el a figyelmüket, vagy pedig azzal, hogy számukra ezek a kihívást 

jelentő játékok érdektelenek. Ezzel szemben a kontrollcsoport csecsemői többet felelnek meg 

az anya elvárásainak, mintha inkább hajlandók lennének „alávetni magukat” a tanításnak.  

 

II. Az interakciókat jellemző viselkedési minták 

 

1. Az anya és a csecsemő viselkedése 

 

A kutatás egyik célja az volt, hogy az anyai és a csecsemő viselkedésének játékhelyzetben 

történő mikroelemzésével összevessem egymással az időre szülő és a koraszülő anyák diádikus 
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interakcióit. Először külön vizsgáltam az anyai és a csecsemő viselkedési változók 

együttjárásait, hogy képet alkossak a játékhelyzetekben résztvevő partnerek viselkedési 

mintázatairól. Mivel tanulmányomban a diádokat jellemző viselkedést korrelációs elemzéssel 

vizsgáltam, egyértelmű ok-okozati következtetéseket nem tudok levonni. Ezt szem előtt kell 

tartani akkor, amikor az eredményeink tárgyalásakor részben a megfigyelt elemi viselkedések 

akció-reakció jellegű definícióira, részben pedig a szakirodalomra támaszkodva kísérletet 

teszek az összefüggések magyarázatára.  

Anyai viselkedés: Az anya elemi viselkedései közti összefüggésmintázatból kitűnik, hogy 

általános, a koraszülött és a kontrollcsoportra egyaránt érvényes jelenség az, hogy a csecsemő 

érdeklődését inkább követő anyák mindkét játék helyzetben kevésbé igyekeztek elterelni a 

csecsemő figyelmét. Eredményünk illeszkedik az anya-csecsemő interakciók vizsgálataiban 

gyakran kimutatott jelenséghez, miszerint a megfigyelési kontextustól (pl. etetés, játék, 

feladathelyzet) függetlenül e két fő, egymás ellenpólusának tekinthető stratégia azonosítható az 

anyai viselkedésben (pl. Fish & Stifter 1995).  

Az anyai viselkedést illetően további tipikusnak tekinthető összefüggést lényegében csak 

a tanító játék kontextusában találtunk. A gyermekük figyelmét követő anyák – a ritkább 

figyelem-elterelés mellett – kevesebbet is negligálták gyermeküket.  

A két csoport közt azonban eltérések is adódtak. A kontrollcsoportot jellemző passzivitás–

negligálás összefüggés arra utalhat, hogy a passzivitás sokszor nem valamiféle gátoltságból, 

tehetetlenségből, hanem esetleg érdektelenségből fakad. Ebből eredhet, hogy a passzivitásra 

hajlamos anya nem gazdagítja a játékot, nem követi a gyerek figyelmét, ellenben gyakran 

utasítja őt. Az utóbbi két viselkedés a negligáló anyákra is jellemző, akik emellett a csecsemő 

figyelmének elterelésére is hajlamosak. A figyelemelterelés-negligálás korrelációja kapcsán 

érdemes megjegyezni, hogy Fiese (és mtsai, 2001) saját készítésű szempontrendszerében egy 

skála két végpontjának tekintette az „intruzív” és „szétkapcsolt” viselkedéseket, bár ezzel maga 

se volt megelégedve. Vizsgálatában az anya tehát vagy intruzív, vagy szétkapcsolt lehetett. 

Amint azonban látható, ezen viselkedések egymásnak egyáltalán nem ellenpontjai.  

A koraszülöttek tanító játékában két minta tűnik elkülöníthetőnek. Egyrészt az az anya 

hajlamos „szétkapcsolni” (negligálni, kilépni az interakcióból), aki kevéssé követi és gazdagítja 

a csecsemő játékát, és hajlamos a csecsemőt tettleg vagy szóval kényszeríteni. Ez a mintázat 

egy olyan anyai viselkedést ír le, amelyben az anya nemigen vesz részt a közös tevékenységben, 

de ha a csecsemő valamilyen számára nem kívánatos viselkedést mutat, akkor hajlamos intenzív 

reakcióval gátolni azt, vagy hajlamos erőszakosabb módon elérni egy kívánt viselkedést. 
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Másrészt amelyik anya gyakran zavarja meg a csecsemő figyelmi fókuszát, az gyakran utasít 

is. 

Az anyai passzivitás és negligálás fenti korrelátumai azt a képet sugallják, hogy az 

irányító-kontrolláló anyai viselkedés gyakran együtt jelenik meg a nem bevonódó, időnként 

„szétkapcsoló” magatartással. Ezen egymáshoz látszólag nem hasonló viselkedések mögött az 

összekötő kapocs a csecsemő igényeit kevésbé figyelembe vevő, a csecsemőt individuumként 

nem tisztelő, a csecsemő szükségleteire kevéssé érzékeny anyai attitűd lehet. Ezt a megfontolást 

támasztja alá az is, hogy a gyerek figyelmének követése és játékának gazdagítása negatív 

összefüggést mutatott a fenti, kevésbé harmonikusnak tekinthető anyai viselkedésekkel.  

Láthatjuk, hogy a tipikus anyai tanító viselkedési jellemzők nem egyeznek meg a 

koraszülöttek és az időre születettek csoportjában. Míg a harmonikus interakciót jelentő 

„követ–nem terel el–nem negligál” mintázat mindkét csoportot jellemzi, addig a harmóniát 

megzavaró anyai viselkedési minták más-más viselkedések együttjárásából adódtak a két 

csoportban. Emellett eredményeink azt is mutatják, hogy – ellentétben a szabad játékkal – 

tanításkor inkább tetten érhetőek összefüggések az elemi anyai viselkedések közt. O’Brien 

Caughy, Kuang és Lima (2009) szintén azt találta, hogy a tanító helyzet adta nagyobb 

variabilitás jobban elkülöníti a konfliktusos diádokat, mint a szabad játék. Zegiob és Forehand 

(1975) szabad és utasító helyzetben végzett megfigyelést, ez utóbbiban az anyáknak 

utasításokat kellett végrehajtatniuk gyermekükkel. Ők szintén arról számolnak be, hogy (alsó- 

és középosztálybeli diádokat összehasonlítva) az utasító helyzetben több szignifikáns 

különbség adódott, és arra a következtetésre jutottak, hogy az utasító helyzet „többet elárul” a 

diádok viselkedéséről. Általában elmondható, hogy a tanító helyzet adta strukturáltság az anyák 

viselkedését jobban szervezi, mint egy szabad interakció helyzet, és érzékenyebb lehet a 

csoportok közötti finomabb különbségekre. 

 Csecsemő viselkedés: A csecsemő elemi viselkedései közti összefüggésmintázatban 

helyzettől és születési státusztól függetlenül is megjelent, hogy a saját kezdeményezésű ötletét 

sokszor érvényre juttató gyermek (játszik) kevesebbet igazodott az anya ötletéhez (megfelel), 

és ritkábban negligálta anyját. Mivel a megfelelés és a negligálás definíciójukból adódóan 

előfeltételeznek valamilyen anyai akciót, tehát előfordulásuk nem független az anyai 

viselkedéstől, ezért feltételezhetően az a csecsemő játszhat többet szabadon, érdeklődésének 

megfelelően, aki ritkábban kényszerül megfelelésre. Valamilyen reakciót azonban a sokat 

játszó csecsemők is adtak anyjuk kezdeményezéseire, hiszen ritka volt a negligálás. A csecsemő 

viselkedésének szerkezetét tekintve tehát ez az általános mintázat dominálja az 

összefüggésmátrixot. 
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A további együttjárások szinte kizárólag a szabad játék helyzetben adódtak. Az időre 

született csoport szabad játékában megfigyelt játszik-felderít és játszik-együttműködik változók 

fordított kapcsolatának az előbbihez hasonló magyarázata lehet: minél kitartóbban folytatott a 

csecsemő egy adott tevékenységet, annál ritkábban szakította meg azt egy új játék kereséséért, 

vagy azért, hogy anyja kezdeményezésére reagálva együttműködjön vele. A negligál-megfelel 

viselkedések pozitív együttjárása abból fakadhat, hogy mindkét viselkedés a valamilyen módon 

beavatkozó anyára adott válasz, azaz a csecsemő időnként hajlik az anya javaslatára, időnként 

kitart a saját választása mellett. A koraszülött csoportban más kép rajzolódik ki: az 

együttműködik-felderít negatív kapcsolata arra utalhat, hogy az anya által kezdeményezett 

játékot örömmel fogadó csecsemő kevésbé valószínűen szakítja meg a játékot egy új játékszer 

választásáért, feltételezhetően azért, mert élvezi a kialakult játékot. A játszik-ellenáll 

viselkedések fordított összefüggése azt tükrözi, hogy minél kevésbé juttathatta érvényre a 

gyermek a saját ötletét, annál valószínűbben mutatott aktív ellenállást valamikor az interakció 

során.  

Az időre született csoportban tanító játékban egy további összefüggést találtunk a 

csecsemő viselkedési változók közt. A felderít  passzív viselkedések első látásra meglepő 

együttjárása abból fakadhat, hogy talán a helyzethez biztosított játékszer érdektelen, vagy túl 

nehéz volt a csecsemő számára, és emiatt időnként passzívvá vált, máskor pedig számára 

érdekesebb tevékenységet keresett. Esetleg két játék váltása között, mielőtt új játékot keresett 

volna, a csecsemő várakozott, majd elindult új játékszert keresni.  

Az anyai és a csecsemő viselkedés személyeken és helyzeteken belüli együttjárásait 

összegezve feltűnik, hogy az anyáknál dominánsan a tanító játék helyzetben mutatkoztak 

közepes és erős korrelációk a változók között. Tanító helyzetben az anyának feladata van: a 

csecsemő figyelmét felhívni a játékra, fenntartani az érdeklődést iránta és megtanítani annak 

használatát, amire a csecsemők életkoruknál fogva még nemigen voltak képesek. Az anya 

emiatt a szabadjáték helyzethez képest jobban igyekezhet a játékhoz kötni a gyermeket, ami 

akár több feszültséghez, konfliktushoz is vezethet (l. O’Brien Caughy és mtsai, i.m.). Úgy tűnik, 

e kiélezett helyzetben az anyai viselkedés bizonyos szabályszerűségei könnyebben bukkannak 

elő, mivel az anya viselkedése az adott cél elérése érdekében célvezéreltebbé válik, továbbá a 

kiélezettebb helyzet kevésbé szenzitív megoldások felbukkanására is lehetőséget ad. A 

csecsemőknél egy koraszülöttségtől és játékhelyzettől független viselkedési együttjárást 

(játszik vs. megfelel, játszik vs. negligál) láthatunk, ami egy olyan általános viselkedési 

stratégiára utalhat, amit a gyerek az anyával való interakció során használ. Nem feledkezhetünk 

el arról, hogy az anya-csecsemő interakció nem szimmetrikus kapcsolat: az anya igyekszik az 
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adott kontextusnak megfelelően jobban vagy kevésbé formálni azt, esetünkben hol teljes 

szabadságot kapva, hogy mit és hogyan játsszanak együtt, hol pedig egy, a csecsemő számára 

nehéz feladathelyzetben. A csecsemő ugyanakkor „nem tudja”, hogy más a „feladat”, ezért 

lényegében konzisztensen viselkedik a helyzetek közt, bár a szabad játék valamivel több teret 

enged neki. 

 

2. Az anya-csecsemő párokat jellemző viselkedési minták 

 

Az interakciókban résztvevő anyák és csecsemők viselkedése közti összefüggések 

feltárásakor több olyan együttjárás is mutatkozott, amelyek a születési státusztól és a helyzettől 

függetlenül törvényszerűen megjelentek. Két fő mintázatot emelhető ki, amelyek egymás 

komplementereinek is tekinthetők. Ezek az anyai viselkedés szerkezeténél tárgyalt követő vs. 

elterelő anyai stratégiákat tükrözik. A gyermek figyelmének fókuszát inkább követő anyák 

gyermeke többet játszott a maga által választott játékszerrel a maga módján, és kevésbé 

„kényszerült” engedelmeskedni (megfelel). A követő anyák gyermekei szabad játékban kevésbé 

is negligálták anyjukat, hiszen, ha az anya nem terel el, a csecsemőnek nincs mit negligálni. Az 

elterelő anyai viselkedés korrelátumai ugyanezen csecsemő viselkedések voltak, de ellenkező 

előjelű hatásokkal. Valószínű, hogy a csecsemők az anya figyelemelterelési próbálkozására 

időnként „beadják a derekukat”, és megfelelnek, időnként viszont kitartanak saját 

tevékenységük mellett (negligálnak).  

A két komplementer mintázat mellett további két, általánosnak mondható összefüggést 

találtunk. Egyrészt a gyermeküket gyakran utasító anyák csecsemői sokszor negligálták 

anyjukat (azaz reakció nélkül hagyták az utasítást), amiből arra következtethetünk, hogy a 

gyakori utasítással nem engedelmeskedést, hanem egyfajta passzív ellenállást „ér el” az anya. 

Hasonló „választ” válthatott ki a csecsemőkből a figyelemelterelő viselkedés is. Másrészt az 

anyai utasítással és eltereléssel ellentétben a kényszerítésnek a csecsemő aktív ellenálló 

viselkedése volt a korrelátuma. Úgy tűnik, hogy az elterelésnél és utasításnál erőteljesebb, 

tettleg beavatkozó anyai viselkedést a csecsemő már nem tudta figyelmen kívül hagyni, és 

tiltakozással, szembeszegüléssel reagált. Tehát az anyák enyhébb irányító viselkedésének a 

passzív ellenállás, erőteljesebb irányításának az aktív ellenállás a korrelátuma, és semelyik 

irányító viselkedés sem járt együtt a csecsemő derűs együttműködésével. Eredményeinkkel 

egybecseng Brauch Lehman, Steier, Guidash és Wanna (2002) munkája, akik azt találták, hogy 

a csecsemő szófogadásának hátterében az anya érzelmi elérhetősége, szenzitivitása, valamint a 

játékot finoman, nem intruzívan strukturáló viselkedése állt, míg a csecsemő passzív vagy aktív 
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ellenállását ezek ellenkezői (az anya érzelmi távolságtartása, érzéketlensége, intruzivitása) 

jelezték előre.  

Tanító játék: Az általános mintázatok mellett megjelent néhány csoport- és 

helyzetspecifikus összefüggés is. Mindkét csoportban jellemző volt az a jelenség, hogy a 

gyakran utasító anya gyermeke ritkábban játszotta szabadon a saját ötletét. Ez az összefüggés 

a helyzetből fakadhat, nevezetesen, hogy tanításkor az anya jobban igyekszik a csecsemőt 

megtanítani a játékszer használatára, vagy többet utasít a csecsemő játékszer mellett tartásához, 

a csecsemő pedig kevesebbszer foglalkozhat a játékszerrel a maga módján, vagy játszhat a saját 

maga által választott játékszerrel. Más viselkedési együttjárások kifejezetten a koraszülött 

csoport tanító játékát jellemezték. Úgy tűnik, hogy a koraszülött csecsemők annál jobban 

elfogadták az anyai utasítást, és feleltek meg az irányításnak, minél gyakrabban tette ezt az 

anya. Lehetséges, hogy már hozzászoktak a gyakori utasításhoz, mivel az anya eleve is 

általában gyakran utasít. A színesítőbben, gazdagítóbban tanító anyák csecsemői gyakrabban 

fogadták örömmel, együttműködően azt, amit az anya hozzátett közös játékukhoz, és így 

kevésbé indultak el másik játékszert keresni. A koraszülött csecsemő passzivitása pedig az 

anyai elterelésnek pozitív, míg a követésnek negatív korrelátuma volt. Ezzel szemben ezek az 

összefüggések az időre születettek tanító játékában nem jelentek meg.  

A koraszülötteknél mintha az a kép látszana kirajzolódni, hogy a csecsemők viselkedését 

erőteljesebben formálja mind a pozitívnak (követő, gazdagító), mind a negatívnak tekinthető 

(utasító, elterelő) anyai viselkedés. Feltételezve azt, hogy egy tanító helyzetben inkább az anya 

dominálja az interakciót és gyakorol befolyást a gyermeke tevékenységére, arra 

következtethetünk, hogy a koraszülött csecsemők interakció alatti viselkedése jobban tükrözi 

az anya strukturáló szerepét, mint az időre született csecsemőké. A koraszülött csecsemők talán 

érzékenyebbek a fejlődésüket támogató vagy rizikót jelentő környezeti hatásokra, ezért a társas 

környezetük szerepe a fejlődésükben különösen fontos lehet (Stevenson Barratt, Roach & 

Leavitt, 1996; Poehlmann és mtsai, 2012). A koraszülöttek környezeti hatásoknak való nagyobb 

fokú kitettségét az okozhatja, hogy a világra jövetelükkor éretlenebb az idegrendszerük, 

nagyobb erőfeszítést jelent számukra a külvilághoz való alkalmazkodás, ezért nagyobb 

„hasznát veszik” a fejlődésüket támogató hatásoknak, és fokozottan hátráltathatja fejlődésüket 

a kedvezőtlen környezeti hatás. 

Az anyai passzív viselkedésnek elsősorban tanító helyzetben adódtak korrelátumai. Az 

időre születetteknél a passzívabb anya gyermeke kevesebbet játszik, többet derít fel és többet 

negligálja az épp valamilyen interakciót kezdeményező anyját. A koraszülötteknél a passzívabb 

anya gyermeke kevésbé működik együtt az anyával, hiszen a passzív anya nem hoz 
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játékötleteket, amivel a csecsemő együttműködhetne, de az összefüggés hátterében az is állhat, 

hogy az anya nem bevonódó jelenléte, (érzelmi) távolságtartása olyan légkört teremt, amelyben 

a csecsemő kevesebb derűs, örömteli együttműködést mutat.  

Úgy tűnik, hogy a tanító interakcióban kevéssé résztvevő anyák esetében egyértelműbb, 

világosabb viselkedést mutatnak az időre született csecsemők, akik ilyenkor anyjukat és a 

feladatként adott játékszert figyelmen kívül hagyva inkább más játék után néznek, ám mégsem 

tudnak bevonódni hosszabb időre a maguk által választott játékszerrel való foglalatoskodásba. 

Elképzelhető, hogy az anya aktivitása támogatja a csecsemőt abban, hogy egy adott játékszerre 

hosszabb ideig tudja koncentrálni a figyelmét. Saxon és munkatársai (1997) például azt találták, 

hogy 6 hónapos csecsemők vizuális fixációjának időtartama pozitívan korrelált azzal, amikor 

az anya egyszerűen csak nézte a csecsemőjét szabadjáték interakcióban. A fenti összefüggés 

kapcsán az a feltételezés is fölmerülhet, hogy esetleg a gyermek játékszer iránti érdektelensége 

van hatással az anyai viselkedésre: mivel a csecsemő sokszor vált játékot, az anya 

visszahúzódással, passzivitással reagál. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy az időre 

születettek csoportjában a koraszülöttekhez képest ritkábban fordult elő anyai passzivitás, és ez 

a különbség tanító játékban a csecsemő mentális fejlettségével, szabad játékban pedig a 

csecsemő ellenálló és felderítő viselkedésével függött össze.  

Szabad játék: Szabad játékban az anya kényszerítő viselkedésének a koraszülött 

csoportban adódott több korrelátuma. Az erőltetésre, kényszerítésre hajlamosabb anyák 

csecsemői ritkábban játszhattak a maguk választotta játékkal, többször játszottak 

engedelmességből az anya által választott játékkal (megfelel), és valószínűbben szegültek 

aktívan szembe (ellenáll). Azok a csecsemők is többször szegültek szembe, akiknek az anyja 

passzívabb volt. Akárcsak a tanító helyzetben, itt is feltételezhető, hogy a koraszülött 

csecsemők viselkedése erőteljesebben tükrözi az anyai vezető, strukturáló hatást, hiszen az 

időre születetteknél az anyai kényszerítésnek csupán egyetlen korrelátuma adódott. A 

kényszerítéssel a koraszülő anyák nem érték el céljukat: a csecsemő ugyan részben megfelelt, 

részben viszont ellenállt az anyai beavatkozásnak, de harmonikus, örömteli interakció nem 

alakult ki, és a kényszerítés nem mutatott összefüggést a csecsemő együttműködő 

viselkedésével. 

A fenti eredmények alapján elmondható, hogy mindkét csoportban és helyzetben a követő 

anyai viselkedés biztosítja leginkább a csecsemő elmélyült játékát. A figyelemelterelés 

korrelációi azt mutatják, hogy ezen anyai viselkedés nem sikeres stratégia a közös játék 

kialakításához, továbbá az anyai passzivitás korrelátumai szintén egy kölcsönösen nem 

jutalmazó interakció képét rajzolják ki. Látható, hogy léteznek a születési státusztól és 
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interakciós helyzettől független általános törvényszerűségek a felek interaktív viselkedésében: 

bizonyos anyai magatartások bizonyos csecsemőviselkedéssel vagy azok hiányával jártak 

együtt. Ugyanakkor megjelentek specifikus, a csoport-hovatartozásra ill. a kontextusra jellemző 

mintázatok is. 

Az eredmények tükrében kétféle típusú interakció rajzolódik ki. Abban a típusú 

interakcióban, amelyben az anya hagyja érvényre jutni a csecsemő ötletét, a csecsemők a saját 

ötletüket játsszák, és nem hagyják figyelmen kívül anyjuk kezdeményezéseit. A másik típusú 

interakcióban az anya igyekszik irányítani a csecsemő tevékenységét, ugyanakkor időnként 

hajlamos a passzivitásra és az interakcióból való kilépésre. Az ilyen jellegű interakcióban a 

csecsemő hol alkalmazkodik (megfelel), hol „becsukja a fülét” (negligál), esetenként szó szerint 

hátat fordít az anyának. Visszautalunk Driscoll és Easterbrooks, Az interakció c. fejezetben 

említett (2007) kutatására, amelyben fiatal anyák egy csoportjánál ehhez igen hasonló interaktív 

viselkedést figyeltek meg. Az „inkonzisztens irányítónak” elnevezett anyák kiszámíthatatlan, 

hirtelen váltásokat mutattak viselkedésükben (például egy darabig követték a gyermek figyelmi 

fókuszát, majd váratlanul játékot váltottak, vagy teljesen kiléptek az interakcióból). A szerzők 

szerint az ilyen viselkedés ártalmas lehet, mert a gyermek nem tudja anticipálni az anya 

viselkedését, és ezért nem tud hozzá alkalmazkodni sem. A csecsemő aktív ellenálló 

viselkedése olyan interakciókban bukkant föl, ahol az anya hajlamos a „tevőleges 

kényszerítésre” és a passzivitásra. Holditsch-Davis, Schwartz és munkatársai (2007) szerint 

ritkasága ellenére is nagy hatással bírhat a negatív anyai kontroll a csecsemő fejlődésére. A 

csecsemő jóízű alkalmazkodása (együttműködése) az olyan jellegű anyai irányítás esetén volt 

a leginkább megfigyelhető, ahol az anya a csecsemő aktuális tevékenységéhez csatlakozik 

(gazdagít). Lloyd és Masur (2014) arra hívja fel a figyelmet, hogy a szakirodalomban 

tapasztalható ambivalencia, miszerint az anyai irányításnak a csecsemő fejlődésére tett hatását 

hol serkentő, hol ártalmas tényezőként írja le, abból fakad, hogy az egyes kutatások igen 

eltérően definiálják az irányítás fogalmát. A szerzők ezért azt javasolják, hogy különböztessük 

meg egymástól az intruzív irányítást, a szenzitív irányítást és a megfelelő irányítást. Bár a 

megnevezések eltérőek, definícióik egybeesnek a jelen vizsgálatban kódolt elterelés (intruzív 

irányítás), követés (szenzitív irányítás) és gazdagítás (megfelelő irányítás) kategóriákkal. Lloyd 

és Masur azt tapasztalták a csecsemő társas és tárgyfókuszú kezdeményezéseit összehasonlítva, 

hogy az anyák valószínűbben reagáltak intruzívan a csecsemő tárgyfókuszú kezdeményezéseire 

(azaz amikor a csecsemő új játékszert „javasolt”), és kevésbé valószínűen reagáltak intruzív 

irányítással a társas kezdeményezésre. Ebből azt gondolhatjuk, hogy a figyelemelterelés az 

anya egyfajta kapcsolatteremtési igényének megnyilvánulása lehet. Az olyan pillanatokban 
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pedig, amikor a csecsemő „üresjáratban” van, az anyák valószínűen reagálnak „megfelelő 

irányítással”.  

A korrelációs módszer nem teszi lehetővé, hogy megtudjuk a kapcsolat irányát, továbbá 

nem biztos, hogy oksági összefüggés is van a változók között, ugyanakkor a megfigyelt 

viselkedések definíciója magában hordozza, hogy bizonyos akció-reakció együttjárásokra 

következtethessünk. Ennek részletesebb elemzésére a későbbiekben kitérünk. 

 

III. Háttérváltozók szerepe 

 

1. Összefüggések a csecsemő fejlettségével 

 

Kutatásunk közbülső céljaként azt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a viselkedési változók 

és a csecsemő fejlettségét mérő változók összefüggéseit. Azt tapasztaltuk, hogy a fejlődési 

mutatók csekély mértékben korreláltak az interaktív viselkedéssel. Ennek háttere egyrészt az 

lehet, hogy mintánkat mérsékelt rizikójú koraszülöttek alkották, másrészt pedig az, hogy a 

fejlődési kimenetel alakulásában számos más tényező is szerepet játszhat. Poehlmann és 

munkatársai (2012) vizsgálatában a 9 hónapos kori interakciók szintén elhanyagolható 

mértékben függtek össze a 3 éves kori kognitív képességekkel, kivéve, ha egyéb rizikófaktor is 

fennállt (ingerlékeny koraszülötteknél kevésbé pozitív interakciók rosszabb kognitív 

képességeket valószínűsítettek). Shah és munkatársai (2013) szintén azt találták, hogy az 

érettebb koraszülöttek kognitív fejlettségét kevésbé befolyásolta a negatív szülői interakció, 

mint a sérülékenyebbnek tekinthető éretlenebb koraszülöttekét. 

Tanító játékban, ahol az anyának egy kihívást jelentő játékszer használatára kell tanítania 

gyermekét, az anya passzivitása fordított irányú kapcsolatban állt a csecsemő mentális 

fejlettségével. Felmerül a kérdés, hogy vajon az anya passzivitása „húzza vissza” a csecsemő 

értelmi fejlődését, vagy pedig a kevésbé fejlett csecsemőkkel viselkednek passzívabban az 

anyák? A korreláció semmiképpen nem jelent oki kapcsolatot, de hipotézis felállítására 

alkalmas. Annak, hogy az anya passzivitása a csecsemő alacsony mentális fejlettségére adott 

reakció lenne, ellene szól az, hogy a fejlődési mutatók nem jeleznek súlyos lemaradást, nincs 

szó retardációról. Az enyhe hátrányt jelző MDI nem azt jelenti, hogy a csecsemő annyira 

fejletlen, hogy interakcióra is alkalmatlan volna. Minden bizonnyal arról sincs szó, hogy az 

anya passzivitása hátráltatja a csecsemő fejlődését, inkább arról lehet szó, hogy nem segíti elő 

azt: mivel kevesebb támogatást nyújt, ezért a csecsemő nem éri el a számára potenciálisan 

lehetséges fejlettségi szintet. Ezzel szemben az anya nagyobb aktivitásra való hajlandósága 
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ösztönözheti a csecsemő fejlődését. Az anya kényszerítő viselkedése az alacsonyabb 

mozgásminőséggel állt kapcsolatban. Talán a több fizikai kontrollt alkalmazó anyák mellett 

kevesebb mozgásfejlődési lehetősége van a csecsemőnek, de az is elképzelhető, hogy az anya 

úgy látja, hogy a gyermek nem elég „ügyes”, ezért tettleg beavatkozik, „segíti” a játékban. 

Emellett úgy tűnik, hogy a kihívást és tartós figyelmet igénylő helyzetben a csecsemő jobb 

mozgáskészsége némileg elvonhatta őt az elmélyült, kitartó játéktól, és ezért kevésbé működött 

együtt az anyai instrukcióval. Az érzelemszabályozásra való képesség és a csecsemő negligál 

kategória együttjárása arra utalhat, hogy a negligálás ebben az életkorban önszabályozási 

manővernek tekinthető, és a zavaró anya figyelmen kívül hagyása a helyzet feszültségével való 

egyfajta megküzdés lehet. Az anya-csecsemő interakcióban a csecsemő részéről megfigyelt 

passzivitás és a Baley vizsgálati helyzetben a vizsgálatvezetővel tapasztalt alacsonyabb 

orientáció-bevonódás indexének együttjárása azt jelzi, hogy az alacsonyabb válaszkészség-

kezdeményező kedv a különböző helyzetek között valamelyest állandó.  

Szabad játékban, amely nem ír elő oktatói feladatot, és így a viselkedés spontánabb 

megnyilvánulását teszi lehetővé, az anya elaboráló, színesítő részvétele (gazdagítás) a 

csecsemő jobb mentális fejlettségével járt együtt. Az anyai gazdagító viselkedés kulcsszerepet 

játszhat az interakciók alakulásában: gazdagítóbb anyák mellett a csecsemők több 

együttműködést és magasabb mentális fejlettséget mutattak. Követéses vizsgálatok alapján 

feltételezhetjük, hogy ha az anya gyakrabban járul hozzá színesítően, kiegészítően, elaborálóan 

a játékhoz, és igyekszik érdekesebbé tenni azt, azzal hozzájárul a csecsemő értelmi 

fejlődéséhez. Murray és Hornbaker (1997) vizsgálatában a csecsemő 12 hónapos korában mért 

anyai elaborálás összefüggött a 24 hónapos kori nyelvi megértéssel és kognitív képességekkel. 

Amikor az anya a csecsemő figyelmi fókuszához igazodóan vesz részt az interakcióban, akkor 

segít csecsemőjének a figyelem fenntartásában. Az iránytásnak azonban sem alacsony, sem 

magas rizikójú mintán nem volt facilitáló hatása a fejlődésre. Landry és munkatársai (2000) 

szerint a gyerek figyelmi fókuszának követésével az anya olyan tanulási környezetet teremt, 

amelyben a gyermek maga tudja fejleszteni a tanuláshoz szükséges készségeit. A hatás lényege 

talán abban rejlik, hogy segíti a gyermekek korlátozott figyelmi és kognitív kapacitását azzal, 

hogy nem kell a figyelmük fókuszát váltani és új választ szervezni. Ez növelheti az anya által 

közvetített információ tartalmának kiemelkedését az ingerháttérből. A közös figyelmi fókusz 

megteremtésével az anyák mind a gyermek tárgy és személy közötti tekintetváltását, mind a 

közös tárgyról való verbalizációt megkönnyítik, és. Ellenben a figyelem elterelése nagyobb 

terhet ró a figyelmi kapacitásra, és így nehezítheti a társas interakcióból való tanulást. Azok a 

csecsemők mutattak gyorsabb társas fejlődést, akiknek anyái nagyobb növekedést produkáltak 
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a figyelemfenntartó viselkedésben, és ez a hatás még nyilvánvalóbb volt a koraszülötteknél 

(Landry és mtsai, 1998). A figyelemfenntartó anyai viselkedés (nálunk: gazdagítás) a 

csecsemőhöz való igazodás révén azt feltételezi, hogy az anya tiszteletben tartja és elismeri, 

hogy a csecsemőnek egyéni, tőle eltérő érdeklődése van, ami éppen annyira fontos, mint az 

anya saját érdeklődése. E tekintetben az anyai figyelemfenntartó viselkedésben tükröződik a 

szenzitivitás konstruktum, de nem egyenlő vele, mert az előbbi kifejezetten a csecsemő 

figyelmi képességeit támogatja, és kevésbé foglalja magában azokat a viselkedéseket, amelyek 

a társas interakció érzelmi kontextusát tükrözik (Smith és mtsai, 1997). 

Említésre érdemes eredmény még, hogy az anyai követ kategória nem függött össze a 

fejlődési mutatókkal. Ez a viselkedés a csecsemő számára nagy szabadságot teremt, az anya 

részéről viszont kevésbé aktív részvételt jelent a játékban. Úgy tűnik, a csecsemő jobb 

fejlődését a közös figyelmi fókusz melletti elaboráló, gazdagító anyai viselkedés segíti elő. 

Ennek valószínűleg az az oka, hogy míg a gazdagítás a csecsemő figyelemfenntartásának 

segítésén túl új információt is ad, addig a követés ezt nem teszi. Bár a követő anya is figyelmes 

jelenléttel vesz részt az interakcióban a teljes anyai ráhangolódás révén, azonban ez inkább 

"csupán" egyfajta érzelmi támogatást jelenthet a csecsemő számára.  

Jelen kutatásban az anyai passzivitás negatív kapcsolatban, míg az anya figyelemelterelő 

viselkedése igen enyhe pozitív kapcsolatban állt a mentális fejlettséggel. Ez azt sugallja, hogy 

 Wijnroks (1998) eredményéhez hasonlóan  a csecsemő figyelmi fókuszához nem 

kapcsolódó anyai aktivitásnak is lehet némi serkentő hatása. Landry és munkatársai (i. m.) 

ugyan nem a mozgásminőséget, hanem a csecsemő kezdeményező-készségét vizsgálták, de 

hozzánk hasonlóan azt tapasztalták, hogy az anya irányító viselkedése csecsemő korban 

kedvező, a későbbi életkorban (óvodáskorban) viszont kedvezőtlen hatással volt mind a 

kognitív, mind a társas kezdeményező készségre. Az erős irányítás ugyanis gátolhatja a 

csecsemő aktív megismerő tevékenységét. 

 

2. Az anya iskolázottsági szintje és az interakciós viselkedés közötti összefüggések 

 

Az eredmények összhangban vannak azzal a szakirodalom által is igazolt teoretikus 

elvárással, miszerint az iskolázottabb anyákat jobb minőségű interakciós viselkedés (pl. 

magasabb válaszkészség: Goldberg és mtsai, 1989; Feeley, Gottlieb és Zelkowitz 2000, az 

interakcióba való nagyobb bevonódás, szenzitivitás, és kevesebb negatív kontroll: Holditsch-

Davis és mtsai, 2007, több jutalmazás és tanítás: Podmore és George 1986) jellemzi. Jelen 

kutatásban a magasabb végzettségű anyák szabad játékban inkább követnek, mint az 
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alacsonyabb végzettségű anyák. Az alacsonyabb végzettségű anyák kevesebbet hagyják 

önállóan próbálkozni a csecsemőt, gyors megoldást akarnak; a feladat megoldása a cél, és nem 

a tanítás-tanulás folyamata. Csecsemőik többet reagálnak valamiképpen (engedelmességgel 

vagy passzív ellenállással) az anya irányítására. Az alacsonyabb végzettségű anyák 

viselkedésére jellemzőbb a negatív kontroll.  

 

IV. A koraszülő és időre szülő anyák viselkedésének eltérései 

 

A koraszülő és időre szülő anyák viselkedésének összehasonlításakor nem szabad 

elfelejtkezni arról, hogy a fő független változónkon, a gyermek születési státuszán kívül más 

különbségek is voltak a két csoport között mind az anyák, mind a gyerekek sajátosságait 

illetően. Annak érdekében, hogy tetten érjük a koraszülöttségnek az interakció alakulásában 

betöltött szerepét, kiszűrtük a releváns háttérváltozókból (anya iskolázottsága, perinatális 

változók), valamint a csecsemő viselkedéséből és fejlettségéből származó befolyásoló 

hatásokat. Az így kapott különbségek arra utalnak, hogy a koraszülő anyáknál előfordulhatnak 

olyan sajátosságok, amelyek a koraszülés tapasztalata, a koraszülöttség helyzetből fakadó 

gondozási attitűd nyomán alakulnak ki, és nem a koraszülés biológiai rizikójával vagy a 

koraszülött csecsemők viselkedési jellegzetességeivel függnek össze.  

A releváns háttérváltozók hatásainak kiszűrésével több különbség is a szignifikáns mérték 

alá csökkent. Két változó mentén maradt szignifikáns a különbség az anyák viselkedésében, és 

ezen két változó ugyanaz volt mindkét játékhelyzetben. E két viselkedés a gazdagítás és 

negligálás.  

Az anyák kényszerítő viselkedésében szabad játékban tapasztalt különbség csökkent, ha 

az anya iskolázottságának hatását kontrolláltuk, de tendencia szintjén megmaradt a koraszülő 

anyák nagyobb hajlama a csecsemő fizikai kontrollálására. Az anyák kényszerítő 

viselkedésének különbségét változatlanul hagyta a csecsemő által tanúsított ellenálló viselkedés 

hatásának kiszűrése. Az anyák ezen erőteljes, tevőlegesen kényszerítő viselkedésének 

különbségét tehát nem okozhatja a koraszülött csecsemő ellenkezésre való hajlama. Az 

alacsonyabb iskolai végzettség és a koraszülés élménye tehát erőteljesebb kontrolláló 

viselkedéssel függ össze. 

A koraszülő anyáknak az időre szülőkhöz képesti kevesebb gazdagító, több negligáló és 

kényszerítő viselkedése kevésbé harmonikus interakció képét sejteti. Hsu és Jeng (2013) jelen 

kutatáshoz hasonlóan azt tapasztalták, hogy a koraszülő anyák kevesebb „szenzitív bevonódást” 

mutattak, amely változó definíciója a mi „gazdagít” változónkkal rokon. A szerzők felvetése 
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szerint a koraszülöttség negatív sztereotípiája, negatív reprezentációja játszhat szerepet az 

anyák mérsékeltebb válaszkészségében. Korja, Latva és Lehtonen (2012) korábban már említett 

áttekintésében a koraszülő anyák irányítóbbaknak, aktívabbaknak, kontrollálóbbaknak 

bizonyultak. Eredményünk egybecseng azzal, hogy kevésbé harmonikus az interakció, és a 

koraszülő anyák valamelyest (tendencia szintjén) kontrollálóbbak, irányítóbbak, de nem erősíti 

meg azt, hogy aktívabbak lettek volna: jelen vizsgálatban a koraszülő anyákat alacsonyabb fokú 

gazdagítás és több negligálás jellemezte. Ezen eltérést az magyarázhatja, hogy az áttekintésben 

használt „aktivitás” túl általános fogalom, és az „aktivitás” címke alá vették a beavatkozó, 

figyelemelterelő, intruzív viselkedést is. Jelen vizsgálat, amely tehát megkülönbözteti a 

csecsemő figyelmi fókuszához alkalmazkodó, illetve az azt megzavaró aktivitást, az előbbiben 

kevesebb, az utóbbiban több aktivitást tapasztalt a koraszülő anyák részéről. További 

hangsúlyozandó eredmény, hogy a koraszülő anyák ilyen, a csecsemő igényeihez való kisebb 

mértékű alkalmazkodása nem függ össze a csecsemő viselkedési sajátosságaival és biológiai 

rizikójával, hanem az anya koraszülés élményéből, tapasztalatából fakadhat. 

Az anyai passzivitás esetében a csecsemő viselkedéses változói közül a felderítés és az 

ellenállás hatásának kiszűrésével a tapasztalt különbség már nem maradt szignifikáns szabad 

játékban. Tanító játékban az anyai passzivitás különbsége eltűnt a csecsemő mentális 

fejlettségének (MDI) kontrollálásával. Ebből valószínűsíthető, hogy az anya passzivitásra való 

hajlama összefügg a csecsemő koraszülöttségével, de azt nem lehet tudni, hogy a csecsemő 

interakciós viselkedésére közvetlenül reagál-e az anya, vagy pedig a koraszülöttség valamelyik 

velejárója áll-e a háttérben. A vizsgálat tanúsága szerint tehát az anyai passzivitás különbségét 

kontextustól függően különböző tényezők magyarázhatják: a kihívást jelentő tanító játékban a 

csecsemő mentális fejlettsége, szabad játékban a csecsemő interaktív viselkedése. 

 

V. Különbségek a csecsemő viselkedésére adott anyai reakciókban 

 

A gyerek viselkedésére adott anyai reakciók struktúrájának elemzésére alkalmazott 2χ  

próbák és a korrelációk egymásnak ellentmondani látszó eredményei pszichológiai 

szempontból tanulságosak. A szignifikáns (és az esetek többségében magas) korrelációk és a 

kicsi távolságok (eltérések) arra utalnak, hogy vannak tipikus anyai reakciók, amelyek a 

gyermek születési státuszától (rizikómentes, időre született – koraszülött) és a helyzettől 

(szabad játék – tanító játék) függetlenül nagy valószínűséggel jelennek meg a gyermek 

bizonyos viselkedésére adott válaszként. Amikor a gyerek játszik, új tevékenységet keres 

(felderít), vagy jókedvűen együttműködik, az anya a legtöbbször ehhez csatlakozva követi őt 
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(játszik - követ, felderít - követ, együttműködik - követ). Ha a gyerek negligálja az anya javaslatát 

vagy utasítását, az anya legtöbbször továbbra is megpróbálja keresztülvinni a saját akaratát 

(gyermek negligál- anya elterel vagy utasít), és többnyire akkor is folytatja a beavatkozást, ha 

a gyerek enged (megfelel - elterel).  

De ha az összes előforduló anyai viselkedést nézzük, nemcsak a leggyakoribbakat, az 

előfordulási mintázatokban jelentős különbségeket is találunk, ami a szignifikáns 
2

 

értékekben tükröződik. Az eltérések hátterét illetően a kétmintás Z-próbák eredményei adnak 

támpontokat. Az anya követ viselkedése változatosan alakul: amikor a csecsemő játszik, az 

időre szülő anyák mindkét helyzetben követik a csecsemő tevékenységét. Ezzel szemben a 

tanító játékban új játék keresésére induló gyermeket a koraszülő anyák követik inkább. Szintén 

tanító játékban, amikor a csecsemő jókedvűen játszik az anya által javasolt játékszerrel, a 

koraszülő anyák inkább követik őt, mint az időre születettek anyái, akik azonban inkább 

gazdagítanak. Ez utóbbi eredmény az időre szülő anyák nagyobb fokú aktivitására utal, míg az 

előbbi arra, hogy amikor a csecsemő önállóan játszik, az időre szülő anyák figyelmesebb 

jelenléttel kísérik a csecsemőt. Végezetül leszűrhető még, hogy a koraszülő anyák tanító 

játékban hajlamosabbak hagyni a játékszertől elkóborolni a csecsemőt. 

A gyerek kétféle viselkedése esetén különösen érdekesen alakulnak az anyai reakciók a 

csoport, illetve a helyzet függvényében. Az egyik az, amikor a gyerek ellenkezik. Az anyai 

reakciók mintázata szabad játékban nagyon hasonló a két csoportban, a koraszülötteknél ezen 

a helyzet sem változtat (magas korrelációk, kicsi távolságok): az anyai beavatkozásra opponáló 

gyereket az anyák fizikai kényszerítéssel (ellenkezik - kényszerít) vagy szelídebb eszközökkel 

(ellenkezik - elterel) leginkább eltéríteni igyekeznek. A tanító játéknál a két csoport, a 

kontrollcsoporton belül pedig a kétféle helyzet összehasonlítása alacsonyabb korrelációs 

együtthatót és nagyobb távolságot eredményezett. A Z-próba szignifikáns eredménye szerint ez 

leginkább abból adódhat, hogy a tanító helyzetben az időre született gyerekek anyái legtöbbször 

vigasztalják vagy engednek a gyereknek (ellenkezik - követ, ellenkezik - gazdagít). Csoporttól 

és helyzettől függetlenül a gyerek ellenkezését az anyák soha sem negligálják, és nem szemlélik 

passzívan (az ellenkezik - negligál és az ellenkezik  - passzív kombinációk az elemzésben nem 

szerepeltek – lásd irreleváns esetek szűrése). 

A másik érdekes eset az, amikor a gyerek passzív, bambul. Itt a korrelációk alacsonyabbak 

a két csoport szabad játékban talált mintázatai közt, illetve a koraszülött csoport két helyzete 

közt. A tipikus anyai reagálás a gyerek előző tevékenységéből kiinduló gazdagítás (passzív - 

gazdagít), kivéve a koraszülöttek anyáit, akik a szabad játékban inkább saját ötletet vetnek be 
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a gyerek aktivizálása érdekében, és nem a csecsemő által előzőleg játszott játékot elaborálják 

(passzív - elterel).  

Az anya figyelemelterelő reakciója szintén igen érdekesen alakul: hol az egyik csoport, 

hol a másik csoport anyái igyekeznek jobban irányítani a csecsemő figyelmét. Szabad játékban 

az időre születettek anyái a koraszülő anyákhoz képest hajlamosabbak irányítani a csecsemő 

figyelmét, amikor az felderít, azaz éppen új játékra vágyik, és ezért nyitott is lehet egy, az anya 

által javasolt játékszerre. A koraszülöttes diádokra ezzel szemben a csecsemő negligál - anya 

elterel viselkedéspár jellemzőbb szabad játékban, azaz az anya akkor igyekszik elterelni a 

csecsemő figyelmét, amikor az nem mutat hajlandóságot az új játékszer iránt. A kétféle 

figyelemelterelő viselkedés között van egy jelentős különbség: A kontrollcsoportban az anya 

részéről az új játékötlet felvetése, játékszer felajánlása adekvát lehet, hiszen a csecsemő éppen 

keresésben van, ami ezt a lépést szenzitív, a csecsemő igényeit felismerő akciónak mutatja. A 

koraszülő anyák elterelő viselkedése viszont semmiképp sem tekinthető szenzitívnek, hiszen a 

csecsemő negligálja azt. Módszertani szempontból szeretném mintegy mellékesen 

megjegyezni, hogy ez egy olyan eredmény, amely globális kódolással nem, csak 

mikroanalitikus kódolással volt tetten érhető. A megfelel-elterel, együttműködik - elterel 

viselkedéspárok azt jelzik, hogy a csecsemők tekintetbe veszik, és engedelmességből vagy 

örömmel elfogadják az anya figyelemelterelését. A figyelem effajta irányítása ezen 

csecsemőviselkedések esetén a koraszülő anyákra jellemzőbb, kivéve, amikor szabad játékban 

a csecsemő megfelel: ekkor az időre születettek anyái igyekeznek a csecsemő figyelmét 

továbbra is irányítani. Első ránézésre meglepő eredménynek tűnhet, hogy az anyák akkor is 

mutatnak elterelő viselkedést, sőt, fizikai kényszerítést is alkalmaznak, amikor a gyerek az 

előzőleg adott ötletüket vagy utasításukat elfogadva már megfelel vagy együttműködik (a 

koraszülöttekre a Z-próba szignifikáns a megfelel - kényszerít párnál szabad játékban, a megfelel 

- elterel párnál tanító játékban, és az együttműködik - elterel esetében mindkét helyzetben). 

Ezen látszólag furcsa esetekben olyan interaktív lépésről lehet szó, amikor a csecsemő az anya 

játékszer javaslatát elfogadja (pl. tanító játékban a kötelező formabedobós játékot) és az anya 

eközben forszíroz valamit (pl. a játékszer egy részletére való odafigyelést vagy a csecsemő 

kezét megfogva beleerőlteti a formát a megfelelő lyukba stb.), vagy akkor is folytatja a 

figyelemfelhívást a játékszer iránt, amikor a csecsemő már az adott játékra figyel.  

A koraszülöttek anyái jóval hajlamosabbak passzívan szemlélni vagy negligálni a játszó 

vagy felderítő csecsemőt (játszik - passzív és játszik - negligál mindkét helyzetben, felderít - 

negligál, felderít - passzív szabad játékban szignifikáns). Az időre szülő anyák nagyobb 

aktivitással vesznek részt az interakcióban (játszik – gazdagít, megfelel - gazdagít és 
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együttműködik - gazdagít – mindkét helyzetben, felderít - gazdagít tanító játékban, passzív - 

gazdagít – szabad játékban szignifikáns) Barnard, Bee és Hammond (1984) azt tapasztalta, 

hogy az anyák a 4 hónapos koraszülötteknél azok alacsonyabb válaszkészsége miatt különösen 

etetési helyzetben a kontrollcsoporthoz képest magasabb fokú stimulációt alkalmaztak. A 

csecsemők válaszkészségbeli lemaradása 8 hónapos korra eltűnt, míg az anyák bevonódottsága 

némileg csökkent vagy nem változott, 24 hónapos korra a koraszülöttes anyák önmagukat 

kevésbé involváltnak írták le, és kevésbé pozitívak voltak a tanító játék helyzet alatt. Tehát 

megállapítható, hogy a koraszülő anyák bevonódottságának, aktivitásának mértéke változik az 

idővel. Jelen kutatásban 12 hónapos korban sikerült detektálni, hogy a koraszülő anyák kevésbé 

bevonódottak. 

Eltérő viselkedést tapasztaltunk az anyáknál abban az esetben is, amikor a csecsemő 

negligál: (szabad játékban) a koraszülő anyák (ahogy már fentebb említettük) inkább 

elterelnek, míg az időre szülő anyák inkább utasítanak. Bár a csecsemő viselkedésére adott 

anyai reakciókat vizsgáltuk, amit 1 másodperces időelcsúsztatással igyekeztünk megragadni, a 

viselkedéses kategória definíciója értelmében itt mégis arról lehet szó, hogy az anya elterelő, 

illetve utasító viselkedésére reagál a csecsemő negligálással.  

 

Az összehasonlítások értékelése 

 

Ezek után végiggondolandó, hogy milyen választ sugallnak ezek az eredmények arra a 

kérdésünkre, hogy mennyiben számít az anya interakciós viselkedése szempontjából a gyerek 

koraszülöttsége, továbbá az, hogy milyen helyzetben történt az interakció megfigyelése. 

Az eredmények alapján nem adható egyszerű, sematikus válasz, és éppen ez húzza alá az 

újszerű elemzési megközelítés jelentőségét. Egyfelől kiderült, hogy az egyéves gyermekkel 

folytatott játékban az anyák viselkedésének van egy sor tipikus sajátossága, ami nem függ attól, 

hogy a gyerek szabadon játszik, vagy hogy az anya egy adott játék használatára tanítja. 

Számunkra még fontosabb, hogy ezekre az sincs lényeges befolyással, ha a gyerek koraszülött. 

A gyerek viselkedése – anyai válasz kombinációk gyakorisági mintázataira számított 

rangkorrelációs együtthatók magasak (ez alól csak az a fentebb már tárgyalt eset kivétel, amikor 

a gyerek ellenkezik). Az alapvető hasonlóság érvényes az anya szempontjából könnyű 

helyzetekre (a gyerek játszik, új ötletet próbál ki, tárggyal ismerkedik, készségesen 

együttműködik), de arra is, ha a gyerek éppen nem veszi figyelembe az anya javaslatát vagy 

utasítását. Ugyanakkor egy olyan anyai viselkedés – a gazdagítás – terén, amely a gyerek 
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fejlődése szempontjából kifejezetten előnyösnek tekinthető, egyértelmű a rizikómentesen 

született gyerekek előnye.  

A koraszülöttek esetében a gondozás, nevelés nehezített indulása vezethet ahhoz, hogy az 

anyák kevésbé vonódnak be az interakciós helyzetbe (sokkal többször fordul elő, hogy 

passzívak vagy mással foglalatoskodnak) – amit más kutatók, köztük Goldberg, Lojkasek, 

Gartner és Corter (1989) valamint Zelkowitz és Papageorgiou (1996) is tapasztaltak. 

Ugyancsak korábbi kutatások (Fiese, Poehlmann, Irwin, Gordon, Curry-Bleggi, 2001) 

eredményeivel összhangban ebben a csoportban gyakoribbak az olyan anyai reakciók, amelyek 

az interakcióban feszültséghez vezetnek, vagy a (gyerek ellenkezéséből) kialakult konfliktust 

tovább élezik. A mérsékelt perinatális rizikójú mintán tapasztalt eredményeink megerősítik a 

szakirodalom arra vonatkozó megfigyeléseit, miszerint a koraszülöttes diádok interakciója 

kevésbé harmonikus és zökkenőmentes. 
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VI. Az interakció dinamikája. Váltások az interakciós viselkedésben 

 

 Az interakció dinamikájának elemzésén eredeti, legjobb tudomásunk szerint senki által 

eddig nem alkalmazott módszerrel dolgoztunk. Ez a metódus lehetővé tette, hogy a viselkedés 

váltásait vizsgáljuk.  

A váltások (hálózatok) szerkezetében az volt tapasztalható, hogy a lehetséges váltások 

igen változatosak mindkét csoportban, az anya-csecsemő viselkedéses kombinációk túlnyomó 

többsége sok állapotból elérhető, és sok állapothoz vezetnek mindkét csoportban, de a 

koraszülött csoportban szignifikánsan több anya-csecsemő viselkedéses kombináció 

(„csomópont”) rendelkezik változatosabb váltási lehetőségekkel (többszörös ki- és 

bemenetellel). A gazdagabb összekötöttség arra utal, hogy a váltás-útvonalak a koraszülött 

csoportban változékonyabbak, az interakció mintázata sokfélébb, változatosabb, míg az időre 

született csoportban kiszámíthatóbbak. Az időre születettek és édesanyjuk interakciója 

határozottabb mintázatot mutat, míg a koraszülöttes diádoké jobban megoszlik a különféle 

lehetséges viselkedéskombinációk között. Bizonyos anya-csecsemő viselkedéskombinációk 

csak a koraszülöttes diádoknál fordulnak elő. Ezek jó részében a csecsemő passzív vagy 

ellenáll, illetve az anya passzív vagy inadekvát választ ad.  

 

1. A leggyakoribb váltások 

 

A leggyakrabban bekövetkező interakciós váltások mindkét csoportban ugyanazok. 

Ezen váltásokban az anyák követnek, gazdagítanak, elterelnek. A gyerekek többnyire a saját 

ötletüknek megfelelően játszanak vagy új játékot keresnek. A mindkét csoportra igen jellemző 

<A> interakciós mintázatban az anya a csecsemőnek engedi a játék kiválasztásának lehetőségét, 

de aktívan részt vesz a játékban, és a tevékenység gazdagításával, elaborálásával segít a 

gyermeknek fönntartani a figyelmét. Ez a fajta anyai viselkedés négy szempontból is hasznos 

lehet:  

(i) segít a csecsemőnek fókuszálni a figyelmét és egy játéktevékenységnél maradni, így 

fejlesztve a figyelem tartósságát, 

(ii) megmutatja a csecsemőnek a játékban rejlő egyéb játszási lehetőségeket, ezáltal segíti a 

készségek fejlődését, bővíti a gyermek ismereteit, 

(iii) lehetővé teszi, hogy a csecsemő megélje a kontroll érzését a saját tevékenysége felett, 

(iv) az interakció mindkét fél örömére szolgál. 
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A váltások többségében az anya alkalmazkodott a csecsemőhöz. Ez az eredmény összhangban 

áll van Beek (1994) megfigyelésével, miszerint az interakciót a csecsemő irányítja többnyire, 

és az anya követi őt. Ezt a jelenséget a csecsemő dominanciájának (infant dominance) nevezte 

el. Alkalmanként azonban a csecsemő követi az anyját (G, H). A H váltás (az anya ötletét 

játsszák, a csecsemő öröm jele nélkül játszik, majd öröm jeleit kezdi mutatni) lehetőséget adhat 

a csecsemőnek arra, hogy megtapasztalja: a másik ideiglenes vezető szerepének, ötletének 

elfogadása is szolgálhat örömmel. A csecsemők így megtanulhatják az interakció kölcsönös 

irányítok-követek ritmusát. A harmonikus interakció kialakulásához mindkét fél részéről 

szükséges a másik személy időnkénti irányító szerepének elfogadása, a másik személy 

igényeinek fölismerése és az azokhoz való alkalmazkodás.  

 

2. Különbségek a váltásokban a koraszülött és időre született csoportok között 

 

Néhány váltás szignifikánsan különböző gyakorisággal fordult elő a két csoportban. 

Tizenkét váltás volt az időre születettekre jellemzőbb, 3 a koraszülöttes diádokban bukkant föl 

gyakrabban. Az időre született csecsemők szignifikánsan gyakrabban váltottak a játszás, 

együttműködés, kezdeményezés (felderítés) és megfelelés állapotai között. Az anyák 

viselkedésének legalapvetőbb különbsége az volt, hogy az időre szülő anyák interakciós 

mintázata 3 állapotra koncentrálódott: követi és gazdagítja a csecsemő tevékenységét, és eltereli 

a csecsemő figyelmét az általa választott játék felé. Ezen állapotok váltásai tehát gyakrabban 

fordultak elő, mint a koraszülő anyák esetében. Az A váltás is gyakoribb volt náluk.  

A koraszülöttes diádokat jellemző mindhárom váltás többé (O, Q) vagy kevésbé (P) 

diszharmonikus interakciót jelöl. Az O és Q váltások esetén az anya megpróbálja elterelni a 

csecsemő figyelmét, aki viszont szemmel láthatóan nem nyitott új játékötlet elfogadására. A P 

váltásban az anya egy szétkapcsolt állapotból „visszatér”, és követni kezdi gyermeke játékát.  

Azt a szakirodalomban fellelhető látszólagos ellentmondást, hogy a koraszülő anyákat az időre 

szülő anyákhoz képest hol aktívabbnak (Schmücker és mtsai, 2005; Bakeman és Brown, 1980a; 

Crnic és mtsai, 1983a, b), hol passzívabbnak (DiVitto és Goldberg, 1979; Minde és mtsai, 1985) 

írják le, megfigyelésünk úgy oldja föl, hogy az anyák nem vagy aktívabbak vagy passzívabbak, 

hanem egyazon interakción belül időnként aktívak, időnként pedig szétkapcsolnak, kilépnek az 

interakcióból, negligálják a gyermeket. Az ellentmondás föloldását az tette lehetővé, hogy a 

mikroanalitikus kódolásból származó adatok a viselkedés időben zajló változásait követik. 
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A koraszülöttekre jellemzőbb váltások mind kevésbé harmonikusnak mondhatóak, de 

ezek előfordulási gyakorisága a koraszülött csoportban is igen alacsony. Ezek a váltások nem 

tipikus tulajdonságai a koraszülött csoportnak, csak az időre született csoporthoz képest 

fordulnak elő gyakrabban. 

 Jóllehet számos tanulmány vizsgálta az anya intruzivitását, de kevés tanulmányozta 

tüzetesebben, hogy a csecsemő hogyan reagál az anya tolakodó viselkedésére. A mintánk 

egyéves koraszülött csecsemői gyakran figyelmen kívül hagyták az anya figyelemfelhívó 

igyekezetét, és nem hagyták magukat elterelni. Ez a viselkedés hasonló, de tudatosabb formája 

azon fiatalabb csecsemők tekintet-elkerülő viselkedéséhez, akik az anya túlstimuláló, 

figyelemfelkeltő viselkedésére reagáltak így Garner és Landry (1994), Field (1977) valamint 

Bakeman & Brown (1980a) vizsgálataiban. Brachfeld (1980) vizsgálatában beteg koraszülöttek 

szülei gyakrabban mutattak be új játékot, és ez a különbség a koraszülöttséggel és a 

koraszüléssel kapcsolatos élményekkel függött össze, és nem a koraszülött csecsemő 

éretlenségével. Azt is leírják, hogy bár a laboratóriumi megfigyelés időpontját a csecsemő 

kényelméhez igazították, a beteg koraszülöttek gyakran lettek nyűgösek, ingerlékenyek. A 

szülők megpróbálták minden erejükkel felkelteni a csecsemő figyelmét, hogy bevonják őket a 

játékba, de ez kevés sikerrel járt, inkább növelte a csecsemő által megélt stresszt. A szerzők 

szerint a csecsemők jelzései nehezen olvashatóak voltak, hiszen fáradtak nem lehettek, mert az 

időpontot hozzájuk igazították, tehát nem lehetett megérteni, hogy mit jeleztek. Szerintem 

viszont mégis elképzelhető, hogy noha a beteg koraszülöttek korrigáltan egyévesek voltak már, 

mégis kifáradtak az utazástól és a laboratóriumi környezettől. A koraszülöttek szabálytalanabb 

alvási ciklusai miatt ugyanis esetleg a szülők nem is tudtak a csecsemő számára garantáltan 

kedvező időpontot megadni, vagyis az egyeztetett időpont ellenére a csecsemő nem feltétlenül 

kipihenten érkezett. Ez esetben nem csoda, ha a csecsemők nyűgösek voltak, mert a szüleik 

túlstimulálták őket, és a fokozott figyelemfelkeltő viselkedésre még nagyobb stresszel 

reagáltak. Field (1977) további releváns megfigyelést tett: amikor az anyák azt az instrukciót 

kapták, hogy érjék el, hogy a csecsemőjük rájuk figyeljen, és igyekeztek felhívni magukra a 

figyelmet, az anya megnövekedett aktivitására a csecsemő reakciója a tekintete elfordítása volt. 

Jelen vizsgálatban az anya figyelemelterelő viselkedése szintén gyakran bizonyult 

sikertelennek. A csecsemők (Garner és Landry (1994) vizsgálatában szereplő koraszülöttekhez 

hasonlóan) sokszor nem hagyták magukat elterelni. Válaszként az anyák vagy a csecsemő 

feletti kontrolljukat növelték a fizikai erejüket bevetve (O), vagy kiléptek az interakcióból (Q). 

Ezen két váltás után ritkán és akkor is csak hosszabb idő elteltével alakult ki harmonikus játék. 

Vélhetően azért, mert az anya is, a csecsemő is frusztrálódott. A negligáló, „szétkapcsolt” 
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csecsemő kizárja világából az anyát, aki emiatt még nagyobb erőfeszítéseket tesz annak 

érdekében, hogy magára vonja a gyermek figyelmét. Ez azonban kudarca ítélt lépés, amely épp 

ellentétes hatást vált ki. Amikor az anya észreveszi, hogy próbálkozása sikertelen, maga is 

szétkapcsol, kilép az interakcióból. Hasonló megfigyeléséről számolnak be Rocissano és 

munkatársai (1987). Másfél éves csecsemők és anyjuk azt a feladatot kapták, hogy játszanak 

teadélutánt. A csecsemő akkor viselkedett a legvalószínűbben a témához kapcsolódóan, amikor 

közvetlenül előtte az anya fenntartotta, követte a közös fókuszt, míg, ha az anya elterelt, akkor 

ezt követően a csecsemő szinte mindig fókuszt váltott. Amikor viszont a csecsemő törte meg a 

közös figyelmi fókuszt, az nem feltétlenül vezetett az interakció megszakadásához, hiszen, ha 

az anya reflektált a csecsemő témaváltására, akkor gyakran sikeresen tudta őt újra bevonni, a 

csecsemő kezdeményezésének ideiglenes követésével visszaterelhette az eredeti témához. 

 Csak feltételezéseink lehetnek, hogy miért alakul így az interakció a koraszülöttes 

diádok esetében szignifikánsan gyakrabban. Az idő előtti szülés mind lelki, mind praktikus 

értelemben felkészületlenül éri a szülőket. Az egészséges, szép, életrevaló gyermek álomképe 

szertefoszlik. Az édesanyák bűntudatot érezhetnek amiatt, hogy nem tudták a kellő ideig 

hordani gyermeküket, és / vagy azon tevékenységeik miatt, amelyeket összefüggésbe hoznak a 

koraszüléssel. Hibásnak érezhetik a testüket is. Sokszor egész anyai identitásukban 

elbizonytalanodnak. Legfőbb kérdésüket, hogy hosszú távon milyen fejlődési kimenetelre 

számíthatnak (a gyermek testi fejlettsége, értelmi képességei elérik-e majd az átlagot), a kórházi 

személyzet sem tudja egyértelműen megválaszolni. A kezdeti aggodalom rögzülhet. Számos 

kutató feltételezte, hogy a koraszülő anyák viselkedési sajátosságai összefügghetnek a 

bűntudatukkal, és egyfajta kompenzációs törekvés lehetnek. Talán úgy érzik, hogy a 

lemaradása behozása érdekében folyton fejleszteniük kell a gyermeket. Amikor az anya újabb 

és újabb ötletekkel zavarja meg a gyermeket, akkor mintha nem bízna abban, hogy a gyermek 

magát elegendő mértékben képes fejleszteni a játékával. Mintha úgy érezné, hogy neki kell 

kipótolnia ötletekkel gyermeke játékát, hogy még több értelmet adjon neki. A jelen kutatásban 

tapasztalt gyakoribb figyelemfelhívó viselkedés segíthet az anyáknak helyreállítani anyai 

identitásukat. Az is elképzelhető, hogy az anya szükségtelennek, feleslegesnek érezné magát, 

ha kiderülne, hogy gyermeke nélküle is jól játszik. Ezért nem hagyhatja, hogy gyermeke 

elmélyüljön, egyedül játsszon, ezért igyekszik magára terelni a figyelmét. Az anya talán nem is 

a játékszer kedvéért, hanem saját magára tereli el a csecsemő figyelmét. Itt újra meg kell 

említeni Lloyd és Masur (2014) megfigyelését, miszerint a csecsemő társas kezdeményezéseire 

az anyák kevésbé valószínűen reagálnak intruzívan, mint tárgyfókuszú kezdeményezéseire. 
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Azaz amikor az anya társként érzi megszólítva magát, akkor hajlamosabbak igazodni a 

csecsemő ötletéhez. 

Az anyai figyelemelterelő, intruzív viselkedéssel kapcsolatos kutatások számához 

képest meglepően kevés vizsgálat tűzte ki céljául az interakciós szétkapcsolások vizsgálatát. A 

negligálás az én megközelítésemben nem ekvivalens fogalom az alacsony válaszkészséggel 

vagy passzivitással, ami viszonylag kitüntetett figyelmet kapott az elmúlt évtizedekben. Jelen 

vizsgálatban negligálásnak azt a viselkedést címkéztem, amikor az anya a kutató instrukciója 

ellenére mással kezd el foglalkozni, nem játszik a gyerekkel (pl. megpróbál beszédbe elegyedni 

az operatőrrel, rendezkedni kezd a szobában). Ezek az akciók azonban egyfajta pótcselekvésnek 

tűntek. A negligáló gyermek nem veszi figyelembe az anya javaslatát, utasítását (pl. hiába 

szólongatja az anya, nem figyel oda), ami az anyát zavarba hozhatja a megfigyelő jelenlétében, 

és ezért pótcselekvésbe kezd. Egy másik lehetséges magyarázat a „szétkapcsolás” hátterére az, 

hogy az anya zavaró elterelő viselkedésére a csecsemő szétkapcsol, ezzel kirekesztve az anyát 

a világából. A csecsemő szétkapcsolására feltehetően különösen érzékeny koraszülő anyákat 

viszont a gyermek effajta leválása arra a kezdeti traumára emlékeztetheti, amikor a gyermek 

legelőször, fájdalmasan hirtelen levált. Talán ennek az érzésnek a kellemetlensége készteti az 

ilyen anyát arra, hogy átmenetileg maga is kilépjen, szünetet tartson. Ám ez csak még 

nehezebbé teszi a harmonikus játék kialakulását. Ezzel ellentétben a teljes idős diádok szinte 

mindig bevonódottak maradnak, és kölcsönös a figyelmük fókusza. Kutatásunkból úgy tűnik, 

hogy a vulnerábilis koraszülöttek „vulnerábilis anyukákkal” találkoznak, és ez a párosítás 

kedvezőtlen a harmonikus interakció kialakulására nézve.  

Ez az elgondolás ugyan merő spekuláció, de alátámasztani látszik Borghini (és mtsai, 

2006) anyai kötődés vizsgálata. Borghini és munkatársai koraszülő anyák csecsemőjükhöz való 

kötődését vizsgálták. Az alacsony rizikójú koraszülöttek anyukái (Working Model of the Child 

Interview-val mérve) szignifikánsan gyakrabban mutattak „szétkapcsolt” (disengaged) 

kötődési kategóriát csecsemőjük iránt, mint az időre szülő anyukák (58% a 17%-kal szemben 

6 hónapos korban, és 46% a 17%-kal szemben 18 hónapos korban). Ezt a kötődési kategóriát 

az anya érzelmi távolságtartása, hidegsége jellemzi. A „szétkapcsolt” kötődésű anyáknak 

gyakran nincs mit mondaniuk szülői tapasztalataikról, csecsemőjüket részletszegényen, 

szűkszavúan írják le, a csecsemőt rendszerint nem individuumként tekintik, a függetlenségre 

való igényét pedig nem veszik figyelembe. Klinikai tapasztalataikra hivatkozva a szerzők úgy 

vélik, hogy az alacsony rizikójú koraszülöttek anyukáinak érzelmi távolságtartása már a 

Perinatális Intenzív Centrumban kialakul (pl. gyakran számolnak be a szülők arról az 

érzésükről, mintha nem is ők lennének az újszülött igazi szülei). A szülők efféle érzései alapján 
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keletkezhet a „szétkapcsolt” kötődési reprezentációjuk, az pedig hatással lehet interakciós 

viselkedésükre. A jelen vizsgálatban rögzített „szétkapcsolt” interakciós állapot talán épp ennek 

a megnyilvánulási formája. 

 

3. A kedvező ás kedvezőtlen interakciós állapotokat megelőző interakciós viselkedések 

 

A csecsemő játszik – anya gazdagít/követ váltás mindkét csoportban gyakran 

periodikus, azaz az anyák legvalószínűbben követnek gazdagítás után, és gazdagítanak követés 

után. Ez egy kölcsönösen jutalmazó interakció képét jelzi, ahol a csecsemő zökkenőmentesen 

játszik az általa választott játékszerrel, az anya rá figyel, követi, és időről időre elaborálja, 

színesíti a játékát. Az anya aktív-figyelmes jelenléte segíti a csecsemőnek fönntartani a 

játékszer iránti érdeklődését, és ezáltal kitartóan játszani. Az időre születettek anyái ezen túl 

valószínűen szerelik, igazítják a játékszert a gazdagítást megelőzően. A koraszülöttes anyák az 

A váltás előtt nagyobb eséllyel elterelnek, utasítanak, azaz kontrollálják a csecsemőt, vagy 

passzívak. A csecsemők viselkedései az A váltás előtt a két csoportban hasonlóak 

(együttműködik, felderít, negligál, koraszülötteknél megfelel is).  

A Q váltás az időre született csoportban mindössze egyszer fordult elő. A koraszülő 

anyák esetében ez a váltás gyakran periodikus: váltakozva elterelnek és negligálnak. Ebben a 

szekvenciában az anya időről időre megpróbálja elterelni a csecsemő figyelmét, aki nem hagyja 

eltéríteni magát, negligálja az anya figyelemelterelését. Erre az anya kilép, szétkapcsol az 

interakcióból, majd úgy lép vissza, hogy tovább erőlteti a csecsemő figyelmének felhívását az 

általa javasolt játékra. Úgy tűnik, ez az interakciós mintázat nagyon kedvezőtlen, mert nagyon 

nehéz kitörni belőle, ha egyszer kialakult. 

A csecsemő és az anya viselkedését összevetve azt láthatjuk, hogy a váltást gyakrabban 

okozza az anya viselkedésének megváltozása. Az A és Q váltások periodikusságát is az anya 

viselkedésének váltakozásai adják. Úgy tűnik, az anyák gyakrabban igazítják, változtatják a 

viselkedésüket, mint a csecsemők. Ebből, és a „infant dominance” jelenségből (inkább az anya 

alkalmazkodik a csecsemőhöz, mint fordítva) arra lehet következtetni, hogy az anyák 

viselkedése határozza meg erősebben az interakció alakulását. 
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VII. Összefoglalás 

 

Módszermegújító kísérletet tettünk arra, hogy megragadjuk az anya-csecsemő 

interakcióban az „intert”. Mozgó célpontra vadásztunk, ezért egyszerre több felől is 

közelítettünk. Nem meglepő tehát, ha a különféle módszerekkel hasonló eredményre jutottunk. 

Elemeztük a viselkedések együttjárásait, összehasonlítottuk a viselkedések előfordulását 

(fennállásuk időtartamait) a csoportok között úgy, hogy amennyire lehetett, kiszűrtük a zavaró 

háttérváltozók szerepét, elemeztük és összehasonlítottuk az anyák csecsemőikre adott reakcióit, 

végül megvizsgáltuk a viselkedések váltásait, változásait. 

Módszerünk olyan módon és mélységben engedett bepillantást az interakció 

folyamatába, amelyre az interakciók megfigyelésének és elemzésének hagyományos eszközei 

nem adnak lehetőséget. Ez a módszertani megközelítés összességében a szakirodalomban 

kikristályosodott képet részben megerősítette, részben kiegészítette, árnyalta.  

Az anyák egyéves gyerekükkel, játék helyzetben mutatott interakciós viselkedésének 

megragadhatók bizonyos tipikus sajátosságai. A mindkét csoportra igen jellemző interakciós 

mintázatban az anya a csecsemőnek átengedi a játék kiválasztásának lehetőségét, de aktívan 

részt vesz a játékban, és a tevékenység gazdagításával, elaborálásával segít a gyermeknek 

fönntartani a figyelmét. Amikor az interakcióban változás történik, többségében az anya 

alkalmazkodik a csecsemőhöz.  

Az, hogy az interakció (mérsékelten rizikós) koraszülött gyerekekkel folyik, nem vezet 

drasztikus eltérésekhez. Mégis van némi nyoma annak, hogy a gyerek koraszülöttsége esetleg 

nem optimális irányba tereli az anyai viselkedést. A koraszülött csoportban gyakoribbak az 

olyan anyai reakciók, amelyek az interakcióban feszültséghez vezetnek, vagy a kialakult 

konfliktust (a gyerek ellenkezésekor) tovább élezik. A koraszülöttekre jellemzőbb váltások 

mind kevésbé harmonikusnak mondhatóak, de ezek előfordulási gyakorisága a koraszülött 

csoportban is igen alacsony. Ezek a váltások tehát a koraszülött csoportban sem tipikusak, csak 

az időre született csoporthoz képest fordulnak elő gyakrabban. Az interakciós mintázatok 

kapcsán megállapított alapvető hasonlóságok mellett ezek figyelmeztető jelek, amelyeket 

támpontként lehet használni a segítségnyújtáshoz olyan esetekben, amikor az anya-gyerek 

kapcsolat atipikus feltételek között kezdődik.  

A jelen vizsgálat eredményei alapján valószínűsíthető, hogy az anya koraszülés élménye 

kedvezőtlenül befolyásolja az interakció alakulását anya és csecsemő között. További kutatások 

feladata felderíteni, hogy milyen módon alakulnak ki ezek az anyai viselkedési mintázatok a 

csecsemő túl korai megszületését követően a mindennapi gondozás során, és hogy milyen anyai 
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attitűdök járulnak hozzá e viselkedésbeli különbségek kialakulásához. Az anya-csecsemő 

diádok fejlődési útját nyomon követve kidolgozhatóvá válhatnának olyan intervenciós 

technikák, amelyekkel a hatás bizonyára csökkenthető lenne. A köztudatban még mindig 

számos téves hiedelem él a koraszülöttek fejlődését illetően. A tudomány örök kérdése az, hogy 

hogyan juttathatók el eredményei a szélesebb nyilvánossághoz, és hogyan oldható meg 

hasznosításuk a hétköznapokban. 

 

VIII. Korlátok 

 

Az eredmények értékelésekor és általánosításakor szem előtt kell tartanunk azokat a 

tényezőket, amelyek szűkíthetik az eredmények érvényességi körét. Az egyik ilyen szempont a 

minta viszonylag alacsony elemszáma. A koraszülött anya-gyerek interakciók kutatásában a 

miénkhez hasonló méretű – vagy akár még kisebb - minták általánosnak mondhatók, mivel 

koraszülött minta verbuválása korántsem olyan egyszerű, továbbá az interakció megfigyelése 

rendkívül munka- és időigényes. A viszonylag kis elemszám tehát csökkenti a kutatási 

eredmények általánosíthatóságát. Mindazonáltal a statisztikai elemzés gondos megtervezésével 

az ilyen elemszámú mintákkal végzett vizsgálatok is fontos tanulságokkal szolgálhatnak.  

A Dizájn c. fejezetben már felvetettük, hogy a koraszülött kutatásokban nem lehet 

random módon beválasztani az alanyokat egyik vagy másik csoportba, és ezáltal garantálni a 

független változón kívüli egyéb tényezők homogenitását vagy random eloszlását. Ezért a 

„független változó” hatásának értékelésénél nagyon óvatosnak kell lenni. 

Az, hogy a kutatás új megfigyelési szempontrendszert és innovatív adatfeldolgozási 

eljárást használ, egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a módszerek kipróbálatlanok, és még nem áll 

rendelkezésre a használatukról semmilyen tapasztalat.  

 Végezetül sok olyan tényezőt kénytelen a kutató az emberi erőforrások végessége miatt 

figyelmen kívül hagyni, amelyek potenciálisan szerepet játszanak a jelenség alakulásában. A 

valós életben jelen lévő rendkívül sok hatótényező komplexitását a kutatások csak részletekben 

képesek megfogni. A kutató kénytelen szelektálni. Így hagytuk ki a koraszülött csecsemő 

fejlődése szempontjából valójában megkerülhetetlen apa és testvérek, valamint a koraszülött 

csecsemő neme szerepének tanulmányozását többek között, bízva abban, hogy egy kis lépéssel 

így is közelebb kerültünk a koraszülöttek fejlődésének megértéséhez.  
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2. Melléklet 

Elterjedt megfigyelési szempontrendszerek a leggyakrabban alkalmazottól a legritkább felé tartó sorrendben 

 

Populáció/ 

Felvétel 

Tételek 

száma 

(gy.=gyerek) 

Tételek Skála típusa Megjegyzés 

 

1. Nursing Child Assesment Satellite Training Scale (=NCATS) Barnard és mtsai 1984, 1989.  Két alskálája a Nursing Child Assessment Teaching 

Scale és a Nursing Child Assessment Feeding Scale 

6-36 

hónapos 

korra tanító 

játék és 

etetési 

helyzetekre 

kifejlesztve. 

Élőben és 

videóról is 

megfigyel-

hető. 

-50 szülői 

tétel tanító 

játékra  

-23 gy. tétel 

tanító játékra 

Σ 73 tétel  

Az itemek 4 

anyai és 2 

gy-i skálákba 

tömörülnek, 

de kb. felük a 

reciprocitást 

vagy 

kontingenciát 

ragadja meg 

valamiképp. 

ANYA: 
-GY. JELZÉSEI IRÁNTI SZENZITIVITÁS (= mennyire képes a gy. 

jelzését olvasni, pl. „A szülő szünetet tart, ha a gy. viselkedést 

kezdeményez a tanítási helyzetben”) 11 db tétel 
-A GY. DISTRESSZÉRE ADOTT VÁLASZ (= a szülő képessége 

arra, hogy felismerje, ha distressz lép fel, kiválassza és végrehajtsa a 

megfelelő lépést, amivel sikeresen csillapítja a distresszt, pl. „A szülő 

abbahagyja a tanítási feladatot”, „A szülő újra rendezi a gy. helyzetét 

és/vagy a feladat eszközeit”) 11 db tétel 
-TÁRSAS-ÉRZELMI FEJLŐDÉS SERKENTÉSE (= a szülő 

megerősíti a kívánatos társas viselkedést, pl. „A szülő az epizód során 

legalább egyszer dicséri a gy-et”, „A szülő nem beszél egyszerre a gy-

kel”. „A szülő nem minősíti negatívan a gy. teljesítményét”) 11 db 

tétel 
-KOGNITÍV FEJLŐDÉS SERKENTÉSE (= a szülő kognitív 

stimulációban részesíti a gy-et, pl. „A szülő egyszerre megfogalmazza 

és be is mutatja a feladat legalább egy részét”, „Legalább az idő 60%-

ban arra figyel, amire a gy. figyel a feladattal kapcsolatban”, „Egy 

szülői utasítás után a szülő legalább 5 mp. időt enged, amíg újra bele 

nem avatkozik”) 17 db tétel 
GYERMEKI VÁLTOZÓK: 
-GY. JELZÉSEINEK TISZTASÁGA (= a gy. képessége arra, hogy 

tiszta, egyértelmű jelzéseket küldjön a szülőnek”, pl. „A gy. vokalizál, 

miközben a feladat eszközére néz”) 10 db tétel 
-GY. VÁLASZKÉSZSÉGE A SZÜLŐRE (= gy. a szülő arcára v. 

szemébe néz, amikor az szemkontaktust szeretne vele kiépíteni) 13 db 

tétel 

A skálákat 

Ainsworth skálái 

ihlették, a 4 anyai 

változóból 3 erős 

átfedésben van 

Ainsworth 

szenzitivitás 

konstruktumával. 

Globális skála, 

bináris típusú 

(igen/nem), a pontok 

összegződnek.  

A szerzők célja az volt, hogy 

azonosítsák azokat a  

korai tényezőket, amelyek  

előrejelzik a fejlődési  

kimenetelt, és meghatározzák a 

veszélyeztetettség  

jellemzőit. A skála megragadja  

az interakció 

dinamikus folyamatát.  

Diszkrimináns validitását 

bizonyították koraszülöttekkel. 

A szülők tipikusan magasan, a 

csecsemők alacsonyan szórnak. 

Részletes útmutatója csak 

megvásárolható a tréning- 

csomaggal együtt. 

Kb. 16000 személy képződött ki. 
Belső konzisztencia, 

reliabilitás: ,87-,90 
A „Feeding Scale” 76 bináris tétel 6 

alskálába csoportosulva. 
Belső konzisztencia, 

reliabilitás: ,80-,82 
 

 

2. Parent-Child Early Relational Assesment (=PCERA) Clark és mtsai, 2004 



12-48 hó 

25 perc, 4 

helyzet 

labora-

tóriumban: 

etetés, félig 

strukturált 

játék, 

szabad 

játék, 

szeparáció. 

Videóra 

veszik. 

-6 anyai 

klaszterben 

29 

viselkedéses 

változó  

-4 gy-i 

klaszterben 

28 

viselkedéses 

változó 

-2 diádikus 

klaszterben 8 

változó 

szerepelt. 

Σ 65 változó, 

ebből 

összpont-

számot 

számolnak. 

Más forrás 

szerint össz. 

42 tétel. 

ANYAI SKÁLÁK: 
-POZITÍV ÉRZELMI BEVONÓDÁS ÉS BESZÉD, SZENZITIVITÁS 

ÉS VÁLASZKÉSZSÉG (= meleg, kedves hangtónus, pozitív 

érzelemkifejezés, depresszív visszahúzódás hiánya, jókedv, öröm, élvezet, 

pozitív testi érintkezés mennyisége és minősége, szemkontaktus 

mennyisége és minősége, társas kezdeményezés, beszéd mennyisége és 

minősége, kontingens válaszadás a gy. pozitív viselkedésére, szenzitivitás 

és válaszkészség a gy, jelzéseire, kapcsolódás, tükrözés, kreativitás) 
-NEGATÍV ÉRZELEM ÉS VISELKEDÉS (= mérges, ellenséges 

hangtónus, hideg, távolságtartó hangtónus, negatív érzelem kifejezése, 

mérges, ellenséges hangulat, örömtelenség, elégedetlenség, kritika 

kifejezése, verbalizáció mennyisége, kontingens válaszadás a gy. pozitív 

viselkedésére, negatív testi érintkezés mennyisége és minősége, a 

környezet strukturálásának hiánya, rugalmatlanság/rigiditás, 

inszenzivitás és alacsony válaszkészség a gy. jelzéseire, intruzivitás, 

inkonzisztencia/kiszámíthatatlanság) 
-INTRUZIVITÁS, INSZENZITIVITÁS, INKONZISZTENCIA (= 

szorongás, strukturálás hiánya, rigiditás, intruzivitás) 
 

GYERMEKI SKÁLÁK: 
-POZITÍV ÉRZELEM, KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRSAS KÉSZSÉGEK (= 

pozitív érzelem kifejezése, szemkontaktus, társas kezdeményezés, társas 

válaszadás. jókedv, visszahúzódó/apatetikus/ depresszív hangulat hiánya, 

érdeklődés/éberség, exploráció minősége, kitartás, olvashatóság, 

robosztus, szemkontaktus, kommunikációs képesség 
-INGERLÉKENYSÉG ÉS SZABÁLYOZATLANSÁG (= negatív érzelem 

kifejezése, szorongás/feszültség/ félelem kifejezése, ingerlékeny/mérges 

hangulat, érzelmi labilitás, ellenálló/elkerülő viselkedés, figyelmi 

képességek hiánya, önszabályozás és szervezési képességek hiánya, 

megnyugtathatatlanság) 
-JÁTÉK, ÉRDEKLŐDÉS ÉS FIGYELMI KÉPESSÉGEK MINŐSÉGE 

(= éberség / érdeklődés, kitartás, olvashatóság) 
 

DIÁDIKUS SKÁLÁK 
-DIÁDIKUS KÖLCSÖNÖSSÉG ÉS RECIPROCITÁS (= lelkesedés és 

reciprocitás) 
-DIÁDIKUS SZERVEZETLENSÉG ÉS FESZÜLTSÉG (= közös 

figyelem, aktivitás, különbözés) 

Az anyai változók itt 

is erős átfedésben 

vannak Ainsworth 

szenzitivitás 

konstruktumával. Az 

anyai változók 

jelentősen 

korrelálnak. Ötfokú, 

globális Likert-skála, 

minél több pont, 

annál jobb 

Eredetileg pszichotikus anyák 

intervenciós programjához 

fejlesztették ki. A mögötte álló 

koncepció az, hogy az anyai 

érzelmek a gyerek társas 

fejlődésének szabályozóiként 

szolgálnak. Diszkriminál 

biztonságos és bizonytalan 

kötődésű gyerekek között, és 

jól funkcionáló és 

veszélyeztetett anyák között. 
Belső konzisztencia, 

reliabilitás: ,83-,93 
 

 

3. Maternal Behavior Rating Scale (=MBRS) Mahoney, 1985,  Masur és Turner, 2001 és  Kelly és Barnard, 2000 

12-36 hó, 

otthon, 

-18 szülői 

tétel 

A szülői tételek a kognitív és társas fejlődés stimulálását fedik le, 

míg a gy-i tételek az anya stimulációjára adott válaszokat.  

ötfokú, globális 

Likert-skála, a 

Eredetileg Down szindrómás 

gyerekek interakcióira 



szabadjáték 

helyzetben 

-4 gy. tétel 

 
Az anyai tételek 3 faktorba csoportosultak: 

-GY. ORIENTÁLT 

-ÖRÖMTELI 

-KONTROLL 

 

1992-ben módosította Mahoney az alábbi változókra: 

-KIFEJEZŐKÉSZSÉG 

-ÖRÖMTELISÉG 

-MELEGSÉG 

-SZENZITIVITÁS A GY. FELÉ 

-VÁLASZKÉSZSÉG 

-TELJESÍTMÉNYORIENTÁLTSÁG 

-INVENCIÓZUSSÁG 

-DICSÉRÉS 

-HATÉKONYSÁG 

-ELFOGADÁS 

-RITMUS 

-IRÁNYÍTÁS 

pontok nem 

összeadhatók  

fejlesztették ki azzal a céllal, 

hogy meghatározzák a 

különböző fejlődési szintekhez 

illeszkedő anyai viselkedést. 

Nem az anyacsoportok 

összehasonlítása volt a célja. 

Csak a szülői tételek precízen 

meghatározottak 

 

4. Mother-Child Rating Scales (MCRS) Crawley és Spiker, 1983, Towle és mtsai, 1988 

2 éves kor, 

otthon, de 

sztenderd 

játék-

készlettel 

-10 szülői 

tétel 

-10 gy-i tétel  

-1 diádikus 

 

ANYAI VÁLTOZÓK: 
-IRÁNYÍTÁS (= mennyire kényszeríti rá akaratát gy-ére, hogy az mit 

csináljon. 1 pont, ha az anya kérdés formájában fogalmazott, és ha a gy. 

nem hajtotta végre, akkor nem ragaszkodott, 5 pont, ha az anya folyton 

irányította a gy-t, fizikailag irányította, a kívánt válaszig kitartott a 

követelésével) 
-ELABORÁLÁS (= mennyire követi a gy. ötleteit. 1 pont, ha az anya 

sohasem folytatta tovább a gy. kezdeményezését, v. negatívan válaszolt. 5 

pont, ha az anya tovább vitte, kiterjesztette a gy. viselkedését legtöbbször, 

az anya követte a gy-t.) 
-SZENZITIVITÁS (= 1 pont, ha az anya kezdeményezése intruzív volt, v. 

nem volt összhangban, szinkronban azzal, amit a gy. csinált, túl gyorsan 

járkált, és nem alkalmazkodott a gy. fejlődési szintjéhez. 5 pont, ha vette 

a gy. jelzéseit, megfelelően reagált a gy. kezdeményezéseire, és hajlandó 

volt arra, hogy feladja a saját elképzeléseit.) 
-STIMULÁCIÓ (= kognitívan mennyire adekvátan foglalkoztatja 
-HANGULAT (= a gy-re mérges, ellenséges, v. meleg, elfogadó) 
-A JÁTÉK A GY. FEJLETTSÉGI SZINTJÉHEZ VALÓ IGAZÍTÁSA 
-RITMUS 
-JELZÉSEK OLVASHATÓSÁGA 

Ötfokú, hétfokú és 

dichotóm skála  

Eredendően ez is fejlődésben 

lemaradott gyermekekre lett 

kidolgozva. Az anyai skálák 

két nagy dimenziót fednek le: 

kontroll és érzelmek. Az anyai 

irányítás és szenzitivitás áll a 

központjában.  
 



-NEM INTRUZÍV 
-ANYA ROKONSZENVESSÉGE (= általános, szubjektív pontozói 

vélemény) 
GYERMEKI VÁLTOZÓK: 
-JÁTÉKÉRETTSÉG (= „szájába vesz”-től a szerepjátékig) 
-TÁRSAS KEZDEMÉNYEZÉS (= interakció kezdeményezése) 
-TÁRSAS VÁLASZKÉSZSÉG (= mennyire reagál az anya 

kezdeményezésére) 
-ÉRDEKLŐDÉS (mennyire figyel a játékokra) 
-KEZDEMÉNYEZÉS TÁRGGYAL (= mennyire kezdeményez játékot 

egy játékkal) 
-POZITÍV ÉRZELEM (= mennyire fejez ki pozitív érzelmeket az anyja 

felé) 
-NEGATÍV ÉRZELEM (= -„-) 
-HELYVÁLTOZTATÁS (= hányszor változtatja meg a helyét, és milyen 

távolságokra) 
-ELEVENSÉG (= az arckifejezése mennyire élénk v. enervált) 
-GY. ROKONSZENVESSÉGE (= általános, szubjektív pontozói 

vélemény) 
 

-DIÁDIKUS KÖLCSÖNÖSSÉG 
 

5. Mother-infant/toddler play scale vagy Chatoor play scale Chatoor és mtsai, 1997 és Barwick és mtsai, 2004 

0-30 

hónapig10-

15 perc 

szabad játék 

4 változó -DIÁDIKUS KÖLCSÖNÖSSÉG 

-DIÁDIKUS KONFLIKTUS 

--ANYAI INTRUZIVITÁS 

-ANYAI VÁLASZKÉSZSÉG HIÁNYA A GY. JELZÉSEIRE 

négyfokú skála  

 

6. Parent-Child Interaction System (=PARCHISY), Deater-Deckard, Pylas és Ptrill 1997, id. Deater-Deckard, K., O’Connor, T. G. 2000 

3 éves kor, 

szabad játék 

és 

strukturált 

játék 

4 változó -EGYÜTTMŰKÖDÉS, 

-ÉRZELMI KÖLCSÖNÖSSÉG, 

-ANYAI VÁLASZKÉSZSÉG,  

-GYERMEK VÁLASZKÉSZSÉGE 

 

hétfokú globális 

skála 

 

E 4 változó egy faktorba 

tömörült, és diádikus 

kölcsönösségnek nevezték el. E 

faktor a variancia 43%-t 

magyarázta. 
 

7. Fish, Stifter, Belsky, 1993 és Fish és Stifter, 1993, 1995 

5 hónapos 

kortól 

Laboratóri-

-2 szülői tétel 

-3 gy-i tétel 

 

ANYAI VÁLTOZÓK: 
-ANYAI SZENZITIVITÁS 
 (= az anyai válasz jól időzített, helyénvaló, szinkronikus, megfelelő 

mennyiségben stimuláló, ha kell, csillapít, követi a gy. jelzéseit, segíti a gy. 

önszabályozását és fejlődését, bátorítja az erőfeszítéseit, úgy nyújt 

30 mp-enként 

kódolták a 

változókat. Az anyai 

skálák négyfokúak, a 

 



um, 5 perc 

szabad játék 

segítséget, hogy a gy. elérje a célját, válaszol a gy. figyelmi fókuszára, és 

kontingensen verbalizálja a gy. érzéseit és viselkedését)  
-INTRUZIVITÁS / TÚLKONTROLLÁLÓ (= túlstimuláló, rosszul 

időzítő, a gy. jelzéseivel nincs szinkronban, az anya előtérbe helyezi azt, 

ami nála van napirenden, pl. folytat egy fizikai játékot, amikor a gy. 

verbálisan vagy a tekintetével kifejezte, hogy elég, elvesz egy tárgyat, 

amivel a gy. épp foglalkozott, az anya még foglalkozik egy tárggyal, 

miközben a gy. már kifejezte, hogy ő szeretné, túlterheli a gy-t sok 

játékkal, vagy láthatóan ráerőltet egy játékot vagy önmagát a gy.-re, és 

fizikailag intruzív a gy. életkorának nem megfelelő, képtelen szabályozni 

a viselkedésének intenzitását és sebességét, amikor a gy. elfordul, 

visszahúzódik, frusztráló dolgot kíván meg a gy-től) 
-FIZIKAI STIMULÁCIÓ (= testi kontaktus használata, pl. kézben tart, 

érint, ölel, puszil, ill. stimulálás, mint pl. simogatás, csikizés, gy. 

mozgatása játékból).  
GYERMEKI VÁLTOZÓK: 
-BEVONÓDÁS A JÁTÉKBA/ TÁRSAS VÁLASZKÉSZSÉG AZ 

ANYÁRA (= 0p: nem érdeklődik a játékok v. az anya iránt. 4p: 

intenzíven érdeklődik, bevonódott, élénk, válaszkész, lelkes, anyával akar 

foglalkozni) 
-POZITÍV ÉRZELEM 
-NEGATÍV ÉRZELEM (= mosoly, nevetés, negatív vokalizáció: nincs-

némi-sok) 

gy-i ötfokú, az 

utolsó kettő 

háromfokú 

8. Schölmerich, Lamb, Leyendecker, Fracasso, 1997 és Leyendecker, Lamb, Fracasso, Schölmerich, Larson, 1997a, 1997b 

4-13 hó, 

otthon 

tanító játék 

diszkrét, 

egymást 

kizáró mikro-

analitikus 

kategóriák, 7 

területen 53 

kategória, 

majd ezekből 

makro-

analitikus 

kategóriákat 

hoztak létre 

ANYAI VÁLTOZÓK: 
-FIGYELEM (= gy. testén, gy. arcán, környezeten, megfigyelőn, kamerán, 

más emberen, tévén, nincs figyelem, nem értékelhető) 
-VOKALIZÁCIÓ (= negatív, semleges, dajkanyelv, máshoz beszél, 

megfigyelőhöz beszél, jelez, játszik a hanggal, nincs vokalizáció) 
-TEVÉKENYSÉG (= gy. figyelméért jelez, a feladatot strukturálja, tárgyat 

manipulál, elvesz tárgyat, feladatot demonstrál, variációt mutat be, játékon 

kívüli feladatot ad, nem látható) 
-EGYÉB TEVÉKENYSÉG (= vezeti a gy. kezét, gy-et mozgatja, szociális 

játék, gy-et: gondozza, visszatartja, lecsendesíti, dédelget) 
GYERMEKI VÁLTOZÓK: 
-GY. FIGYELME (= anya testén, anya arcán, környezeten, megfigyelőn, 

kamerán, más emberen, tévén, nincs figyelem, nem értékelhető, álmos) 
-VOKALIZÁCIÓ (= pozitív, negatív, semleges, nevet, nincs vokalizáció) 
-TEVÉKENYSÉG (= ölel, tárgyért nyúl, szociális játék, manipulálja a tanító 

tárgyat, nézi a tanító tárgyat, átad vagy mutat tárgyat, nem látható) 
DIÁDIKUS VÁLTOZÓK: 
-TÁVOLSÁG ÉS POZÍCIÓ (= érintés, kartávolság, kartávolságon kívül, 

anya a szobán kívül, gy. mozog, szemtől-szemben, szemtől-szemben és érintik 

egymást, nem látható) 

„microanalytic real 

time coding” (valós 

idejű mikroanalitius 

kódolás) 

gyakoriságot és 

időtartamot is néztek 

 



MAKROANALITIKUS KATEGÓRIÁK: 
-ANYA FELHÍVJA AMGÁRA A FIGYELMET 

 (= tárgy nem intruzív bemutatása/szociális játék kezdeményezése) 
-FIGYELEMFENNTARTÁS (= játék a gy-kel új játéktárgy bemutatása 

nélkül) 
-INTRUZIVITÁS (= anya új játéktárgyat mutat be vagy szociális játékot 

kezdeményez, miközben a gy. figyelme még az előző tárgyra fókuszál) 
Ezeken felül bizonyos anyai és a gy. változók kölcsönös együttjárását leíró 

változókat is létrehoztak. Ezek: 
-KÖZÖS FIGYELEM EGY TÁRGYON VAGY ESEMÉNYEN 
-KÖLCSÖNÖS FIGYELEM 
-VOKÁLIS-VERBÁLIS INTERAKCIÓ 
A kölcsönös változóknak a gyakoriságát (frekvencia per perc), átlagos 

időtartamát (egy felbukkanás átlagos időtartama), és százalékát (az 

összidőhöz képest) számolták. 
Ezen kívül alkottak két változót: 
-VÁLASZARÁNY (= annak a gyakoriság per perc aránya, hogy egy 

célviselkedés megjelenik egy kiváltó forrásviselkedést követő 2 mp-en belül) 
-NINCS VÁLASZARÁNY (= annak a gyakoriság per perc aránya, hogy egy 

célviselkedés megjelenik-e valamilyen előzetesen kiváltó forrásviselkedés 

hiányában) 
KONTINGENCIAANALÍZIS: 
-ANYA KONTINGENSEN VÁLASZOL (= ha 2 mp-en belül reagál arra, ha 

a gy. abbahagyja a játékot v. a tárgy explorálását a következő válaszokkal: új 

tárgy bemutatása, játék tárggyal, szociális játék, vokalizáció, ill. ha 2 mp-en 

belül vokalizál a gy. vokalizálására. Ezeket a változókat úgy 

számszerűsítették, hogy annak az arányát vették, ahányszor válaszolhatott 

volna ezen a módon. A két számot z-transzformálták.) 
 

9. Rocissano, Slade, Lynch, 1987 és Rocissano és Yatchmink 1983 

16 hó- 

óvodáskorig

, labora-

tórium-ban, 

tanító játék 

 I. FORDULAT 
-SZINKRONIKUS:  
1. SZIMULTÁN 
2. NEM SZIMULTÁN 
Illetve: 
1. FENNTARTJA 
2. ELABORÁL 
3. KÉRETLEN VÁLASZ 
-ASZINKRONIKUS: (= az anya megpróbálja a gy. figyelmi 

fókuszát elterelni, vagy ragaszkodik a saját figyelmi fókuszához, 

visszatér hozzá, próbálja fenntartani) 
1. IRÁNYÍTÓ (= a partner figyelmét át akarja irányítani valami 

másra) 

  



a) RAGASZKODIK 

b) FENNTART 

c) ÚJRA IRÁNYÍT 
2. NEM RÉSZTVEVŐ (= nem válaszol semmilyen szociális jelzéssel, 

csak legfeljebb tekintettel) 

IV. IGNORÁL 
V. VÁLT 

VI. NINCS VÁLASZ 
VII. CSAK TEKINTET 

VIII. FOLYTATJA A VÁLASZÁT 
 

10. Landry,  Smith, Miller-Loncar, Swank, 1998 

6-40 hó, 

10 perc 

játék és 50 

perc napi 

rutin otthon 

 -ANYA FIGYELEMFENNTARTÓ VIS. (= az anya ahhoz szól hozzá, 

amivel a gy. éppen foglalkozik) 
-IRÁNYÍTÓ VIS. (= A gy-nek kevésbé enged választást. Verbális: 

kommentál, kérdez, utasít, nonverbális: mutat, tárgyat odaad) 
-MELEG-SZENZITÍV VIS. (= mennyire azonnal és adekvátan reagál 

a gy. jelzésére, meleg hanghordozás) Változói: 
a) pozitív érzelemkifejezés 

b) elfogadás 
c) válaszkészség, rugalmasság 

-GY. VÁLASZKÉSZSÉGE (= az anya viselkedését követő 3 mp-en 

belül adott-e választ) 
-GY. TÁRSAS KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉGE (= az anya az elmúlt 

3 mp-ben nem adott választ) 

Ötfokú globális 

skála 

 

 

11. Ainsworth M. D. S. és munkatársai, 1969 

 5 skála -ANYAI SZENZITIVITÁS (a gy. jelzésének észrevétele, pontos 

értelmezése, gyors és kontingens és „megfelelő” válaszadás) 

-ELFOGADÁS/ELUTASÍTÁS (mennyire képes az anya 

feloldani a gy-kel kapcsolatos konfliktuózus érzelmeit, alacsony 

pontszám: anya dühös) 

-EGYÜTTMKÖDÉS/INTERFERÁLÁS (mennyire tekinti az 

anya önálló, független lénynek a gyermeket, mennyire szabja a 

saját megnyilvánulásait a gyermek aktivitásához, mennyire 

zavarja meg őt, és ha megzavarja, akkor sikerül-e elérnie 

együttműködést a gy. részéről) 

-ELÉRHETŐSÉG/IGNORÁLÁS (fizikai és pszichológiai 

értelemben is) 

9 pontos globális 

skála 

A skálák magasan korreláltak, 

mutatva, hogy egy 

konstruktum különböző 

aspektusait mérik 



 

12. Dyadic Mutuality Code, Censullo, Bowler, Lester, Brazelton, 1987 

3-5 hó A 6 változó 1 

v. 2 pontot 

kaphat, 

összesen 12 

pontot lehet 

elérni, 9 pont 

alatt alacsony 

a 

szinkronitás 

-KÖLCSÖNÖS FIGYELEM (Brazelton után) 

-POZITÍV ÉRZELEM (Stern után) 

-KÖLCSÖNÖS FORDULAT  

-ANYAI SZÜNET 

-GY. JELZÉSEINEK TISZTASÁGA 

-ANYA SZENZITÍV VÁLASZKÉSZSÉGE 

 Belső konzisztencia a teljes skálára: 

0,86, alskálánként: 0,63-0,92 

 

13. Cohen, Beckwith, Parmelee, 1978 

2 éves kor  GONDOZÓI VÁLTOZÓK  
-POZITÍV VERBALIZÁLÁS (= dicsér, javasol, utánoz, kérdez, kommentál) 
-POZITÍV FIGYELMESSÉG (= segít, ajánl, biztosít, érzelmesen érint, 

pozitív válasz a gy. ajánlatára) 
-NEGATÍV FIGYELEM (= interferáló érintés, irányítás, gátlás, kritika, a gy. 

ajánlatának figyelmen kívül hagyása vagy visszautasítása) 
-KÖTELEZŐ AJÁNLAT A GY-NEK (= irányító, gátló) 
GY-I VÁLTOZÓK: 
-VOKALIZÁCIÓ (= nem stressz-vokalizáció, érthető v. érthetetlen) 
-NYUGTALAN (=nyugtalan/sír) 
-NEGATÍV VÁLASZKÉSZSÉG (= sír, nyűgös, üt, dob, gátol, elutasítja a 

gondozó ajánlatát) 
-AJÁNL A GONDOZÓNAK (= segítséget kér, ad, elér, mutat, megoszt) 
DIÁDIKUS VÁLTOZÓK:  
-GONDOZÓ KONTINGENSEN BESZÉL A GY-HEZ (A gondozó 

kontingensen válaszol a gy. vokalizációjára, ami több, mint: Mi? Hm?) 
-KÖLCSÖNÖS POZITÍV FIGYELMESSÉG GONDOZÓ ÉS GY. KÖZÖTT 

(= az egyik fél pozitívan reagál a másik fél pozitív viselkedésére pl. kérdés és 

válasz, gy. szót fogad az anya nem kötelező ajánlatának) 
-INTENZÍV POZITÍV FIGYELMESSÉG (= 15 mp-en belül mindkét fél 2 v. 

több pozitív viselkedést) 
-GONDOZÓ POZITÍVAN REAGÁL A GY-RE (= megenged, ad segít, 

elfogad, kontingensen vokalizál) 
-GY. SZÓFOGADÁSA (event sampled = gy. teljesíti a gondozó egy nem 

kötelező ajánlatát) 

  

 

14. Zegiob, L. E., Forehand, R. 1975, 1978 



Óvodás kor-

osztály 

Laboratóri-

umi szabad 

játék és 

utasítások 

végre-

hajtatása a 

gyermekkel, 

összesen 30 

perc 

-5 time 

sampling 

változó 

-10 gyakori-

sági változó 

-FIZIKAI ÉRINTÉS/TÁVOLSÁG 
-FIGYELMES MEGFIGYELÉS (= nincs IA, de anya a gy-re fókuszál) 
-INTERAKTÍV JÁTÉK (= akkor kódolják, ha az anya a gy. elképzeléseibe 

helyezkedik bele) 
-EGYÜTTMŰKÖDÉS (= anya 5 mp-en belül reagál a gy. kérésére, ötletére, 

kívánságára kielégítően) 
-NEM EGYÜTTMŰKÖDÉS (= anya nem teljesíti a gy. javaslatát vagy 5 mp-

en túl nem reagál) 
Gyakorisági változók 
-KÍSÉRŐ (= anya verbálisan kíséri a gy. tevékenységét, kommentálja, de 

nem javasol új ötletet) 
-KÉRDÉS (= anya kérdezi a gy-et) 
-JUTALMAZÁS (= a) érintés, amely bátorít, dicsér valamilyen viselkedést, 

b) azonosított dicséret: anya valamely konkrét viselkedést dicsér meg, c) 

általános dicsérés 
-FEGYELMEZÉS (= egy viselkedés gyakoriságának csökkentésére irányuló 

lelki v. testi fájdalmat okozó büntetés, pl. megüti, elveszi a játékát, sarokba 

állítás) 
-FENYEGETÉS (= büntetést előrevetítő mondat, általában: Ha…, akkor…!) 
-KRITIKA (= anya negatívan értékeli a gy-et vagy annak viselkedését, 

megszégyeníti, kineveti) 
-KÖZVETLEN PARANCS (= anya kifejezi, hogy mit csináljon a gy., akár 

pozitív, akár negatív értelemben) 
-KÖZVETETT UTASÍTÁS (= anya úgy fejezi ki, hogy a gy. mit csináljon 

vagy mit ne, hogy meghagyja a gy-nek a döntés, elfogadás lehetőségét) 
-TANÍTÁS (= az anya magyaráz vagy mutat valamit a gy-nek, amitől a 

tudása gazdagodik) 
-SEGÍTÉS (= anya segíti gy-et, akár igényli azt, akár nem. Csak akkor 

adható, ha nincs benne semmilyen tanítási igyekezet) 

5 másodpercenként 

eldöntik, hogy 

fennáll-e az adott 

viselkedés, továbbá 

gyakorisági változók 

(ahányszor 

felbukkan, annyiszor 

rögzítik)  

 

 

15. The Flinders Mother-Child Interaction Scheme Lewis és Lee-Painter 1974 alapján Russel, 1983 

  A, INTERAKTÍV V. NEM 1. különfélét csinálnak, 2. anya interaktív, gy. 

nem, 3. gy. interaktív, anya nem, 4. nem interaktív 
B, KEZDEMÉNYEZŐ / IRÁNYÍTÓ  
1. anya 2. gy., 3. mindkettő 
C, KÖZELSÉG 1. érintési távolság, 2. látótávolság, 3. látótávolságon kívül 
D, IA MÓDJA 1. etetés, 2. szoptatás, 3. fürdetés, 4, szociális játék, 5. játék 

tárggyal, 6. gondozás, 7. kényeztetés, 8. IA fenntartása, 9. fegyelmezés, 10. 

nincs IA 
E, A GY. VISELKEDÉSE RÉSZLETESEN 1. sír, 2. nyűgös, 3. 

mosolyog/nevet, 4. anyára néz, 5. környezetét nézi, 6. egy vokalizáció, 7. több 

vokalizáció, 8. nagymozgás, 9. egyedül játszik, 10. anyát érinti, 11. anyához 

bújik, 12. ágyban van, 13. járókában van 
F, ANYA VISELKEDÉSE RÉSZLETESEN 1. egy vokalizáció, 2. több 

vokalizáció, 3. gy-re néz, 4. mosolyog/nevet, 5. felveszi/kézben tartja/ölben 

Ez egy hierarchikus 
séma. Onnan kezd, 

hogy van-e interakció, 

utána jön a 

tevékenység, és végül 
a specifikus 

viselkedésekről kell 

dönteni. 

 



tartja a gy-et, 6. gy-t öleli, 7. gy-t érinti, 8. játékötletet mond, 9. puszil, 10. 

valaki máshoz beszél, 11. tanít 
 

16. Marschak Interaction Method, (=MIM) Marschak, 1980 

Új-szülött 

kor, 1 hó, 4-

6 hó, 

totyogó kor, 

óvodás kor, 

iskolás kor, 

serdülő kor 

gy. és szülő 

közösen 

megold 6-7 

feladatot 

-84 mikro-

analitikus 

kód írja le a 

viselkedést 

-4 szülői 

alskála, 

összesen 15 

tétel 

-4 gy. 

alskála, 

összesen 12 

tétel 

SZÜLŐI VÁLTOZÓK: 
-ÉRZELMI VÁLASZ A GY-RE (meleg, mesterkélt, negatív, imádó) 
-IRÁNY (segítség ajánlása, teljesítményelvárás, irányítás, tiszta utasítások, 

konzisztencia, magabiztosság) 
-JÁTÉKOSSÁG (spontán kezdeményezés, képzelődés megosztása a gy-kel, 

humor) 
-STRESSZTOLERANCIA (tudja, hogy mi okoz stresszt a gy-nek, és jól 

kezeli, nem túlvédő és nem ignoráló) 
-KONTINGENS VÁLASZKÉSZSÉG (válaszkész érzelmi vagy viselkedéses 

megnyilvánulásokra/ nem) 
GYERMEKI VÁLTOZÓK:  
-ÉRZELMI VÁLASZ A GY FELÉ (meleg, felszabadult, negatív)  
-GY. IGÉNYE A SZÜLŐ IRÁNYÍTÁSÁRA (irányítást kér, kérdést tesz fel, 

a gy. irányít, a gy. a maga feje után megy) 
-JÁTÉKOSSÁG (spontán kezdeményezés, képzelődés megosztása a szülővel, 

humor) 
-STRESSZTŰRÉS (adaptívan megküzd, és elfogadja a szülő pozitív lépéseit) 

7-fokú globális skála Kutatásokon kívül 

előszeretettel alkalmazzák 

terápiás helyzetben 

 

17. Social Event Coding (=SEC), Pettit, Bates, 1990 

6 hótól 4 

éves korig, 

otthon 

vacsora 

közben 

összesen 5½ 

óra 3 napon 

keresztül 

 -KONTROLLESEMÉNY (= a másik viselkedésének 

befolyásolása, pozitív/ellenséges, együttműködéshez vezet/nem) 

-TÁRSAS KAPCSOLATI ESEMÉNY (= egymás közelségének 

keresése, elfogadott/elutasított) 

-TANÍTÁSI ESEMÉNY (= bármilyen tanítási igyekezet) 

Mikroanalitikus 

eseménykódolás 

 

18. Preeschool observation, Egeland és mtsai, 1995. id. Weinfield, Ogawa, Egeland, 2002 

Óvodás kor, 

strukturált 

tanító játék 

 ANYAI SKÁLÁK: 

-ANYA TÁMOGATÓ JELENLÉTE (= az anya pozitívan 

viszonyul és érzelmileg támogatja gy-ét) 

-ANYA ELLENSÉGES (= anya mérges, figyelmen kívül hagyja, 

vagy elutasítja gy-ét) 

-ANYAI INSTRUKCIÓK MINŐSÉGE (= az anya feladatra 

vonatkozó utasításai objektívek, olyan segítséget nyújt, ami 

világos, hasznos és jól időzített) 

GYERMEKI SKÁLÁK: 

hétfokú globális 

skála 

 



-GY. JELENLÉTE (= feladatorientált) 

-GY. NEGATIVISZTIKUSSÁGA (= haragot, nemtetszést, 

ellenségességet fejez ki anyja iránt) 

-GY. ÉRZELEMKIFEJEZÉSE AZ ANYA FELÉ (= pozitív 

viszonyulás az anyához, öröm megosztása) 

DIÁDIKUS SKÁLA: 

-INTERAKCIÓ MINŐSÉGE (= érzelmi és viselkedéses 

kölcsönösség kifejeződése a kapcsolatban) 

 

 

19. EAS Emotional Availability Scales, Biringen, Robinson, Emde, 1998 

 globális skála ANYAI VÁLTOZÓK: 

szenzitivitás 

strukturálás 

nem-intruzivitás 

nem-ellenséges 

 

GYERMEKI VÁLTOZÓK: 

-válaszkészség 

-bevonódottság a szülővel 

 Kapcsolatban áll a kötődési 

biztonsággal 

 



3. Melléklet 
A megfigyelt viselkedések meghatározásai 

Anya 

 

A kategória 

Neve Jelentése Példa Ellenpélda 

követ bevonódott, és követi a gyermek 

játékötleteit, azzal játszanak, amivel a 

gyermek szeretne, a gyermek irányít, az 

anya mintegy kíséri őt; anya elégedettséget 

fejez ki; ha a gyermek rosszkedvű, 

vigasztalja; 

„Jaj, elestél! Nincs semmi baj!” „Tedd bele a kockát a dobozba!” 

(utasítás) 

gazdagít új, saját ötletével egészíti ki a gyermek 

játékát, elaborálja, továbbfűzi a gyermek 

ötletét, ezáltal érdekesebbé teszi azt. Azt 

játszanak, amit a gyermek szeretne, de 

ahhoz színesítően, gazdagítóan járul hozzá 

az anya  anélkül, hogy kizökkentené a 

gyermeket a tevékenységből; 

A gyermek egy formát szeretne 

bedobni a dobozba sikertelenül, az 

anya rámutat, hol próbálkozzon. 

Az anya a gyermek kezébe 

erőltet egy játékot (fizikai 

kényszer). Váratlanul 

megpuszilja a gyermeket 

(kizökkentés). 

fizikailag 

kényszerít 

tevőlegesen avatkozik be a gyermek 

tevékenységébe, megakadályozza, hogy a 

gyermek valamit csináljon, vagy szóban 

vagy tettel kényszeríti a gyermeket, hogy 

valamit megtegyen; 

Lábánál fogva elhúzza a gyermeket 

valahonnan. Felemeli és arrébb teszi a 

gyermeket. Lefogja a gyermek kezét. 

Az ölében úgy tartja a gyermeket, 

hogy az nem tud elmozdulni. Durván 

rászól a gyermekre.  

A gyermek az anya ölében ül, de 

bármikor el tudna menni, ha 

akarna (ez önmagában nem 

számít interakciós fordulatnak). 

Fölemeli a gyermeket, aki 

felkéretszkedik az ölébe (követ). 

utasít felszólítja, utasítja a gyermeket, parancsot 

ad a kialakult játékhoz kapcsolódóan; 

„Mutasd meg, hol a Brum-brum!” 

„Hozd ide!”  „Na, ezt hova teszed?” 

"Hol a Brum-brum?" kérdés, 

miközben a gyermek labdát 

gurigat. „Gyere vissza!” (Ez 

mindkettő tipikusan elterelés.) 

elterel ide sorolódik minden olyan verbális vagy 

nonverbális viselkedés, amely a gyermek 

figyelmének felkeltését, irányítását célozza. 

Az anya irányítja az interakciót. Vagy új 

játéktevékenység felé irányítja a gyermek 

figyelmét, és ezzel megzavarja őt, vagy 

nem hagyja, hogy a gyermek új játékba 

fogjon, ragaszkodik az előző játékhoz, 

Szólongatja a gyermeket, hogy rá 

figyeljen. Minden ilyen kezdetű 

mondat: „Figyelj…”, „Nézd…” Macit 

rázogat a gyermek orra előtt. Felülteti 

a hason fekve is tökéletesen jól 

manipuláló gyermeket. Egymás után 

mutatja be az újabb és újabb tárgyakat 

Felülteti a gyermeket, aki hason 

fekve nem tudott jól manipulálni 

(követ). Felülteti a gyermeket, 

aki hason fekve jól tudott 

manipulálni (kizökkentés). 



amikor a gyermek már kifejezte, hogy 

mással szeretne játszani; 

a gyermeknek anélkül, hogy hagyná a 

gyereket elég időt explorálni a tárgyat. 

kizökkent megakasztja, megszakítja a gyermek 

figyelmi folyamatát, de nem a 

játéktevékenységgel kapcsolatosan, hanem 

a játéktevékenységen kívül álló, egyéb 

dolog miatt; 

Anya megtörli a gyermek orrát. 

Megpuszilja az elmélyülten játszó 

gyermeket.  

Puszis-csikis játékot játszanak. 

Játéktárgyra hívja fel a figyelmet 

(elterelés). 

passzív nem bevonódott a játékba, „érzelmileg 

elérhetetlen”, de más tevékenységben sem 

bevonódott; 

Az anya érzelemnyilvánítás nélkül, 

passzívan nézi a gyermeket. 

Az anya ugyan csak nézi a 

gyermeket, de osztozik az 

örömében, bánatában. Egymással 

interakcióban maradnak szavak 

nélkül is (követés).  

negligál nem a gyermekre figyel. Aktívan mást 

csinál; 

Az anya kiszól az operatőrnek vagy a 

gyermek testvérének. Játékot helyre 

tesz, rámol, takarít. 

Az nem számít, ha az operatőr 

vagy a testvér kezdeményezésére 

reagál az anya.  

inadekvát nem veszi figyelembe a gyermek egy 

egyértelmű kívánságát, szükségletét, vagy 

késlekedik a reagálással, vagy a gyermek 

teljesen egyértelmű jelzése ellenére az anya 

mást válaszol. Elégedetlenségét fejezi ki a 

gyermekkel szemben; 

Az anya foglalkozik egy tárggyal, 

miközben a gyermek már kifejezte, 

hogy ő kéri a tárgyat. A gyermek 

felnyújtózik az anyára, de az anya 

nem veszi fel. Nem adja oda a 

játéktárgyat, amiért a gyermek 

nyúlkál. 

Az anya kiveszi a gyermek 

kezéből a tárgyat, hogy ne azzal 

játsszon (elterelés). 

játékot igazít  a játékkal kapcsolatban csinál valamit, 

azzal kapcsolatosan ténykedik, pl. szerel, 

igazít, de nem játszik, és közben nem hívja 

fel a gyermek figyelmét arra, amit csinál; 

Az anya átmegy a másik szobába egy 

babakönyvért. Visszaszereli az elefánt 

kihullott lábát. 

Az anya átmegy a másik szobába 

egy babakönyvért, és közben 

szólongatja a gyermeket, hogy 

figyeljen oda az új játéktárgyra 

(elterelés). 

nem 

megítélhető/ 

egyéb 

nem megítélhető, mert nem látható, vagy 

látható, de a döntést lehetetlenné teszi 

valamilyen tényező (pl. testvér, telefon), 

vagy viselkedése egyik kategóriába sem 

sorolható. 

Az anya nem látható, mert a kamera 

mást mutat, vagy az anya kimegy a 

helységből. A testvér, apuka, telefon, 

operatőr stb. megszólal, és az anya 

erre válaszol. 

Az anya ugyan nincs a 

képernyőn, de pontosan tudjuk, 

hogy mit csinál, ezért 

értékelhető, megítélhető a 

viselkedése. 

 



A gyerek 

 

 A kategória 

Neve Jelentése Példa Ellenpélda 

játszik saját ötlete alapján tevékenykedik; Labdát gurigat. Kúszik a földön, hogy megközelítsen 

egy tárgyat (felderít). 

felderít új játékot keres, új tevékenységet kezdeményez, 

explorálja a környezetét; 

Kúszik a földön, hogy megközelítsen egy 

tárgyat. Ledob egy tárgyat és felvesz egy 

másikat.  

Elejt egy tárgyat, és ugyanazt veszi 

vissza (játszik). 

megfelel szót fogad, követi az anya utasítását vagy 

elfogadja az anya ötletét  pozitív vagy negatív 

érzelmi megnyilvánulás nélkül. A fizikai 

kényszerítésnek nem áll ellen, megadja magát; 

Játszik egy autóval, az anya eközben labdát gurít 

felé, a gyermek visszagurítja a labdát, majd 

játszik tovább az autóval. Az anya úgy fogja le a 

gyermeket, pl. az ölében tartva, hogy a gyerek 

nem tud mozdulni, és a gyermek nem ellenkezik. 

Az anya új játékot kezdeményez, a 

gyerek rá sem néz, tovább játszik a 

saját játékával (negligál). 

együttműködik az anya új ötletét, javaslatát örömmel 

(mosolygás, nevetés, pozitív vokalizáció) 

elfogadja, érdeklődve, aktívan, lelkesen 

együttműködik az anyával; 

A gyermek az autóval foglalatoskodik, az anya 

labdát gurít felé. A gyermek abbahagyja az 

autózást, és bekapcsolódik a gurigázásba. 

 

ellenáll nem fogadja el az anya ötletét, utasítását. 

Aktívan ellenáll, nyűgös lesz, sír, szembeszegül. 

Tiltakozik a fizikai kényszerítés ellen; 

A gyermek a felkínált tárgyat mérgesen eldobja. 

Az anya elveszi a tárgyat a gyermektől, aki erre 

nyűgös lesz vagy sírni kezd. A gyermek aktívan 

keresi az elkobzott tárgyat. A lefogott gyermek 

hánykolódik. 

A gyermek sír, mert elesett (egyéb). 

negligál figyelmen kívül hagyja az anya játékötletét, 

utasítását, esetleg tiltását, zavartalanul folytatja, 

amivel foglalatoskodott. Nem engedi magát 

kizökkenteni a figyelmi folyamatából, passzívan 

ellenáll; 

A gyermek elfordítja a tekintetét az anyáról, aki 

játékot ajánl fel, és a saját játékára figyel. Az anya 

a gyermekhez gurítja a labdát, de a gyermek rá se 

hederít, azzal foglalkozik, amivel előtte is 

foglalkozott.  

A gyermek nem reagál az anya 

kezdeményezésére, de éppen semmit 

sem csinál, bambul (passzív). 

passzív semmit sem csinál, bambul; Üres tekintettel néz. Érdeklődve néz. 

nem 

megítélhető/ 

egyéb 

nem megítélhető, mert nem látható, vagy 

látható, de a megítélést lehetetlenné teszi 

valamilyen tényező. 

A gyermek nem látható, mert a kamera mást 

mutat, vagy a gyermek kimegy a helységből. A 

testvér, apuka, telefon, operatőr stb. megszólal, 

és a gyermek arra reagál.  

A gyermek ugyan nincs a képernyőn, 

de pontosan tudjuk, hogy mit csinál, 

ezért értékelhető, megítélhető a 

viselkedése. 



4. Melléklet 

 
Anyai viselkedéses változók időtartam adatai 

 

 

 Követ Gazdagít Kényszerít Utasít Elterel Kizökkent Passzív Negligál Inadekvát 
Játékot 

igazít 
Egyéb ∑ 

Teljes minta, szabad játék 

átlag 0,370 0,178 0,044 0,078 0,227 0,006 0,032 0,023 0,009 0,017 0,017 1,00 

szórás 0,23 0,16 0,07 0,11 0,15 0,01 0,07 0,03 0,02 0,05 0,04  

Teljes minta, tanító játék 

átlag 0,365 0,224 0,033 0,108 0,179 0,003 0,039 0,023 0,007 0,006 0,013 1,00 

szórás 0,22 0,19 0,05 0,13 0,17 0,01 0,08 0,05 0,02 0,02 0,4  

Időre született csoport, szabad játék 

átlag 0,402 0,231 0,023 0,073 0,208 0,003 0,015 0,01 0,003 0,016 0,011 99,5 

szórás 0,22 0,17 0,05 0,13 0,13 0,01 0,04 0,02 0,01 0,05 0,03  

Koraszülött csoport, szabad játék 

átlag 0,325 0,103 0,073 0,085 0,254 0,009 0,055 0,041 0,016 0,019 0,026 1,01 

szórás 0,24 0,09 0,09 0,09 0,17 0,02 0,1 0,04 0,03 0,04 0,05  

Időre született csoport, tanító játék 

átlag 0,374 0,272 0,035 0,107 0,158 0,0005 0,017 0,039 0,006 0,002 0,026 1,03 

szórás 0,2 0,2 0, 1 0, 2 0, 2 0,002 0,03 0,03 0,02 0,007 0,05  

Koraszülött csoport, tanító játék 

átlag 0,352 0,157 0,032 0,108 0,208 0,006 0,071 0,039 0,009 0,011 0,026 1,02 

szórás 0,2 0,1 0,05 0,1 0,2 0,01 0,1 0,06 0,02 0,03 0,05  

 



A csecsemő viselkedéses változók időtartam adatai 
 

 Játszik Felderít Megfelel Együttműködik Ellenáll Negligál Passzív Egyéb ∑ 

Teljes minta, szabad játék 

átlag 0,366 0,188 0,137 0,130 0,124 0,023 0,020 0,012 1,00 

szórás 0,23 0,07 0,17 0,13 0,05 0,14 0,02 0,02  

Teljes minta, tanító játék 

átlag 0,500 0,161 0,135 0,093 0,07 0,027 0,008 0,006 1,00 

szórás 0,24 0,08 0,12 0,15 0,04 0,11 0,03 0,03  

Időre született csoport, szabad játék 

átlag 0,418 0,112 0,123 0,203 0,104 0,0105 0,020 0,008 1,00 

szórás 0,25 0,08 0,12 0,17 0,1 0,02 0,03 0,02  

Koraszülött csoport, szabad játék 

átlag 0,293 0,155 0,156 0,167 0,152 0,041 0,021 0,017 1,00 

szórás 0,20 0,08 0,12 0,12 0,13 0,06 0,04 0,04  

Időre született csoport, tanító játék 

átlag 0,496 0,065 0,184 0,095 0,125 0,026 0,007 0,003 1,00 

szórás 0,23 0,060 0,19 0,14 0,15 0,06 0,02 0,01  

Koraszülött csoport, tanító játék 

átlag 0,506 0,078 0,129 0,091 0,149 0,028 0,009 0,009 1,00 

szórás 0,22 0,08 0,13 0,12 0,13 0,04 0,02 0,02  

  



 viselkedés 
követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 
S

za
b
ad

 j
át

ék
 

követ 

 
 -,494** ,001 ,022 ,892 -,274 ,079 -,468** ,002 -,043 ,786 -,013 ,935 

gazdagít ,242 ,198  -,092 ,561 -,106 ,502 -,124 ,434 -,236 ,132 -,234 ,136 

kényszerít 

 
-,307 ,099 -,108 ,569  -,052 ,742 ,123 

,436 
-,135 ,395 -,070 ,658 

 

utasít -,277 ,139 ,009 ,961 -,017 ,930  ,034 
,830 

,285 ,067 ,071 ,654 
 

elterel 

 
-,755** ,000 -,247 ,188 ,194 ,304 ,068 ,721  ,088 ,580 -,160 ,311 

negligál -,211 ,263 -,415* ,023 ,200 ,290 ,132 ,487 ,030 ,874  ,143 ,367 

passzív -,291 ,118 -,242 ,198 ,187 ,323 ,293 ,116 ,088 ,642 ,320 ,085  

T
an

ít
ó
 j

át
ék

 

követ 

 
 -,202 ,200 -,236 ,132 -,152 ,335 -,404** ,008 -,401** ,009 -,305* ,050 

gazdagít ,138 ,467  ,155 ,328 -,504** ,001 -,293 ,060 -,269 ,085 -,362 ,018 

kényszerít 

 
-,137 ,472 -,101 -,197  

 
,056 ,723 ,120 ,449 ,080 ,613 -,024 ,879 

 

utasít -,635** ,000 -,155 ,412 -,143 ,451  ,016 ,920 ,375* ,015 ,619** ,000 

elterel 

 
-,762* ,000 -,194 ,304 ,059 ,758 ,514** ,004  ,306* ,049 ,134 ,399 

negligál -,497** ,005 -,495** ,005 ,422* ,020 ,038 ,841 ,348 ,060  ,461** ,002 

passzív -,247 ,188 -,304 ,102 ,194 ,304 -,166 ,380 ,027 ,888 ,233 ,216  

5. Melléklet. Anyai viselkedési változók közötti Spearman korrelációs együtthatók.  

Vastaggal szedett: koraszülött (N=30), dőlt: időre született (N=42) csoport. *=p≤0,05 és **=p≤0,01 

  



 

 
viselkedés 

játszik felderít megfelel együttműködik ellenáll negligál passzív 

rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 
S

za
b
ad

 j
át

ék
 

játszik  -,372* ,015 -,443** ,003 -,706** ,000 -,083 ,600 -,478** ,001 ,007 ,965 

felderít ,071 ,710  ,229 ,146 ,021 ,894 -,003 ,986 ,219 ,164 ,144 ,361 

megfelel -,688** 
 

-,068 ,722  ,051 ,749 ,030 0,849 ,335* ,030 -,260 ,096 
,000 

együttműködik -,227 ,227 -,438* ,015 -,025 ,894  -,070 ,660 ,088 ,581 -,008 ,962 

ellenáll -,385* ,035 ,165 ,385 ,322 ,082 -,204 ,280  -,003 ,983 ,030 ,848 

negligál -,517** ,003 -,157 ,409 ,302 ,105 -,058 ,762 ,060 ,752  ,116 ,463 

passzív -,229 ,223 ,043 ,821 ,096 ,613 ,235 ,211 -,122 ,520 -,145 ,445 
  

  

T
an

ít
ó
 j

át
ék

 

játszik  -,105 ,507 -,562** ,000 -,130 ,413 -,143 ,366 -,459** ,002 -,080 ,614 

felderít -,156 ,409  -,110 ,489 ,097 ,540 ,007 ,966 ,181 ,251 ,466** ,002 

megfelel -,643** ,000 -,115 ,544  -,269 ,085 ,119 ,454 ,259 ,098 -,104 ,511 

együttműködik -,230 ,222 -,346 ,061 -,096 ,613  ,080 ,613 -,136 ,391 -,040 ,802 

ellenáll -,040 ,836 ,017 ,931 ,019 ,920 -,116 ,541  -,190 ,229 ,067 ,672 

negligál -,606** ,000 -,247 ,188 ,338 ,068 ,134 ,480 -,230 ,222  -,142 ,370 

passzív -,223 ,235 -,227 ,227 ,246 ,190 ,080 ,677 -,063 ,742 ,278 ,136 
 

 
 

4. Melléklet. Csecsemő viselkedési változók közötti Spearman korrelációs együtthatók.  

Vastaggal szedett: koraszülött (N=30), dőlt: időre született (N=42) csoport. *=p≤0,05 és **=p≤0,01 

   



 
viselkedés 

játszik felderít megfelel együttműködik ellenáll negligál passzív 
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rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 
S

za
b
ad

 j
át

ék
 

követ 

 

,518** ,000 -,034 ,832 -,342* ,027 -,382* ,012 ,120 ,448 -,324* ,036 -,058 ,717 

,528** ,003 ,257 ,170 -,599** ,000 ,058 ,763 -,230 ,222 -,611** ,000 ,097 ,611 

gazdagít 
-,011 ,945 -,230 ,143 -,162 ,307 ,211 ,179 -,154 ,331 -,092 ,562 ,161 ,309 

-,149 ,433 -,175 ,354 -,095 ,616 ,255 ,174 ,074 ,699 -,071 ,710 ,327 ,078 

kényszerít 

 

-,154 ,329 -,132 ,404 ,153 ,333 ,050 ,754 ,701** ,000 ,016 ,919 -,093 ,557 

-,471** ,009 ,060 ,752 ,461 ,010 -,189 ,318 ,523** ,003 ,295 ,114 ,046 ,811 

utasít 
-,079 ,620 ,142 ,370 ,288 ,065 -,180 ,254 -,049 ,759 ,270 ,083 ,043 ,786 

-,260 ,165 -,219 ,245 ,281 ,132 ,011 ,952 ,085 ,656 ,380 ,039 ,117 ,537 

elterel 

 

-,658** ,000 ,253 ,106 ,566** ,000 ,434** ,004 -,078 ,625 ,552** ,000 -,122 ,440 

-,528** ,003 -,089 ,641 ,479** ,007 ,021 ,912 ,026 ,892 ,753** ,000 -,156 ,409 

negligál 
-,078 ,624 ,270 ,084 ,130 ,411 -,010 ,952 -,142 ,368 ,219 ,163 ,036 ,823 

-,191 ,311 ,040 ,833 ,093 ,626 ,035 ,856 ,072 ,704 ,069 ,717 ,203 ,281 

passzív 
,210 ,182 ,293 ,060 -,119 ,457 -,141 ,373 ,178 ,260 -,160 ,311 ,314* ,043 

-,138 ,467 ,297 ,110 ,216 ,252 -,307 ,099 ,494** ,006 ,131 ,492 -,042 ,827 

T
an

ít
ó
 j

át
ék

 

követ 

 

,623** ,000 ,129 ,417 -,505** ,001 -,104 ,514 -,128 ,420 -,260 ,096 ,114 ,473 

,719** ,000 ,080 ,673 -,688** ,000 ,032 ,867 -,211 ,262 -,570** ,001 -,108 ,569 

gazdagít 
,296 ,057 -,130 ,411 -,259 ,097 ,240 ,126 ,253 ,106 -,300 ,054 ,017 ,917 

,090 ,636 -,421* ,021 -,145 ,446 ,640** ,000 ,028 ,885 -,117 ,537 ,108 ,570 

kényszerít 

 

-,286 ,066 ,046 ,771 ,251 ,110 ,216 ,170 ,241 ,124 ,030 ,850 -,034 ,833 

-,047 ,804 ,173 ,362 -,003 ,989 -,076 ,689 ,626** ,000 -,126 ,508 -,183 ,333 

utasít 
-,393** ,010 ,288 ,064 ,277 ,076 ,074 ,642 -,085 ,592 ,416** ,006 ,059 ,711 

-,560** ,001 -,262 ,162 ,507** ,004 ,047 ,804 ,137 ,469 ,606** ,000 ,272 ,146 

elterel 

 

-,537** ,000 ,141 ,372 ,474** ,002 -,129 ,415 ,053 ,741 ,514** ,001 ,096 ,546 

-,765** ,000 -,088 ,645 ,698** ,000 ,106 ,576 -,065 ,732 ,700** ,000 ,223 236 

negligál 
-,267 ,087 ,271 ,083 ,078 ,625 ,098 ,535 ,000 ,996 ,157 ,322 ,078 ,625 

-,200 ,290 ,295 ,113 ,180 ,342 -,288 ,122 ,289 ,121 ,221 ,240 -,246 ,190 

passzív 
-0,404** ,008 ,356* ,021 ,146 ,358 ,087 ,584 ,034 ,830 ,453** ,003 ,219 ,163 

,088 ,643 ,069 ,717 ,145 ,444 -,422* ,020 ,013 ,947 -,097 ,612 ,082 ,668 



 

8. Melléklet 

Fejlődési mutató 

Levene-teszt T-teszt 

F érték 
Szignifikancia 

(p) 
t 

Szabadságfok 

(df) 

Szignifikancia 

(p) 

MDI 3,873 0,053 -2,255 67 0,027 

PDI 1,064 0,306 -2,689 67 0,009 

O 0,977 0,327 -0,556 67 0,580 

E 3,593 0,062 1,399 67 0,166 

MOT 11,399 0,001 -1,603 28,983 0,120 

A fejlődési mutatók Levene- és t-teszt értékei. 

 

 

9. Melléklet 

anya viselkedés 
követ gazdagít kényszerít utasít elterel negligál passzív 

rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

Szabad 

játék anyai 

iskolázottság 

,229 ,053 ,194 ,102 -,364** ,002 -,266* ,024 ,024 ,840 -,135 ,257 -,047 ,693 

Tanító 

játék 
,238* ,044 ,052 ,666 -,078 ,514 -,298* ,011 ,049 ,685 -,225 ,057 -,103 ,390 

 

csecsemő viselkedés 
játszik felderít megfelel együttműködik ellenáll negligál passzív 

rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

Szabad 

játék anyai 

iskolázottság 

,255* ,031 ,056 ,642 -,251* ,033 -,011 ,926 -,233* ,049 -,263* ,025 -,028 ,816 

Tanító 

játék 
,066 ,581 ,269* ,022 -,141 ,238 ,053 ,656 ,012 ,921 -,139 ,245 -,054 ,654 

Az anyák iskolázottsági szintje, valamint az anya és a csecsemő viselkedésének Spearman-korrelációi (N=72). *=p≤0,05 és **=p≤0,01



10. Melléklet 

 
Az alacsony előfordulású anya-csecsemő kódpárok kiszűrésére a következő eljárást alkalmaztuk:  

Az egyes kódpárok előfordulása binomiális eloszlást követ: annak valószínűsége, hogy egy kódpár esetén 

éppen előfordulást regisztrálunk:  

, 

ahol  

P  ismeretlen sokasági arány,  

n  az összes megfigyelés száma itt jellemzően nagy (mint láttuk ezres, sőt tízezres 

nagyságrendű) 

Elhanyagolhatónak tekintettük az olyan előfordulásokat, amelyek sokasági aránya , azaz 1 ezrelék. 

Ez mindenképpen szubjektív eljárás, de szakmailag elfogadhatónak tűnik. Alapja az, hogy egyenletes eloszlás 

esetén egy pár előfordulásának valószínűsége , aminél legalább egy nagyságrenddel kisebb határt 

szeretnénk megszabni. Ez 0,001 és 0,002 között lenne, amiből az alsó határt választottuk. Ha ezt a 

kiindulópontot elfogadjuk, akkor azt kell csak meghatároznunk, hogy a szokásos 95%-os megbízhatósági 

szinten ez legfeljebb mekkora gyakoriságot jelent, és ahol az adott kódpár gyakorisága ennél kisebb, azt 0-hoz 

közel állónak, elhanyagolhatónak tekintjük, és elhagyjuk. Mivel a minta nagy, a normális eloszláson alapuló 

közelítés bőségesen elegendő pontosságú.  

Ezért az  várható értékű és  varianciájú normális eloszlású intervallum felső 5%-os határa: 

 

Konkrét esetekben ezek a határok a következők: 

 

Szabad játék – kontroll 24,68 

Szabad játék – koraszülött 20,34 

Tanító játék – kontroll 19,75 

Tanító játék – koraszülött 20,95 
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11. Melléklet 

 
A struktúrák összehasonlítása elemenként  próbával és leíró mutatókkal 

gyermek játszik   k=7 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   783,2972 6,3E-166 0,9579 0,1761 0,3729 0,8571 0,7143 14,22865824 
Tanító kontroll - tanító koraszülött   906,7597 1,3E-192 0,9688 0,1624 0,3332 0,8214 0,7143 12,82645938 
Szabad kontroll - tanító kontroll   135,6767 8,18E-27 0,9926 0,0754 0,1387 0,9642 0,9048 5,979076152 
Szabad koraszülött - tanító koraszülött   141,6662 4,46E-28 0,9799 0,1086 0,1861 0,9642 0,9048 9,52894025 

               

gyermek együttműködik k=7 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   307,8379 1,71E-63 0,897938 0,20137721 0,367559341 0,821429 0,619048 19,96637093 

Tanító kontroll - tanító koraszülött   154,9112 7,08E-31 0,906431 0,2316558 0,436960056 0,857143 0,714286 20,65630812 
Szabad kontroll - tanító kontroll   267,9484 5,96E-55 0,894954 0,227398637 0,46643008 0,964286 0,904762 21,00793112 

Szabad koraszülött - tanító koraszülött   113,9997 2,96E-22 0,901285 0,162027105 0,329169891 0,928571 0,809524 17,74459084 

               

gyermek negligál   k=7 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   200,8118 1,27E-40 0,971536 0,143547409 0,336816458 0,714286 0,619048 11,69185417 
Tanító kontroll - tanító koraszülött   25,79409 0,000243 0,993713 0,048823207 0,106640266 0,928571 0,809524 4,854209058 
Szabad kontroll - tanító kontroll   88,18992 7,2E-17 0,980356 0,10753471 0,22344832 0,857143 0,714286 9,452734122 
Szabad koraszülött - tanító koraszülött   346,5833 8,35E-72 0,933913 0,217659969 0,481064738 0,428571 0,428571 17,93130854 

2



 

               

gyermek explorál   k=7 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   246,0775 2,83E-50 0,970262 0,131644424 0,328274225 0,535714 0,428571 11,61657365 
Tanító kontroll - tanító koraszülött   99,18478 3,71E-19 0,918748 0,155746593 0,305737635 0,642857 0,52381 16,57238512 
Szabad kontroll - tanító kontroll   153,9074 1,15E-30 0,960058 0,185835903 0,369982295 0,821429 0,714286 15,49566525 
Szabad koraszülött - tanító koraszülött   0 0,035479 0,997882 0,03775018 0,090010807 0,928571 0,809524 3,324251839 

               

gyermek megfelel   k=6 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       Távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   207,1123 5,81E-42 0,859398 0,197017562 0,403008906 0,828571 0,733333 20,59112307 
Tanító kontroll - tanító koraszülött   206,1012 9,53E-42 0,806204 0,192553402 0,372356219 0,942857 0,866667 21,65022037   

Szabad kontroll - tanító kontroll   160,9565 3,71E-32 0,869414 0,203607531 0,356862601 0,869414 0,866667 20,95380459 
Szabad koraszülött - tanító koraszülött   133,6956 2,14E-26 0,897107 0,143564858 0,258942767 0,828571 0,733333 15,97364289 

               

gyermek opponál   k=5 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       Távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   22,57049 0,000154 0,855054 0,178351621 0,338563246 0,9 0,7 19,32998281 
Tanító kontroll - tanító koraszülött   96,27935 6,09E-20 -0,15527 0,403495736 0,751761993 0,46169 0,2 45,6541115 
Szabad kontroll - tanító kontroll   33,26376 1,05E-06 0,177128 0,273350405 0,537878788 0,307794 0,2 31,72551377 
Szabad koraszülött - tanító koraszülött   19,97749 0,000505 0,831587 0,162552201 0,312578123 0,8 0,7 17,72171034 



 

               

gyermek passzív   k=5 Mutató 

        

Százalékok ill. rangok alapján:      Khi-négyzet Pearson  
korreláció 

Euklideszi Manhattan Spearman Kendall Eltérésszög 

       Távolság p távolság rangkorreláció (fok) 

Szabad kontroll - szabad koraszülött   33,21592 1,08E-06 0,791344 0,198422103 0,348345053 0,6 0,3 21,05095931 
Tanító kontroll - tanító koraszülött   21,00496 0,000316 0,773692 0,225394504 0,45526476 0,8 0,7 23,25942841 
Szabad kontroll - tanító kontroll   38,46258 8,99E-08 0,742733 0,228361609 0,430779723 0,9 0,7 24,01249729 
Szabad koraszülött - tanító koraszülött   19,40717 0,000654 0,811699 0,20494328 0,356157813 0,5 0,3 21,14574382 

             
  

 



 

12. Melléklet 

 
Váltási arányok csökkenő sorrendben, szabad játékban 

 
 

Időre született csoport 

 

játszik - követ átvált játszik - gazdagít 3.3565 

játszik - gazdagít átvált játszik - követ 2.4306 

játszik - követ átvált felderít - követ 2.2569 

felderít - követ átvált játszik - követ 2.0255 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - követ 1.9097 

megfelel - elterel átvált együttműködik - elterel 1.9097 

negligál - elterel átvált megfelel - elterel 1.794 

felderít - követ átvált felderít - elterel 1.6204 

felderít - elterel átvált megfelel - elterel 1.2731 

együttműködik - követ átvált felderít - követ 1.2731 

felderít - elterel átvált negligál - elterel 1.2153 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - gazdagít 1.2153 

játszik - követ átvált játszik - elterel 1.2153 

játszik - elterel átvált játszik - követ 1.1574 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.9838 

megfelel - elterel átvált negligál - elterel 0.9838 

együttműködik - gazdagít átvált játszik - követ 0.92593 

megfelel - elterel átvált felderít - elterel 0.81019 

játszik - elterel átvált megfelel - elterel 0.81019 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - elterel 0.81019 

felderít - gazdagít átvált felderít - elterel 0.81019 

játszik - gazdagít átvált játszik - elterel 0.81019 

megfelel - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.75231 

felderít - elterel átvált felderít - követ 0.75231 

felderít - követ átvált negligál - elterel 0.75231 

együttműködik - elterel átvált felderít - elterel 0.69444 

negligál - utasít átvált megfelel - utasít 0.69444 

együttműködik - követ átvált együttműködik - gazdagít 0.69444 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - elterel 0.63657 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - követ 0.63657 

játszik - gazdagít átvált játszik - utasít 0.63657 

játszik - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.63657 

negligál - elterel átvált felderít - elterel 0.5787 



megfelel - elterel átvált játszik - elterel 0.5787 

felderít - elterel átvált együttműködik - elterel 0.5787 

játszik - elterel átvált negligál - elterel 0.5787 

játszik - utasít átvált játszik - követ 0.5787 

megfelel - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.5787 

együttműködik - követ átvált együttműködik - elterel 0.5787 

játszik - követ átvált negligál - elterel 0.5787 

játszik - követ átvált játszik - utasít 0.5787 

negligál - elterel átvált negligál - követ 0.52083 

negligál - elterel átvált játszik - követ 0.52083 

megfelel - elterel átvált megfelel - utasít 0.52083 

megfelel - utasít átvált megfelel - elterel 0.52083 

megfelel - utasít átvált negligál - utasít 0.52083 

felderít - gazdagít átvált felderít - követ 0.52083 

játszik - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.52083 

együttműködik - követ átvált játszik - követ 0.52083 

negligál - elterel átvált együttműködik - elterel 0.46296 

negligál - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.46296 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - gazdagít 0.46296 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - utasít 0.46296 

játszik - követ átvált együttműködik - gazdagít 0.46296 

együttműködik - elterel átvált megfelel - elterel 0.40509 

megfelel - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.40509 

játszik - elterel átvált együttműködik - elterel 0.40509 

negligál - utasít átvált negligál - elterel 0.40509 

negligál - utasít átvált játszik - gazdagít 0.40509 

negligál - utasít átvált játszik - követ 0.40509 

játszik - utasít átvált megfelel - utasít 0.40509 

játszik - utasít átvált játszik - gazdagít 0.40509 

együttműködik - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.40509 

megfelel - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.40509 

megfelel - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.40509 

negligál - követ átvált negligál - elterel 0.40509 

megfelel - követ átvált játszik - követ 0.40509 

játszik - játékot igazít átvált játszik - elterel 0.34722 

negligál - elterel átvált negligál - utasít 0.34722 

megfelel - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.34722 

megfelel - elterel átvált megfelel - követ 0.34722 

megfelel - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.34722 

játszik - gazdagít átvált negligál - utasít 0.34722 

ellenáll - követ átvált játszik - követ 0.34722 

együttműködik - követ átvált együttműködik - utasít 0.34722 

felderít - követ átvált felderít - gazdagít 0.34722 

játszik - követ átvált játszik - negligál 0.34722 

felderít - negligál átvált felderít - elterel 0.28935 

negligál - elterel átvált negligál - kényszerít 0.28935 

ellenáll - elterel átvált negligál - elterel 0.28935 

együttműködik - elterel átvált negligál - elterel 0.28935 



együttműködik - elterel átvált játszik - követ 0.28935 

megfelel - elterel átvált ellenáll - elterel 0.28935 

megfelel - elterel átvált játszik - követ 0.28935 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - követ 0.28935 

megfelel - utasít átvált megfelel - gazdagít 0.28935 

felderít - utasít átvált felderít - követ 0.28935 

megfelel - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.28935 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - gazdagít 0.28935 

negligál - gazdagít átvált negligál - elterel 0.28935 

együttműködik - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.28935 

játszik - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.28935 

játszik - követ átvált játszik - játékot igazít 0.28935 

játszik - követ átvált játszik - passzív 0.28935 

játszik - követ átvált negligál - utasít 0.28935 

játszik - követ átvált együttműködik - követ 0.28935 

játszik - játékot igazít átvált játszik - gazdagít 0.23148 

játszik - passzív átvált felderít - passzív 0.23148 

negligál - elterel átvált ellenáll - elterel 0.23148 

együttműködik - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.23148 

megfelel - utasít átvált játszik - gazdagít 0.23148 

negligál - kényszerít átvált negligál - elterel 0.23148 

ellenáll - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.23148 

passzív - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.23148 

negligál - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.23148 

megfelel - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.23148 

felderít - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.23148 

játszik - gazdagít átvált játszik - játékot igazít 0.23148 

játszik - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.23148 

játszik - gazdagít átvált felderít - követ 0.23148 

játszik - követ átvált megfelel - elterel 0.23148 

játszik - követ átvált ellenáll - követ 0.23148 

játszik - negligál átvált játszik - elterel 0.17361 

passzív - elterel átvált együttműködik - elterel 0.17361 

negligál - elterel átvált negligál - negligál 0.17361 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - kényszerít 0.17361 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - utasít 0.17361 

megfelel - elterel átvált együttműködik - követ 0.17361 

felderít - elterel átvált felderít - negligál 0.17361 

felderít - elterel átvált passzív - elterel 0.17361 

felderít - elterel átvált felderít - utasít 0.17361 

felderít - elterel átvált játszik - követ 0.17361 

játszik - elterel átvált ellenáll - elterel 0.17361 

játszik - elterel átvált felderít - elterel 0.17361 

játszik - elterel átvált játszik - gazdagít 0.17361 

negligál - utasít átvált megfelel - elterel 0.17361 

negligál - utasít átvált felderít - utasít 0.17361 

negligál - utasít átvált játszik - utasít 0.17361 

együttműködik - utasít átvált felderít - utasít 0.17361 



felderít - utasít átvált felderít - elterel 0.17361 

felderít - utasít átvált megfelel - utasít 0.17361 

játszik - utasít átvált játszik - elterel 0.17361 

negligál - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.17361 

negligál - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.17361 

ellenáll - gazdagít átvált játszik - követ 0.17361 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - inadekvát 0.17361 

együttműködik - gazdagít átvált passzív - gazdagít 0.17361 

felderít - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.17361 

felderít - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.17361 

játszik - gazdagít átvált ellenáll - gazdagít 0.17361 

passzív - követ átvált passzív - elterel 0.17361 

negligál - követ átvált felderít - követ 0.17361 

megfelel - követ átvált együttműködik - követ 0.17361 

felderít - követ átvált felderít - negligál 0.17361 

felderít - követ átvált felderít - utasít 0.17361 

felderít - követ átvált passzív - követ 0.17361 

játszik - követ átvált megfelel - gazdagít 0.17361 

együttműködik - játékot igazít átvált együttműködik - elterel 0.11574 

felderít - játékot igazít átvált felderít - elterel 0.11574 

játszik - játékot igazít átvált ellenáll - játékot igazít 0.11574 

játszik - játékot igazít átvált felderít - játékot igazít 0.11574 

együttműködik - negligál átvált együttműködik - gazdagít 0.11574 

felderít - negligál átvált negligál - elterel 0.11574 

felderít - negligál átvált felderít - követ 0.11574 

játszik - negligál átvált felderít - negligál 0.11574 

játszik - negligál átvált játszik - követ 0.11574 

felderít - passzív átvált felderít - elterel 0.11574 

felderít - passzív átvált felderít - követ 0.11574 

játszik - passzív átvált negligál - utasít 0.11574 

játszik - passzív átvált játszik - utasít 0.11574 

játszik - passzív átvált játszik - követ 0.11574 

felderít - kizökkent átvált felderít - elterel 0.11574 

játszik - kizökkent átvált játszik - elterel 0.11574 

passzív - elterel átvált passzív - követ 0.11574 

negligál - elterel átvált játszik - elterel 0.11574 

negligál - elterel átvált negligál - gazdagít 0.11574 

negligál - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.11574 

negligál - elterel átvált együttműködik - követ 0.11574 

negligál - elterel átvált megfelel - követ 0.11574 

ellenáll - elterel átvált együttműködik - elterel 0.11574 

ellenáll - elterel átvált felderít - elterel 0.11574 

megfelel - elterel átvált passzív - elterel 0.11574 

megfelel - elterel átvált játszik - gazdagít 0.11574 

felderít - elterel átvált ellenáll - elterel 0.11574 

felderít - elterel átvált játszik - elterel 0.11574 

felderít - elterel átvált megfelel - utasít 0.11574 

felderít - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.11574 



felderít - elterel átvált együttműködik - követ 0.11574 

játszik - elterel átvált játszik - játékot igazít 0.11574 

játszik - elterel átvált játszik - passzív 0.11574 

játszik - elterel átvált játszik - utasít 0.11574 

játszik - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.11574 

játszik - elterel átvált megfelel - követ 0.11574 

negligál - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.11574 

ellenáll - utasít átvált játszik - követ 0.11574 

együttműködik - utasít átvált negligál - utasít 0.11574 

megfelel - utasít átvált ellenáll - utasít 0.11574 

megfelel - utasít átvált felderít - utasít 0.11574 

megfelel - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.11574 

megfelel - utasít átvált együttműködik - gazdagít 0.11574 

megfelel - utasít átvált megfelel - követ 0.11574 

megfelel - utasít átvált felderít - követ 0.11574 

felderít - utasít átvált negligál - utasít 0.11574 

játszik - utasít átvált együttműködik - utasít 0.11574 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - gazdagít 0.11574 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - gazdagít 0.11574 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - követ 0.11574 

megfelel - kényszerít átvált játszik - követ 0.11574 

játszik - kényszerít átvált játszik - elterel 0.11574 

negligál - gazdagít átvált negligál - követ 0.11574 

negligál - gazdagít átvált játszik - követ 0.11574 

ellenáll - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - játékot igazít 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - utasít 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - kényszerít 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált ellenáll - gazdagít 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.11574 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - követ 0.11574 

megfelel - gazdagít átvált negligál - utasít 0.11574 

megfelel - gazdagít átvált megfelel - utasít 0.11574 

megfelel - gazdagít átvált ellenáll - gazdagít 0.11574 

felderít - gazdagít átvált negligál - utasít 0.11574 

játszik - gazdagít átvált játszik - passzív 0.11574 

játszik - gazdagít átvált játszik - kizökkent 0.11574 

játszik - gazdagít átvált megfelel - utasít 0.11574 

játszik - gazdagít átvált játszik - kényszerít 0.11574 

passzív - követ átvált felderít - követ 0.11574 

passzív - követ átvált játszik - követ 0.11574 

negligál - követ átvált negligál - gazdagít 0.11574 

ellenáll - követ átvált felderít - követ 0.11574 

együttműködik - követ átvált együttműködik - kizökkent 0.11574 

együttműködik - követ átvált megfelel - elterel 0.11574 

megfelel - követ átvált megfelel - gazdagít 0.11574 

megfelel - követ átvált negligál - követ 0.11574 



megfelel - követ átvált felderít - követ 0.11574 

felderít - követ átvált megfelel - elterel 0.11574 

felderít - követ átvált negligál - utasít 0.11574 

felderít - követ átvált megfelel - kényszerít 0.11574 

felderít - követ átvált együttműködik - gazdagít 0.11574 

felderít - követ átvált játszik - gazdagít 0.11574 

játszik - követ átvált együttműködik - elterel 0.11574 

játszik - követ átvált negligál - gazdagít 0.11574 

játszik - követ átvált passzív - követ 0.11574 

negligál - játékot igazít átvált ellenáll - játékot igazít 0.05787 

ellenáll - játékot igazít átvált játszik - játékot igazít 0.05787 

ellenáll - játékot igazít átvált ellenáll - elterel 0.05787 

ellenáll - játékot igazít átvált játszik - követ 0.05787 

együttműködik - játékot igazít átvált játszik - játékot igazít 0.05787 

együttműködik - játékot igazít átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

megfelel - játékot igazít átvált együttműködik - játékot igazít 0.05787 

megfelel - játékot igazít átvált felderít - játékot igazít 0.05787 

megfelel - játékot igazít átvált megfelel - elterel 0.05787 

felderít - játékot igazít átvált játszik - játékot igazít 0.05787 

felderít - játékot igazít átvált negligál - elterel 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált megfelel - játékot igazít 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált játszik - negligál 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált megfelel - kizökkent 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált negligál - elterel 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált együttműködik - elterel 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált megfelel - elterel 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált játszik - utasít 0.05787 

játszik - játékot igazít átvált játszik - követ 0.05787 

negligál - inadekvát átvált negligál - utasít 0.05787 

együttműködik - inadekvát átvált passzív - elterel 0.05787 

együttműködik - inadekvát átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

együttműködik - inadekvát átvált játszik - gazdagít 0.05787 

megfelel - inadekvát átvált játszik - gazdagít 0.05787 

felderít - inadekvát átvált felderít - elterel 0.05787 

felderít - inadekvát átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

játszik - inadekvát átvált játszik - gazdagít 0.05787 

passzív - negligál átvált megfelel - elterel 0.05787 

negligál - negligál átvált felderít - negligál 0.05787 

negligál - negligál átvált játszik - negligál 0.05787 

negligál - negligál átvált negligál - elterel 0.05787 

negligál - negligál átvált negligál - utasít 0.05787 

negligál - negligál átvált negligál - követ 0.05787 

megfelel - negligál átvált felderít - negligál 0.05787 

felderít - negligál átvált megfelel - elterel 0.05787 

játszik - negligál átvált játszik - passzív 0.05787 

játszik - negligál átvált negligál - utasít 0.05787 

játszik - negligál átvált játszik - utasít 0.05787 

játszik - negligál átvált játszik - gazdagít 0.05787 



negligál - passzív átvált együttműködik - passzív 0.05787 

negligál - passzív átvált negligál - kényszerít 0.05787 

együttműködik - passzív átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

felderít - passzív átvált megfelel - elterel 0.05787 

felderít - passzív átvált játszik - követ 0.05787 

játszik - passzív átvált játszik - negligál 0.05787 

játszik - passzív átvált megfelel - kényszerít 0.05787 

passzív - kizökkent átvált passzív - gazdagít 0.05787 

passzív - kizökkent átvált felderít - követ 0.05787 

ellenáll - kizökkent átvált ellenáll - elterel 0.05787 

együttműködik - kizökkent átvált passzív - kizökkent 0.05787 

együttműködik - kizökkent átvált ellenáll - kizökkent 0.05787 

együttműködik - kizökkent átvált negligál - elterel 0.05787 

együttműködik - kizökkent átvált játszik - követ 0.05787 

megfelel - kizökkent átvált játszik - kizökkent 0.05787 

megfelel - kizökkent átvált megfelel - követ 0.05787 

játszik - kizökkent átvált felderít - kizökkent 0.05787 

játszik - kizökkent átvált játszik - követ 0.05787 

passzív - elterel átvált passzív - negligál 0.05787 

passzív - elterel átvált megfelel - elterel 0.05787 

passzív - elterel átvált játszik - elterel 0.05787 

passzív - elterel átvált passzív - utasít 0.05787 

passzív - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

negligál - elterel átvált felderít - negligál 0.05787 

negligál - elterel átvált negligál - passzív 0.05787 

negligál - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

negligál - elterel átvált játszik - gazdagít 0.05787 

negligál - elterel átvált felderít - követ 0.05787 

ellenáll - elterel átvált negligál - passzív 0.05787 

ellenáll - elterel átvált játszik - elterel 0.05787 

ellenáll - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - követ 0.05787 

ellenáll - elterel átvált felderít - követ 0.05787 

ellenáll - elterel átvált játszik - követ 0.05787 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - játékot igazít 0.05787 

együttműködik - elterel átvált játszik - játékot igazít 0.05787 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - negligál 0.05787 

együttműködik - elterel átvált felderít - passzív 0.05787 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - kizökkent 0.05787 

együttműködik - elterel átvált negligál - utasít 0.05787 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - kényszerít 0.05787 

együttműködik - elterel átvált passzív - gazdagít 0.05787 

együttműködik - elterel átvált megfelel - követ 0.05787 

megfelel - elterel átvált megfelel - játékot igazít 0.05787 

megfelel - elterel átvált megfelel - negligál 0.05787 

megfelel - elterel átvált negligál - kényszerít 0.05787 

megfelel - elterel átvált negligál - követ 0.05787 

megfelel - elterel átvált felderít - követ 0.05787 



felderít - elterel átvált felderít - játékot igazít 0.05787 

felderít - elterel átvált felderít - kizökkent 0.05787 

felderít - elterel átvált negligál - utasít 0.05787 

felderít - elterel átvált negligál - kényszerít 0.05787 

felderít - elterel átvált ellenáll - kényszerít 0.05787 

felderít - elterel átvált felderít - kényszerít 0.05787 

felderít - elterel átvált negligál - gazdagít 0.05787 

felderít - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

felderít - elterel átvált játszik - gazdagít 0.05787 

játszik - elterel átvált negligál - utasít 0.05787 

játszik - elterel átvált megfelel - utasít 0.05787 

játszik - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

játszik - elterel átvált felderít - követ 0.05787 

passzív - utasít átvált megfelel - utasít 0.05787 

passzív - utasít átvált játszik - utasít 0.05787 

passzív - utasít átvált passzív - gazdagít 0.05787 

negligál - utasít átvált negligál - inadekvát 0.05787 

negligál - utasít átvált negligál - negligál 0.05787 

negligál - utasít átvált játszik - negligál 0.05787 

negligál - utasít átvált játszik - passzív 0.05787 

negligál - utasít átvált negligál - kényszerít 0.05787 

negligál - utasít átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

negligál - utasít átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

ellenáll - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.05787 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - elterel 0.05787 

együttműködik - utasít átvált megfelel - utasít 0.05787 

együttműködik - utasít átvált játszik - követ 0.05787 

megfelel - utasít átvált megfelel - kizökkent 0.05787 

megfelel - utasít átvált együttműködik - utasít 0.05787 

megfelel - utasít átvált játszik - utasít 0.05787 

megfelel - utasít átvált játszik - követ 0.05787 

felderít - utasít átvált felderít - negligál 0.05787 

felderít - utasít átvált játszik - utasít 0.05787 

játszik - utasít átvált játszik - játékot igazít 0.05787 

játszik - utasít átvált játszik - negligál 0.05787 

játszik - utasít átvált játszik - passzív 0.05787 

játszik - utasít átvált passzív - utasít 0.05787 

játszik - utasít átvált negligál - utasít 0.05787 

passzív - kényszerít átvált passzív - gazdagít 0.05787 

negligál - kényszerít átvált negligál - játékot igazít 0.05787 

negligál - kényszerít átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

negligál - kényszerít átvált felderít - követ 0.05787 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - passzív 0.05787 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - kényszerít 0.05787 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - követ 0.05787 

ellenáll - kényszerít átvált játszik - követ 0.05787 

együttműködik - kényszerít átvált együttműködik - elterel 0.05787 

együttműködik - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.05787 



együttműködik - kényszerít átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

együttműködik - kényszerít átvált megfelel - követ 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - játékot igazít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - elterel 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált játszik - elterel 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált ellenáll - utasít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - utasít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált negligál - kényszerít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - kényszerít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált felderít - kényszerít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált játszik - gazdagít 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált ellenáll - követ 0.05787 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - követ 0.05787 

felderít - kényszerít átvált felderít - elterel 0.05787 

felderít - kényszerít átvált negligál - utasít 0.05787 

felderít - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.05787 

felderít - kényszerít átvált felderít - követ 0.05787 

játszik - kényszerít átvált játszik - követ 0.05787 

passzív - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.05787 

passzív - gazdagít átvált játszik - elterel 0.05787 

passzív - gazdagít átvált passzív - utasít 0.05787 

passzív - gazdagít átvált passzív - kényszerít 0.05787 

passzív - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.05787 

passzív - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.05787 

negligál - gazdagít átvált negligál - utasít 0.05787 

negligál - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

negligál - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.05787 

negligál - gazdagít átvált passzív - követ 0.05787 

ellenáll - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

ellenáll - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.05787 

ellenáll - gazdagít átvált ellenáll - követ 0.05787 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - negligál 0.05787 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - kizökkent 0.05787 

együttműködik - gazdagít átvált negligál - elterel 0.05787 

megfelel - gazdagít átvált felderít - inadekvát 0.05787 

megfelel - gazdagít átvált megfelel - követ 0.05787 

megfelel - gazdagít átvált felderít - követ 0.05787 

megfelel - gazdagít átvált játszik - követ 0.05787 

felderít - gazdagít átvált felderít - inadekvát 0.05787 

felderít - gazdagít átvált felderít - passzív 0.05787 

felderít - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.05787 

felderít - gazdagít átvált felderít - utasít 0.05787 

felderít - gazdagít átvált negligál - kényszerít 0.05787 

felderít - gazdagít átvált megfelel - kényszerít 0.05787 

felderít - gazdagít átvált felderít - kényszerít 0.05787 

felderít - gazdagít átvált ellenáll - követ 0.05787 

felderít - gazdagít átvált együttműködik - követ 0.05787 

játszik - gazdagít átvált megfelel - inadekvát 0.05787 



játszik - gazdagít átvált játszik - inadekvát 0.05787 

játszik - gazdagít átvált negligál - negligál 0.05787 

játszik - gazdagít átvált együttműködik - elterel 0.05787 

játszik - gazdagít átvált együttműködik - utasít 0.05787 

játszik - gazdagít átvált passzív - gazdagít 0.05787 

játszik - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.05787 

passzív - követ átvált passzív - kizökkent 0.05787 

passzív - követ átvált negligál - utasít 0.05787 

passzív - követ átvált passzív - gazdagít 0.05787 

negligál - követ átvált játszik - elterel 0.05787 

negligál - követ átvált negligál - utasít 0.05787 

negligál - követ átvált megfelel - kényszerít 0.05787 

negligál - követ átvált megfelel - követ 0.05787 

negligál - követ átvált játszik - követ 0.05787 

ellenáll - követ átvált passzív - követ 0.05787 

együttműködik - követ átvált együttműködik - negligál 0.05787 

együttműködik - követ átvált negligál - utasít 0.05787 

együttműködik - követ átvált együttműködik - kényszerít 0.05787 

együttműködik - követ átvált passzív - követ 0.05787 

megfelel - követ átvált negligál - elterel 0.05787 

megfelel - követ átvált megfelel - elterel 0.05787 

megfelel - követ átvált negligál - utasít 0.05787 

felderít - követ átvált játszik - játékot igazít 0.05787 

felderít - követ átvált felderít - passzív 0.05787 

felderít - követ átvált ellenáll - elterel 0.05787 

felderít - követ átvált együttműködik - elterel 0.05787 

felderít - követ átvált játszik - elterel 0.05787 

felderít - követ átvált ellenáll - kényszerít 0.05787 

felderít - követ átvált együttműködik - kényszerít 0.05787 

felderít - követ átvált megfelel - gazdagít 0.05787 

felderít - követ átvált negligál - követ 0.05787 

felderít - követ átvált ellenáll - követ 0.05787 

felderít - követ átvált együttműködik - követ 0.05787 

játszik - követ átvált játszik - kizökkent 0.05787 

játszik - követ átvált passzív - elterel 0.05787 

játszik - követ átvált ellenáll - elterel 0.05787 

játszik - követ átvált felderít - elterel 0.05787 

játszik - követ átvált megfelel - utasít 0.05787 

játszik - követ átvált felderít - utasít 0.05787 

játszik - követ átvált megfelel - kényszerít 0.05787 

játszik - követ átvált felderít - kényszerít 0.05787 

játszik - követ átvált játszik - kényszerít 0.05787 

játszik - követ átvált negligál - követ 0.05787 

játszik - követ átvált megfelel - követ 0.05787 

 



 
 

Koraszülött csoport váltási arányai 

 

felderít - követ átvált játszik - követ 1.825 

negligál - elterel átvált megfelel - elterel 1.664 

játszik - követ átvált felderít - követ 1.664 

felderít - elterel átvált negligál - elterel 1.4493 

játszik - követ átvált játszik - elterel 1.3419 

felderít - követ átvált felderít - elterel 1.2882 

játszik - követ átvált játszik - gazdagít 1.2882 

játszik - gazdagít átvált játszik - követ 1.0199 

negligál - elterel átvált negligál - negligál 0.96618 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - követ 0.91251 

negligál - elterel átvált negligál - kényszerít 0.85883 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - elterel 0.80515 

negligál - elterel átvált együttműködik - elterel 0.75148 

megfelel - elterel átvált negligál - elterel 0.75148 

megfelel - elterel átvált felderít - elterel 0.75148 

felderít - elterel átvált felderít - követ 0.75148 

negligál - utasít átvált negligál - elterel 0.75148 

negligál - negligál átvált negligál - elterel 0.6978 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.6978 

megfelel - elterel átvált együttműködik - elterel 0.6978 

felderít - elterel átvált megfelel - elterel 0.6978 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - követ 0.6978 

játszik - negligál átvált játszik - követ 0.64412 

negligál - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.64412 

együttműködik - követ átvált felderít - követ 0.64412 

játszik - követ átvált játszik - utasít 0.64412 

negligál - elterel átvált felderít - elterel 0.59045 

játszik - elterel átvált együttműködik - elterel 0.59045 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.59045 

megfelel - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.53677 

felderít - gazdagít átvált felderít - követ 0.53677 

játszik - passzív átvált játszik - követ 0.48309 

játszik - kizökkent átvált játszik - követ 0.48309 

együttműködik - elterel átvált negligál - elterel 0.48309 

játszik - elterel átvált megfelel - elterel 0.48309 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - követ 0.48309 

felderít - negligál átvált felderít - elterel 0.42941 

megfelel - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.42941 

játszik - utasít átvált megfelel - utasít 0.42941 

játszik - utasít átvált játszik - követ 0.42941 

negligál - kényszerít átvált negligál - elterel 0.42941 

negligál - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.42941 

megfelel - kényszerít átvált negligál - elterel 0.42941 



ellenáll - elterel átvált negligál - elterel 0.37574 

megfelel - elterel átvált ellenáll - elterel 0.37574 

megfelel - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.37574 

felderít - elterel átvált együttműködik - elterel 0.37574 

felderít - elterel átvált felderít - kényszerít 0.37574 

játszik - elterel átvált felderít - elterel 0.37574 

játszik - elterel átvált játszik - követ 0.37574 

megfelel - utasít átvált negligál - utasít 0.37574 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - elterel 0.37574 

felderít - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.37574 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - utasít 0.37574 

együttműködik - követ átvált együttműködik - gazdagít 0.37574 

együttműködik - követ átvált játszik - követ 0.37574 

felderít - követ átvált felderít - utasít 0.37574 

játszik - követ átvált játszik - negligál 0.37574 

játszik - követ átvált játszik - kizökkent 0.37574 

felderít - passzív átvált játszik - passzív 0.32206 

felderít - passzív átvált negligál - elterel 0.32206 

játszik - passzív átvált negligál - elterel 0.32206 

negligál - elterel átvált negligál - utasít 0.32206 

együttműködik - elterel átvált felderít - elterel 0.32206 

megfelel - elterel átvált megfelel - utasít 0.32206 

játszik - elterel átvált negligál - elterel 0.32206 

negligál - utasít átvált megfelel - utasít 0.32206 

megfelel - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.32206 

felderít - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.32206 

játszik - gazdagít átvált játszik - elterel 0.32206 

felderít - követ átvált negligál - elterel 0.32206 

játszik - követ átvált játszik - passzív 0.32206 

játszik - játékot igazít átvált játszik - elterel 0.26838 

felderít - negligál átvált negligál - elterel 0.26838 

negligál - elterel átvált játszik - passzív 0.26838 

negligál - elterel átvált játszik - követ 0.26838 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - utasít 0.26838 

megfelel - elterel átvált megfelel - kizökkent 0.26838 

megfelel - elterel átvált játszik - elterel 0.26838 

megfelel - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.26838 

megfelel - utasít átvált megfelel - követ 0.26838 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - kényszerít 0.26838 

játszik - gazdagít átvált játszik - utasít 0.26838 

negligál - követ átvált játszik - követ 0.26838 

felderít - követ átvált felderít - passzív 0.26838 

felderít - követ átvált negligál - utasít 0.26838 

felderít - követ átvált felderít - kényszerít 0.26838 

felderít - követ átvált passzív - követ 0.26838 

játszik - követ átvált megfelel - kényszerít 0.26838 

megfelel - játékot igazít átvált megfelel - elterel 0.21471 

negligál - inadekvát átvált negligál - elterel 0.21471 



felderít - inadekvát átvált felderít - követ 0.21471 

felderít - negligál átvált játszik - negligál 0.21471 

játszik - negligál átvált játszik - passzív 0.21471 

játszik - negligál átvált játszik - elterel 0.21471 

felderít - passzív átvált felderít - követ 0.21471 

játszik - passzív átvált játszik - elterel 0.21471 

megfelel - kizökkent átvált megfelel - elterel 0.21471 

passzív - elterel átvált együttműködik - elterel 0.21471 

negligál - elterel átvált negligál - kizökkent 0.21471 

negligál - elterel átvált ellenáll - elterel 0.21471 

negligál - elterel átvált játszik - elterel 0.21471 

negligál - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.21471 

negligál - elterel átvált negligál - követ 0.21471 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - kényszerít 0.21471 

megfelel - elterel átvált megfelel - inadekvát 0.21471 

megfelel - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.21471 

megfelel - elterel átvált megfelel - követ 0.21471 

felderít - elterel átvált felderít - negligál 0.21471 

játszik - elterel átvált játszik - utasít 0.21471 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - gazdagít 0.21471 

megfelel - utasít átvált megfelel - elterel 0.21471 

megfelel - utasít átvált megfelel - gazdagít 0.21471 

felderít - utasít átvált megfelel - utasít 0.21471 

játszik - utasít átvált együttműködik - utasít 0.21471 

negligál - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.21471 

ellenáll - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.21471 

megfelel - kényszerít átvált felderít - kényszerít 0.21471 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - gazdagít 0.21471 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - követ 0.21471 

felderít - kényszerít átvált felderít - elterel 0.21471 

felderít - kényszerít átvált felderít - követ 0.21471 

negligál - gazdagít átvált negligál - elterel 0.21471 

együttműködik - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.21471 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - követ 0.21471 

együttműködik - gazdagít átvált játszik - követ 0.21471 

megfelel - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.21471 

negligál - követ átvált felderít - követ 0.21471 

együttműködik - követ átvált együttműködik - utasít 0.21471 

megfelel - követ átvált megfelel - utasít 0.21471 

megfelel - követ átvált felderít - követ 0.21471 

felderít - követ átvált felderít - negligál 0.21471 

felderít - követ átvált felderít - gazdagít 0.21471 

játszik - követ átvált játszik - játékot igazít 0.21471 

játszik - követ átvált megfelel - elterel 0.21471 

felderít - játékot igazít átvált felderít - elterel 0.16103 

felderít - játékot igazít átvált felderít - követ 0.16103 

játszik - játékot igazít átvált megfelel - játékot igazít 0.16103 

játszik - játékot igazít átvált felderít - játékot igazít 0.16103 



játszik - negligál átvált felderít - negligál 0.16103 

felderít - passzív átvált felderít - negligál 0.16103 

játszik - passzív átvált játszik - negligál 0.16103 

játszik - passzív átvált felderít - passzív 0.16103 

játszik - passzív átvált játszik - gazdagít 0.16103 

negligál - elterel átvált játszik - negligál 0.16103 

negligál - elterel átvált ellenáll - kényszerít 0.16103 

negligál - elterel átvált együttműködik - követ 0.16103 

ellenáll - elterel átvált megfelel - elterel 0.16103 

ellenáll - elterel átvált felderít - elterel 0.16103 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - követ 0.16103 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - kizökkent 0.16103 

együttműködik - elterel átvált ellenáll - elterel 0.16103 

együttműködik - elterel átvált megfelel - elterel 0.16103 

együttműködik - elterel átvált negligál - utasít 0.16103 

megfelel - elterel átvált játszik - játékot igazít 0.16103 

felderít - elterel átvált felderít - inadekvát 0.16103 

felderít - elterel átvált ellenáll - elterel 0.16103 

felderít - elterel átvált játszik - elterel 0.16103 

felderít - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.16103 

játszik - elterel átvált játszik - kizökkent 0.16103 

negligál - utasít átvált negligál - negligál 0.16103 

negligál - utasít átvált felderít - utasít 0.16103 

negligál - utasít átvált játszik - utasít 0.16103 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - elterel 0.16103 

együttműködik - utasít átvált negligál - utasít 0.16103 

együttműködik - utasít átvált megfelel - utasít 0.16103 

együttműködik - utasít átvált felderít - utasít 0.16103 

megfelel - utasít átvált megfelel - inadekvát 0.16103 

megfelel - utasít átvált felderít - utasít 0.16103 

felderít - utasít átvált felderít - elterel 0.16103 

felderít - utasít átvált negligál - utasít 0.16103 

felderít - utasít átvált felderít - követ 0.16103 

játszik - utasít átvált negligál - utasít 0.16103 

játszik - utasít átvált játszik - gazdagít 0.16103 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - negligál 0.16103 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - kényszerít 0.16103 

passzív - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.16103 

együttműködik - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.16103 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.16103 

játszik - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.16103 

passzív - követ átvált passzív - gazdagít 0.16103 

ellenáll - követ átvált megfelel - követ 0.16103 

együttműködik - követ átvált együttműködik - elterel 0.16103 

együttműködik - követ átvált negligál - követ 0.16103 

megfelel - követ átvált játszik - követ 0.16103 

felderít - követ átvált együttműködik - elterel 0.16103 

felderít - követ átvált ellenáll - követ 0.16103 



játszik - követ átvált játszik - inadekvát 0.16103 

játszik - követ átvált negligál - elterel 0.16103 

játszik - követ átvált együttműködik - elterel 0.16103 

játszik - követ átvált együttműködik - gazdagít 0.16103 

negligál - játékot igazít átvált felderít - játékot igazít 0.10735 

ellenáll - inadekvát átvált negligál - utasít 0.10735 

ellenáll - inadekvát átvált ellenáll - követ 0.10735 

megfelel - inadekvát átvált negligál - inadekvát 0.10735 

felderít - inadekvát átvált felderít - elterel 0.10735 

felderít - inadekvát átvált megfelel - kényszerít 0.10735 

játszik - inadekvát átvált játszik - passzív 0.10735 

negligál - negligál átvált negligál - utasít 0.10735 

negligál - negligál átvált negligál - kényszerít 0.10735 

együttműködik - negligál átvált együttműködik - követ 0.10735 

felderít - negligál átvált felderít - passzív 0.10735 

felderít - negligál átvált felderít - követ 0.10735 

játszik - negligál átvált játszik - inadekvát 0.10735 

negligál - passzív átvált felderít - passzív 0.10735 

negligál - passzív átvált negligál - elterel 0.10735 

együttműködik - passzív átvált együttműködik - elterel 0.10735 

felderít - passzív átvált negligál - passzív 0.10735 

felderít - passzív átvált felderít - elterel 0.10735 

játszik - passzív átvált játszik - kényszerít 0.10735 

játszik - passzív átvált felderít - követ 0.10735 

negligál - kizökkent átvált negligál - elterel 0.10735 

negligál - elterel átvált negligál - játékot igazít 0.10735 

negligál - elterel átvált negligál - inadekvát 0.10735 

negligál - elterel átvált felderít - passzív 0.10735 

negligál - elterel átvált negligál - gazdagít 0.10735 

negligál - elterel átvált felderít - követ 0.10735 

ellenáll - elterel átvált együttműködik - elterel 0.10735 

ellenáll - elterel átvált felderít - követ 0.10735 

ellenáll - elterel átvált játszik - követ 0.10735 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - kényszerít 0.10735 

együttműködik - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.10735 

együttműködik - elterel átvált játszik - követ 0.10735 

megfelel - elterel átvált megfelel - játékot igazít 0.10735 

megfelel - elterel átvált negligál - utasít 0.10735 

felderít - elterel átvált felderít - passzív 0.10735 

felderít - elterel átvált negligál - kényszerít 0.10735 

felderít - elterel átvált együttműködik - követ 0.10735 

játszik - elterel átvált játszik - negligál 0.10735 

játszik - elterel átvált játszik - passzív 0.10735 

játszik - elterel átvált játszik - kényszerít 0.10735 

negligál - utasít átvált negligál - inadekvát 0.10735 

negligál - utasít átvált játszik - negligál 0.10735 

negligál - utasít átvált játszik - passzív 0.10735 

negligál - utasít átvált együttműködik - utasít 0.10735 



negligál - utasít átvált negligál - kényszerít 0.10735 

negligál - utasít átvált negligál - követ 0.10735 

negligál - utasít átvált felderít - követ 0.10735 

negligál - utasít átvált játszik - követ 0.10735 

ellenáll - utasít átvált felderít - utasít 0.10735 

megfelel - utasít átvált együttműködik - utasít 0.10735 

megfelel - utasít átvált játszik - utasít 0.10735 

megfelel - utasít átvált játszik - követ 0.10735 

felderít - utasít átvált felderít - negligál 0.10735 

felderít - utasít átvált ellenáll - utasít 0.10735 

felderít - utasít átvált játszik - utasít 0.10735 

játszik - utasít átvált játszik - negligál 0.10735 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - passzív 0.10735 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - követ 0.10735 

együttműködik - kényszerít átvált együttműködik - elterel 0.10735 

együttműködik - kényszerít átvált együttműködik - gazdagít 0.10735 

együttműködik - kényszerít átvált együttműködik - követ 0.10735 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - negligál 0.10735 

megfelel - kényszerít átvált felderít - negligál 0.10735 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - utasít 0.10735 

megfelel - kényszerít átvált játszik - követ 0.10735 

felderít - kényszerít átvált negligál - elterel 0.10735 

felderít - kényszerít átvált negligál - kényszerít 0.10735 

játszik - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.10735 

játszik - kényszerít átvált játszik - követ 0.10735 

passzív - gazdagít átvált passzív - követ 0.10735 

negligál - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.10735 

negligál - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.10735 

negligál - gazdagít átvált negligál - követ 0.10735 

ellenáll - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.10735 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - negligál 0.10735 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - elterel 0.10735 

együttműködik - gazdagít átvált ellenáll - gazdagít 0.10735 

megfelel - gazdagít átvált ellenáll - gazdagít 0.10735 

megfelel - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.10735 

megfelel - gazdagít átvált megfelel - követ 0.10735 

felderít - gazdagít átvált felderít - kényszerít 0.10735 

felderít - gazdagít átvált ellenáll - gazdagít 0.10735 

felderít - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.10735 

játszik - gazdagít átvált játszik - passzív 0.10735 

játszik - gazdagít átvált negligál - utasít 0.10735 

játszik - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.10735 

játszik - gazdagít átvált felderít - gazdagít 0.10735 

passzív - követ átvált passzív - elterel 0.10735 

passzív - követ átvált együttműködik - követ 0.10735 

negligál - követ átvált negligál - utasít 0.10735 

ellenáll - követ átvált negligál - elterel 0.10735 

ellenáll - követ átvált ellenáll - elterel 0.10735 



ellenáll - követ átvált játszik - követ 0.10735 

együttműködik - követ átvált együttműködik - inadekvát 0.10735 

együttműködik - követ átvált együttműködik - kizökkent 0.10735 

együttműködik - követ átvált negligál - utasít 0.10735 

együttműködik - követ átvált ellenáll - követ 0.10735 

megfelel - követ átvált megfelel - elterel 0.10735 

megfelel - követ átvált megfelel - kényszerít 0.10735 

megfelel - követ átvált ellenáll - követ 0.10735 

felderít - követ átvált felderít - kizökkent 0.10735 

felderít - követ átvált megfelel - elterel 0.10735 

felderít - követ átvált megfelel - kényszerít 0.10735 

felderít - követ átvált együttműködik - gazdagít 0.10735 

játszik - követ átvált negligál - utasít 0.10735 

játszik - követ átvált játszik - kényszerít 0.10735 

játszik - követ átvált passzív - követ 0.10735 

passzív - játékot igazít átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

passzív - játékot igazít átvált passzív - elterel 0.053677 

negligál - játékot igazít átvált megfelel - játékot igazít 0.053677 

negligál - játékot igazít átvált negligál - elterel 0.053677 

ellenáll - játékot igazít átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

ellenáll - játékot igazít átvált ellenáll - elterel 0.053677 

megfelel - játékot igazít átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

megfelel - játékot igazít átvált negligál - elterel 0.053677 

megfelel - játékot igazít átvált megfelel - követ 0.053677 

megfelel - játékot igazít átvált felderít - követ 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált passzív - játékot igazít 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált felderít - inadekvát 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált felderít - negligál 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált felderít - passzív 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált megfelel - elterel 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált játszik - elterel 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált felderít - kényszerít 0.053677 

felderít - játékot igazít átvált passzív - gazdagít 0.053677 

játszik - játékot igazít átvált negligál - játékot igazít 0.053677 

játszik - játékot igazít átvált passzív - elterel 0.053677 

játszik - játékot igazít átvált negligál - elterel 0.053677 

játszik - játékot igazít átvált felderít - elterel 0.053677 

passzív - inadekvát átvált passzív - elterel 0.053677 

negligál - inadekvát átvált játszik - passzív 0.053677 

negligál - inadekvát átvált megfelel - kizökkent 0.053677 

negligál - inadekvát átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

ellenáll - inadekvát átvált ellenáll - elterel 0.053677 

együttműködik - inadekvát átvált ellenáll - inadekvát 0.053677 

együttműködik - inadekvát átvált felderít - inadekvát 0.053677 

együttműködik - inadekvát átvált együttműködik - elterel 0.053677 

együttműködik - inadekvát átvált együttműködik - követ 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált passzív - inadekvát 0.053677 



megfelel - inadekvát átvált ellenáll - inadekvát 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált felderít - inadekvát 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált felderít - passzív 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált megfelel - elterel 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált megfelel - utasít 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált megfelel - gazdagít 0.053677 

megfelel - inadekvát átvált megfelel - követ 0.053677 

játszik - inadekvát átvált negligál - elterel 0.053677 

játszik - inadekvát átvált játszik - gazdagít 0.053677 

játszik - inadekvát átvált játszik - követ 0.053677 

passzív - negligál átvált passzív - passzív 0.053677 

passzív - negligál átvált felderít - elterel 0.053677 

negligál - negligál átvált negligál - inadekvát 0.053677 

negligál - negligál átvált együttműködik - negligál 0.053677 

negligál - negligál átvált megfelel - negligál 0.053677 

negligál - negligál átvált felderít - negligál 0.053677 

negligál - negligál átvált együttműködik - elterel 0.053677 

ellenáll - negligál átvált felderít - negligál 0.053677 

ellenáll - negligál átvált játszik - negligál 0.053677 

ellenáll - negligál átvált ellenáll - elterel 0.053677 

ellenáll - negligál átvált felderít - követ 0.053677 

együttműködik - negligál átvált játszik - negligál 0.053677 

együttműködik - negligál átvált együttműködik - elterel 0.053677 

együttműködik - negligál átvált együttműködik - utasít 0.053677 

együttműködik - negligál átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

megfelel - negligál átvált felderít - negligál 0.053677 

megfelel - negligál átvált felderít - passzív 0.053677 

megfelel - negligál átvált megfelel - elterel 0.053677 

megfelel - negligál átvált megfelel - utasít 0.053677 

megfelel - negligál átvált megfelel - követ 0.053677 

felderít - negligál átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

felderít - negligál átvált negligál - negligál 0.053677 

felderít - negligál átvált megfelel - negligál 0.053677 

felderít - negligál átvált együttműködik - elterel 0.053677 

felderít - negligál átvált megfelel - elterel 0.053677 

felderít - negligál átvált felderít - utasít 0.053677 

felderít - negligál átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

felderít - negligál átvált játszik - követ 0.053677 

játszik - negligál átvált játszik - kizökkent 0.053677 

játszik - negligál átvált megfelel - elterel 0.053677 

játszik - negligál átvált játszik - utasít 0.053677 

játszik - negligál átvált játszik - gazdagít 0.053677 

passzív - passzív átvált felderít - passzív 0.053677 

passzív - passzív átvált játszik - passzív 0.053677 

passzív - passzív átvált passzív - kizökkent 0.053677 

ellenáll - passzív átvált felderít - passzív 0.053677 

együttműködik - passzív átvált együttműködik - negligál 0.053677 

együttműködik - passzív átvált együttműködik - követ 0.053677 



megfelel - passzív átvált megfelel - utasít 0.053677 

felderít - passzív átvált passzív - passzív 0.053677 

felderít - passzív átvált felderít - utasít 0.053677 

felderít - passzív átvált negligál - kényszerít 0.053677 

játszik - passzív átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

játszik - passzív átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

játszik - passzív átvált felderít - inadekvát 0.053677 

játszik - passzív átvált együttműködik - passzív 0.053677 

játszik - passzív átvált együttműködik - elterel 0.053677 

játszik - passzív átvált negligál - utasít 0.053677 

passzív - kizökkent átvált játszik - negligál 0.053677 

passzív - kizökkent átvált passzív - elterel 0.053677 

passzív - kizökkent átvált passzív - gazdagít 0.053677 

negligál - kizökkent átvált játszik - passzív 0.053677 

negligál - kizökkent átvált felderít - elterel 0.053677 

negligál - kizökkent átvált negligál - követ 0.053677 

negligál - kizökkent átvált játszik - követ 0.053677 

ellenáll - kizökkent átvált ellenáll - elterel 0.053677 

ellenáll - kizökkent átvált ellenáll - utasít 0.053677 

együttműködik - kizökkent átvált együttműködik - elterel 0.053677 

együttműködik - kizökkent átvált felderít - elterel 0.053677 

együttműködik - kizökkent átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

együttműködik - kizökkent átvált együttműködik - követ 0.053677 

együttműködik - kizökkent átvált felderít - követ 0.053677 

megfelel - kizökkent átvált felderít - inadekvát 0.053677 

megfelel - kizökkent átvált felderít - negligál 0.053677 

megfelel - kizökkent átvált negligál - elterel 0.053677 

megfelel - kizökkent átvált együttműködik - követ 0.053677 

megfelel - kizökkent átvált felderít - követ 0.053677 

felderít - kizökkent átvált felderít - passzív 0.053677 

felderít - kizökkent átvált ellenáll - elterel 0.053677 

felderít - kizökkent átvált felderít - gazdagít 0.053677 

játszik - kizökkent átvált negligál - elterel 0.053677 

játszik - kizökkent átvált játszik - elterel 0.053677 

játszik - kizökkent átvált játszik - utasít 0.053677 

játszik - kizökkent átvált negligál - követ 0.053677 

passzív - elterel átvált passzív - negligál 0.053677 

passzív - elterel átvált passzív - kizökkent 0.053677 

passzív - elterel átvált megfelel - elterel 0.053677 

passzív - elterel átvált felderít - elterel 0.053677 

passzív - elterel átvált játszik - elterel 0.053677 

passzív - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

passzív - elterel átvált passzív - követ 0.053677 

passzív - elterel átvált játszik - követ 0.053677 

negligál - elterel átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

negligál - elterel átvált megfelel - kizökkent 0.053677 

negligál - elterel átvált passzív - elterel 0.053677 

negligál - elterel átvált ellenáll - utasít 0.053677 



negligál - elterel átvált együttműködik - utasít 0.053677 

negligál - elterel átvált megfelel - utasít 0.053677 

negligál - elterel átvált passzív - követ 0.053677 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - játékot igazít 0.053677 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - inadekvát 0.053677 

ellenáll - elterel átvált negligál - passzív 0.053677 

ellenáll - elterel átvált ellenáll - kizökkent 0.053677 

ellenáll - elterel átvált felderít - kizökkent 0.053677 

ellenáll - elterel átvált passzív - elterel 0.053677 

ellenáll - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

ellenáll - elterel átvált felderít - kényszerít 0.053677 

ellenáll - elterel átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

ellenáll - elterel átvált megfelel - követ 0.053677 

együttműködik - elterel átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - inadekvát 0.053677 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - negligál 0.053677 

együttműködik - elterel átvált játszik - negligál 0.053677 

együttműködik - elterel átvált együttműködik - passzív 0.053677 

együttműködik - elterel átvált passzív - elterel 0.053677 

együttműködik - elterel átvált játszik - elterel 0.053677 

együttműködik - elterel átvált megfelel - gazdagít 0.053677 

együttműködik - elterel átvált játszik - gazdagít 0.053677 

megfelel - elterel átvált játszik - passzív 0.053677 

megfelel - elterel átvált felderít - kényszerít 0.053677 

megfelel - elterel átvált negligál - követ 0.053677 

megfelel - elterel átvált felderít - követ 0.053677 

megfelel - elterel átvált játszik - követ 0.053677 

felderít - elterel átvált megfelel - játékot igazít 0.053677 

felderít - elterel átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

felderít - elterel átvált megfelel - inadekvát 0.053677 

felderít - elterel átvált játszik - negligál 0.053677 

felderít - elterel átvált felderít - utasít 0.053677 

felderít - elterel átvált játszik - követ 0.053677 

játszik - elterel átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

játszik - elterel átvált játszik - inadekvát 0.053677 

játszik - elterel átvált ellenáll - elterel 0.053677 

játszik - elterel átvált negligál - utasít 0.053677 

játszik - elterel átvált együttműködik - utasít 0.053677 

játszik - elterel átvált megfelel - utasít 0.053677 

játszik - elterel átvált ellenáll - kényszerít 0.053677 

játszik - elterel átvált együttműködik - kényszerít 0.053677 

játszik - elterel átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

játszik - elterel átvált együttműködik - követ 0.053677 

passzív - utasít átvált felderít - negligál 0.053677 

passzív - utasít átvált megfelel - utasít 0.053677 

passzív - utasít átvált játszik - utasít 0.053677 

negligál - utasít átvált negligál - játékot igazít 0.053677 

negligál - utasít átvált negligál - passzív 0.053677 



negligál - utasít átvált ellenáll - utasít 0.053677 

negligál - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

negligál - utasít átvált játszik - gazdagít 0.053677 

negligál - utasít átvált passzív - követ 0.053677 

ellenáll - utasít átvált ellenáll - inadekvát 0.053677 

ellenáll - utasít átvált ellenáll - elterel 0.053677 

ellenáll - utasít átvált passzív - utasít 0.053677 

ellenáll - utasít átvált együttműködik - utasít 0.053677 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - negligál 0.053677 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - passzív 0.053677 

együttműködik - utasít átvált negligál - elterel 0.053677 

együttműködik - utasít átvált együttműködik - kényszerít 0.053677 

együttműködik - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

megfelel - utasít átvált megfelel - játékot igazít 0.053677 

megfelel - utasít átvált játszik - negligál 0.053677 

megfelel - utasít átvált felderít - passzív 0.053677 

megfelel - utasít átvált passzív - gazdagít 0.053677 

megfelel - utasít átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

megfelel - utasít átvált játszik - gazdagít 0.053677 

megfelel - utasít átvált felderít - követ 0.053677 

felderít - utasít átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

felderít - utasít átvált felderít - inadekvát 0.053677 

felderít - utasít átvált negligál - kényszerít 0.053677 

felderít - utasít átvált felderít - kényszerít 0.053677 

játszik - utasít átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

játszik - utasít átvált felderít - passzív 0.053677 

játszik - utasít átvált játszik - elterel 0.053677 

játszik - utasít átvált ellenáll - utasít 0.053677 

játszik - utasít átvált felderít - utasít 0.053677 

játszik - utasít átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

passzív - kényszerít átvált passzív - elterel 0.053677 

passzív - kényszerít átvált passzív - utasít 0.053677 

passzív - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.053677 

negligál - kényszerít átvált negligál - negligál 0.053677 

negligál - kényszerít átvált játszik - passzív 0.053677 

negligál - kényszerít átvált játszik - kizökkent 0.053677 

negligál - kényszerít átvált ellenáll - elterel 0.053677 

negligál - kényszerít átvált megfelel - elterel 0.053677 

negligál - kényszerít átvált negligál - utasít 0.053677 

negligál - kényszerít átvált passzív - kényszerít 0.053677 

negligál - kényszerít átvált felderít - kényszerít 0.053677 

negligál - kényszerít átvált negligál - gazdagít 0.053677 

negligál - kényszerít átvált játszik - követ 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - inadekvát 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált felderít - negligál 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - passzív 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált negligál - kényszerít 0.053677 



ellenáll - kényszerít átvált együttműködik - kényszerít 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált ellenáll - követ 0.053677 

ellenáll - kényszerít átvált játszik - követ 0.053677 

együttműködik - kényszerít átvált felderít - elterel 0.053677 

együttműködik - kényszerít átvált együttműködik - utasít 0.053677 

együttműködik - kényszerít átvált ellenáll - kényszerít 0.053677 

együttműködik - kényszerít átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - inadekvát 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált felderít - passzív 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált megfelel - kizökkent 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált passzív - elterel 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált ellenáll - elterel 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - elterel 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált felderít - elterel 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált játszik - elterel 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált passzív - kényszerít 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált negligál - kényszerít 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált játszik - kényszerít 0.053677 

megfelel - kényszerít átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

felderít - kényszerít átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

felderít - kényszerít átvált felderít - negligál 0.053677 

felderít - kényszerít átvált játszik - passzív 0.053677 

felderít - kényszerít átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

játszik - kényszerít átvált játszik - elterel 0.053677 

játszik - kényszerít átvált negligál - utasít 0.053677 

játszik - kényszerít átvált passzív - kényszerít 0.053677 

passzív - gazdagít átvált passzív - utasít 0.053677 

passzív - gazdagít átvált megfelel - utasít 0.053677 

negligál - gazdagít átvált megfelel - gazdagít 0.053677 

negligál - gazdagít átvált játszik - gazdagít 0.053677 

ellenáll - gazdagít átvált ellenáll - negligál 0.053677 

ellenáll - gazdagít átvált ellenáll - kizökkent 0.053677 

ellenáll - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.053677 

ellenáll - gazdagít átvált passzív - követ 0.053677 

ellenáll - gazdagít átvált játszik - követ 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - negligál 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - kizökkent 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált ellenáll - elterel 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - elterel 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált negligál - utasít 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - utasít 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált együttműködik - kényszerít 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált megfelel - kényszerít 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált felderít - kényszerít 0.053677 

együttműködik - gazdagít átvált passzív - gazdagít 0.053677 

megfelel - gazdagít átvált megfelel - elterel 0.053677 



megfelel - gazdagít átvált megfelel - utasít 0.053677 

megfelel - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.053677 

megfelel - gazdagít átvált játszik - követ 0.053677 

felderít - gazdagít átvált együttműködik - inadekvát 0.053677 

felderít - gazdagít átvált felderít - negligál 0.053677 

felderít - gazdagít átvált negligál - elterel 0.053677 

felderít - gazdagít átvált felderít - elterel 0.053677 

felderít - gazdagít átvált negligál - gazdagít 0.053677 

felderít - gazdagít átvált együttműködik - gazdagít 0.053677 

felderít - gazdagít átvált játszik - követ 0.053677 

játszik - gazdagít átvált játszik - kizökkent 0.053677 

játszik - gazdagít átvált negligál - elterel 0.053677 

játszik - gazdagít átvált együttműködik - elterel 0.053677 

játszik - gazdagít átvált felderít - követ 0.053677 

passzív - követ átvált passzív - játékot igazít 0.053677 

passzív - követ átvált passzív - negligál 0.053677 

passzív - követ átvált passzív - kizökkent 0.053677 

passzív - követ átvált negligál - utasít 0.053677 

passzív - követ átvált együttműködik - utasít 0.053677 

passzív - követ átvált megfelel - utasít 0.053677 

passzív - követ átvált ellenáll - kényszerít 0.053677 

passzív - követ átvált felderít - követ 0.053677 

negligál - követ átvált negligál - inadekvát 0.053677 

negligál - követ átvált negligál - negligál 0.053677 

negligál - követ átvált játszik - negligál 0.053677 

negligál - követ átvált negligál - kizökkent 0.053677 

negligál - követ átvált negligál - elterel 0.053677 

negligál - követ átvált ellenáll - kényszerít 0.053677 

negligál - követ átvált passzív - követ 0.053677 

ellenáll - követ átvált ellenáll - játékot igazít 0.053677 

ellenáll - követ átvált ellenáll - negligál 0.053677 

ellenáll - követ átvált negligál - követ 0.053677 

ellenáll - követ átvált felderít - követ 0.053677 

együttműködik - követ átvált játszik - játékot igazít 0.053677 

együttműködik - követ átvált együttműködik - negligál 0.053677 

együttműködik - követ átvált játszik - negligál 0.053677 

együttműködik - követ átvált együttműködik - passzív 0.053677 

együttműködik - követ átvált negligál - elterel 0.053677 

együttműködik - követ átvált megfelel - utasít 0.053677 

együttműködik - követ átvált negligál - kényszerít 0.053677 

együttműködik - követ átvált együttműködik - kényszerít 0.053677 

együttműködik - követ átvált passzív - gazdagít 0.053677 

együttműködik - követ átvált passzív - követ 0.053677 

megfelel - követ átvált megfelel - inadekvát 0.053677 

megfelel - követ átvált megfelel - negligál 0.053677 

megfelel - követ átvált megfelel - passzív 0.053677 

megfelel - követ átvált negligál - elterel 0.053677 

megfelel - követ átvált negligál - követ 0.053677 



felderít - követ átvált felderít - játékot igazít 0.053677 

felderít - követ átvált játszik - passzív 0.053677 

felderít - követ átvált negligál - gazdagít 0.053677 

felderít - követ átvált ellenáll - gazdagít 0.053677 

felderít - követ átvált negligál - követ 0.053677 

játszik - követ átvált negligál - kizökkent 0.053677 

játszik - követ átvált felderít - elterel 0.053677 

játszik - követ átvált negligál - kényszerít 0.053677 

játszik - követ átvált ellenáll - kényszerít 0.053677 

játszik - követ átvált negligál - követ 0.053677 

játszik - követ átvált ellenáll - követ 0.053677 



13. Melléklet 

 

 
Váltás Anya Csecsemő Irány Anya Csecsemő 

<A> követ játszik ↔ gazdagít játszik 

<B> követ játszik ↔ követ felderít 

C> követ játszik → elterel játszik 

D> követ felderít → elterel felderít 

E> elterel felderít → elterel negligál 

F> elterel negligál → elterel megfelel 

<A> követ játszik ↔ gazdagít játszik 

<B> követ játszik ↔ követ felderít 

<C> követ játszik ↔ elterel játszik 

D> követ felderít → elterel felderít 

E> elterel felderít → elterel negligál 

F> elterel negligál → elterel megfelel 

G> elterel felderít → elterel megfelel 

H> elterel megfelel → elterel együttműködik 

I> követ együttműködik → követ felderít 

J> gazdagít együttműködik → gazdagít felderít 

A leggyakoribb váltások. Koraszülött csoport: Szürke A „rókaszájak” iránya (< és >) szintén 

jelzi a váltás irányát. 



14. Melléklet 

 
XXX ábra Hist diff  

 



15. Melléklet 

Random hálózatok tesztje 

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy van-e szignifikáns eltérés a leggyakoribb váltás 

előfordulásában a csoportok között, a random hálózatok tesztjét alkalmaztuk. (A többi 

disztinktív váltás szignifikanciájának vizsgálatára χ2 tesztet használtunk, mivel a random 

hálózatok tesztjét csak a leggyakoribb előfordulású váltás esetére lehet alkalmazni.) A 

leggyakoribb váltás (csecsemő játszik, anya követ/gazdagít) szignifikanciájának tesztelésére 

tehát randomizált hálózatokkal vetettük azt össze. Randomizált hálózatokat úgy létesítettünk, 

hogy az eredeti hálózatban kicseréltük két random módon kiválasztott kapcsolat csomópont-

végpontjait, miközben megtartottuk a kapcsolat erősségét (a váltási arányt). 

Egy random hálózat generálásához 20000 kapcsolatcserét hajtottunk végre. A cserét csak akkor 

fogadtuk el, ha a keletkezett váltás még nem létezett a csere előtt. Ily módon megőriztük az 

eredeti hálózat általános jellemzőit: a csomópontok számát, a kapcsolatok számát és az eloszlás 

fokát. 

Ötezer random teljes idős és 5000 random koraszülött hálózatot készítettünk. A csoportok 

között a már fentebb leírt módon elvégeztük a hálózatok egymásból kivonását. Annak 

kiderítésére, hogy az A váltás különbsége a két csoportban nem a hálózat strukturális 

jellemzőinek, hanem az adatok sajátosságának köszönhető, megszámoltuk, hogy hány esetben 

fordult elő a randomizált teljes idős hálózatokban legalább olyan mértékben, mint az eredeti 

hálózatban. A p érték ez a szám, osztva a tesztek számával. A számítás azt mutatja, hogy nem 

valószínű, hogy az A váltás nagyobb gyakorisága a teljes idős csoportban a véletlen eredménye 

lenne (p<0,005).  

 



16. Melléklet 

 
Váltás Váltási arány ODD ratio log(ODD) 

játszik-követ→játszik-gazdagít 3.3 1.29 2.61 0.97 
játszik-követ→felderít-követ 2.34 1.78 1.32 0.28 

játszik-gazdagít→játszik-követ 2.5 1.02 2.49 0.92 
játszik-elterel→-játszik-követ 1.14 0.38 3.02 1.11 

felderít-gazdagít→felderít-elterel 0.85 0.054 15.87 2.78 
felderít-elterel→megfelel-elterel 1.25 0.7 1.80 0.59 

megfelel-elterel→együttműködik-elterel 1.88 0.7 2.72 1.01 

együttműködik-követ→felderít-követ 1.25 0.65 1.93 0.66 
együttműködik-gazdagít→játszik-követ 0.85 0.23 3.72 1.32 

együttműködik-gazdagít→felderít-gazdagít 1.25 0.59 2.13 0.76 
együttműködik-gazdagít→együttműködik-elterel 0.63 0.11 5.76 1.76 
együttműködik-elterel→együttműködik-követ 1.88 0.91 2.09 0.74 

negligál-elterel→negligál-kényszerít 0.28 0.86 3.09 1.14 
negligál-elterel→negligál-negligál 0.17 0.97 5.75 1.76 

játszik-negligál→játszik-követ 0.11 0.65 5.94 1.79 
negligál-negligál→negligál-elterel 0.001 0.7 704.93 6.60 

 

 

 

 

 Kontrollcsoport Koraszülött cs. ODD ratio log(ODD) 

1 13 4 3.59 1.29 

2 3 0   

3 1 0   

4 71 94 6.40 1.86 

 11 1 12.24 2.50 

A fokszámeloszlás szignifikancia tesztje 


