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I. Bevezetés 
 

A disszertáció témája a koraszülött kisgyermekek temperamentumának 

alakulása, a temperamentum kapcsolódása a gyermekek fejlődéséhez, valamint az 

anya és gyermeke közötti interakciókhoz. A dolgozat alapjául szolgáló kutatásban 

koraszülött és időre született kisgyermekek és édesanyáik vettek részt. A 

gyermekek fejlődéséről 12, 24 és 36 hónapos korukban szereztünk adatokat, 

édesanyjukkal való interakcióikat 1 éves korukban, temperamentumukat 1, 2 és 3 

éves korukban figyeltük meg.  

Az idő előtt születés fejlődési rizikó, a koraszülött gyermekek fejlődési 

kimenetele igen változatos, melynek hátterében részben a csoport nagyfokú 

heterogenitása, részben számos biológiai és környezeti faktor összjátéka áll 

(Guralnick, 2012; Aylward, 2003). A koraszülött gyermekek fejlődésének, a 

kimenetelt befolyásoló tényezők, és kapcsolódásuk, interakcióik mélyebb 

megértése hozzásegíthet a gyermekeket és családjaikat célzó hatékonyabb 

prevenciós és intervenciós programok kialakításához, valamint a fejlődés 

mechanizmusainak, a fejlődési rizikó működésének részletesebb feltárásához 

(Kalmár, 2007). 

A szakirodalmi bevezető három nagy témakört ismertet. Először a gyermeki 

temperamentum fogalma, alakulása, kutatásának módszertana, illetve a fejlődéssel 

és a gyermek környezetével való kapcsolata kerül bemutatásra. Ezek után kitérünk 

az anya és gyermeke közötti interakciók jelentőségének rövid ismertetésére, az 

interakciók és a temperamentum, valamint a fejlődési kimenetel összefüggéseinek 

körüljárására. Majd az idő előtt születés, a koraszülött gyermekek jellemzőit 

tárgyaljuk, kitérve temperamentumukban és az anyával való interakciókban 

mutatkozó jellegzetességekre, eltérésekre. 

A módszer fejezetben bemutatjuk mintánkat, az alkalmazott mérőeszközöket, a 

temperamentum kódolásánál alkalmazott megbízhatósági vizsgálatokat, valamint 

ismertetjük a hiányzó adatok kezelésének módszerét, a változók előzetes 

vizsgálatát, illetve az elemzések során alkalmazott statisztikai eljárásokat.  
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Kutatásunk eredményeit a kérdésfelvetések és hipotézisek mentén ismertetjük. 

Először a csoportok közötti különbségeket tárgyaljuk, majd felvázoljuk a 

temperamentum alakulását az első három életévben. Ezek után következnek a 

temperamentum és a fejlődés, illetve az anya és gyermeke közötti interakciók 

összefüggései. Az elemzések során a temperamentum dimenzionális, és típusos 

megközelítését is alkalmaztuk. 

A diszkusszióban elemezzük és értelmezzük eredményeinket, összevetjük őket 

várakozásainkkal. A fejezetben emellett bemutatjuk kutatásunk korlátait, és 

eredményeink gyakorlati implikációit. 
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II. Szakirodalmi áttekintés  
 

A szakirodalmi áttekintésben a disszertáció témájához kapcsolódó területeket 

ismertetjük, először a gyermeki temperamentum, majd az anya-gyermek interakció, 

végezetül a koraszülöttség témakörét. 

 

II.1. A gyermeki temperamentum 

 

A gyermeki temperamentum témakörében bemutatjuk a konstruktummal 

kapcsolatos elméleteket, feltáró kutatásokat, majd a temperamentum és a 

személyiség kapcsolatát, a gyermeki temperamentum alakulását az idő 

előrehaladtával, a temperamentum viszonyát a fejlődéssel és a környezettel, 

valamint a gyermeki temperamentum kutatásának módszertani kérdéseit. 

II.1.1. A csecsemő- és kisgyermekkori temperamentum 

 

A fejezet tisztázza a gyermeki temperamentum definíciós kérdéseit, és 

ismerteti a területtel kapcsolatos különböző megközelítéseket. 

II.1.1.1 Bevezetés     

 

A temperamentum, mint az egyének közötti tartós különbségeket jelölő 

fogalom eredete, használata (hasonlóan sok más konstruktuméhoz) az ókori 

görögökhöz nyúlik vissza. Az azóta eltelt idő alatt számos kutató, elméletalkotó 

foglalkozott a temperamentum kérdéskörével, többek között az alkati típusok 

kutatói (Kretschmer, Sheldon), a személyiséglélektan képviselői (Allport, Cattel, 

Eysenck, Guilford), és a korai fejlődéspszichológusok (Shirley, Gesell) (Goldsmith 

et al, 1987; Rothbart és Bates, 2006).  

A gyermeki temperamentum kutatása idén kereken 60 éve kezdődött el, 

Alexander Thomas és Stella Chess New York Longitudinal Study című hosszútávú 

követéses vizsgálatával, melyben 84, New Yorkban lakó család gyermekeinek 

fejlődését követték nyomon felnőttkorukig (Thomas és Chess, 1977).  A két 
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pszichiáter célja a csecsemők és gyermekek elsődleges reakciómintázatainak, 

viselkedésben megmutatkozó egyének közötti különbségeinek vizsgálata volt, 

melyekkel jelentőséggel bírnak a szülő-gyermek kapcsolatban (Chess és Thomas, 

1999). A kutatás eredményeivel kapcsolatban Michael Rutter javasolta nekik a 

„temperamentum” elnevezést (Rothbart és Bates, 2006). Az úttörő vizsgálatot 

követően a fogalom a fejlődéslélektani érdeklődés középpontjába került (Peters-

Martin és Wachs, 1984). A kutatók érdeklődése a mai napig tart, az utóbbi években 

is számos kutatás látott napvilágot ebben a témában, mely annak köszönhető, hogy 

a korai individuális különbségek erősen kötődnek a későbbi személyiséghez és a 

szociális fejlődéshez (Gartstein és Rothbart, 2003). Kochanska (2005) a szociális 

fejlődésben kritikus tényezőnek tekinti a gyermek temperamentumát, Fox és 

Henderson (1999) pedig a korai temperamentum kutatását egyenlőnek is tekinti a 

szociális fejlődés eredetének vizsgálatával. Emellett a temperamentum jelentős 

szereppel bír az önszabályozás alakulásában, mely a fejlődés számos területét 

befolyásolja (Whitebread és Basilio, 2012). Összefoglalóan, a temperamentum 

egyaránt befolyásolja a társas kapcsolatokat, az akadémikus teljesítményt, az 

egészséget és a pszichopatológiát (Zentner és Shiner, 2012).  

A gyermeki temperamentum kutatása a szocializáció kétirányúságára helyezte a 

hangsúlyt, szemben az ezt a folyamatot egyirányúan, a szülőtől gyermek felé zajló 

hatásokként leíró elképzelésekkel. Emellett rávilágított arra a fejlődésben igen 

jelentős tényre, hogy nem csak a gondolkodási mintázatokban, hanem az érzelmi 

folyamatokban meglévő egyéni különbségek is torzításokat okozhatnak a 

tapasztalatok érzelmi reprezentációjában (Rothbart és Bates, 2006). 

A fogalom jelentősége és a hozzá kapcsolódó kutatások számossága ellenére a 

kutatók között még nem született konszenzus a fogalom természetét, definícióját 

illetően. Mindemellett találhatóak közös pontok az egyes meghatározásokban, 

melyek a temperamentum elméletalkotók kerekasztal beszélgetése alapján a 

következők: a temperamentum az individuális különbségeket meghatározó 

személyiségjellemző, konstitucionális háttere van, és a viselkedés más 

megnyilvánulásaihoz képest jellemzője a tartósság. A temperamentumdimenziók 

viselkedés tendenciákra vonatkoznak, nem pedig diszkrét cselekedetekre 
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(Goldsmith et al., 1987). A témában 25 évvel később újabb kerekasztal beszélgetést 

tartottak, a korábbi beszélgetésre reflektálva, más neves temperamentumkutató 

résztvevőkkel, mely módosított a meghatározáson: a temperamentum vonások 

korán megjelenő alap hajlamok az aktivitás, érzelmek, figyelem és önszabályozás 

területén. Ezek a hajlamok genetikai, biológiai és környezeti faktorok komplex 

interakciójának eredményei (Shiner et al., 2012). 

Emellett ma már dinamikusabb szemlélet jellemző a temperamentumról való 

gondolkodásra, a stabilitás helyett, mellett a temperamentumban végbemenő 

fejlődési változások állnak a középpontban (Rothbart és Bates, 2006). 

II.1.1.2 Dimenziók versus típusok 

 

Az egyéni különbségek vizsgálatának egyik kulcsproblémája a mennyiségi 

vagy minőségi szemlélet kettőssége (Kulcsár, 1996). A kutatók többsége a 

dimenzionális felfogást, azaz a temperamentumjellemzők mennyiségi különbségét 

vallja, de vannak kivételek. Thomas és Chess összekötötte a két megközelítést.  

Szemléletük szerint a temperamentum a gyermek 9 dimenzión való pozíciójának 

eredménye /dimenzionális megközelítés/, ugyanakkor a 9 faktor gyakran előforduló 

kombinációiból temperamentumtípusokat alkottak /tipológiai megközelítés/ 

(Thomas és Chess, 1977). 

Kagan (pl.: Kagan és Snidman, 2004, Kagan és Fox, 2006, Kagan, 2012) a 

tipológiai megközelítést alkalmazza, és két temperamentumtípust különít el, illetve 

kutat: a gátolt és a gátolatlan temperamentumot. Kulcsár (1996) azonban a Kagan 

csoport munkásságát áttekintve ellentmondást talált az erre a kérdésre vonatkozó 

szemléletben, mivel az idegrendszeri háttér elemzésekor a dichotóm viselkedéses 

jegyek hátterében mennyiségi különbséget tételeznek fel. 

A temperamentum két megközelítése implikációkat tartalmaz a jellemzők 

stabilitására vonatkozóan is (Fox és Henderson, 1999). A tipológiai megközelítés 

alapján az egyének az egyes dimenziók mentén, vagy egy dimenzión belül 

változhatnak a fejlődés folyamán, de típust nem váltanak. A dimenzionális 

megközelítés szerint az egyének szintén változhatnak a dimenziók mentén, de a 

populációban elfoglalt relatív helyük nem változik. 
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A temperamentum természetére vonatkozó megközelítés a kutatási adatok 

elemzését szintén befolyásolja (Fox és Henderson, 1999). A tipológiai szemléletű 

kutatások csoporton belüli hasonlóságot és csoportok közötti különbségeket 

vizsgálnak (melyhez a szélső értékekkel rendelkező csoportok vizsgálata a 

legalkalmasabb), míg a dimenzionális megközelítést valló kutatók a különböző 

időpontokban felvett adatok közötti korrelációkat vizsgálják. 

A temperamentum kutatások többsége az egyének közötti különbségek hosszú 

távú hatásainak vizsgálatánál egy-egy temperamentum dimenzió, vagy egy 

jellemző és a környezeti hatások kölcsönhatásait vizsgálja. Ugyanakkor a kimenetel 

predikciójában a különböző jellemzők mintázatának, temperamentum profiloknak 

van igazán jelentős szerepe, tekintettel például arra, hogy az egyes jellemzők 

egymásra is hatással bírnak. Hasonló gondolatot fogalmaz meg Zentner és Shiner 

(2012), amikor a típusok használatának egyik értelmét abban látják, hogy ezek 

várhatóan hasznosabbnak bizonyulnak az előrejelzésben. Emellett magához a 

pszichológiatudományhoz is közelebb áll ez a megközelítés, mivel ebben az 

esetben a vizsgálat tárgyai személyek, nem pedig változók. 

A kutatásokban a fentiek miatt a dimenzionális szemléletű kutatók is gyakran 

alkalmaznak szélső csoportokat, típusokat (pl. Wright Guerin et al., 2003). 

II.1.1.3 A gyermeki temperamentum különböző megközelítései 

 

A temperamentum megközelítések közötti fő eltérések egyrészt a 

temperamentum határainak (pl.: a viselkedési stílus, a stabilitás, az öröklöttség 

kritériumai) meghúzásából erednek, másrészt azon dimenziók meghatározásából, 

melyeket a temperamentumhoz tartozónak tekintenek (Goldsmith et al., 1987). A 

fejezet áttekinti a gyermeki temperamentum kapcsán neves kutató-elméletalkotók 

megközelítését. 

 

II.1.1.3.1 Alexander Thomas és Stella Chess 

 

A Thomas és Chess vezette New York Longitudinal Study mérföldkő volt az 

egyéni különbségek koncepció bevezetésében a fejlődéslélektanba és a 
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gyermekorvoslásba. Az e kutatás alapján kialakított elképzelést viselkedési stílus 

megközelítésnek is nevezik (Mervielde és De Pauw, 2012). Thomas és Chess 

(1987, in: Goldsmith et al., 1987) definíciója szerint a temperamentum a 

viselkedési stílus egyének közötti különbségeire vonatkozik, ahol a stílus a 

viselkedés „hogyan”-ját jelenti, nem pedig a „mit”, azaz nem a képességeket, és 

nem a „miért”-et, azaz nem a motivációt.  Kutatásukban a résztvevő csecsemők 

szüleivel készítettek interjúkat, és ezek elemzése alapján alakítottak ki 9 

temperamentumdimenziót, melyeket a következőképpen jellemeztek (Chess és 

Thomas, 1977):  

Aktivitásszint: a gyermek tevékenységének mozgásos alkotóeleme, és az aktív és 

passzív időszakok aránya. 

Ritmikusság: a biológiai funkciók előrejelezhetősége 

Megközelítés vagy visszahúzódás: az új ingerre adott első válasz jellege 

Alkalmazkodás: a kezdeti válaszok mennyire könnyen igazodnak a helyzethez 

Válaszküszöb: a válasz kiváltásához szükséges ingererősségi szint 

Reakcióerősség: a válasz energiaszintje 

Hangulat: az örömteli és kellemes viselkedések és a barátságtalan, kellemetlen 

viselkedések aránya 

Elterelhetőség: a folyamatban levő viselkedés irányát külső ingerek mennyire 

képesek megszakítani vagy eltéríteni 

Figyelmi terjedelem és kitartás: a cselekvések folyamatos végzésének két 

összekapcsolódó mutatója 

 

A 9 dimenzón való elhelyezkedés alapján három típust vezettek be, melyeket 

azóta is használnak a fejlődéspszichológusok mind a kutatásokban, mind a 

gyakorlatban.  E három típus a nehéz, a könnyű, és a lassan felmelegedő 

temperamentum:  

 A könnyű temperamentumú babáknak pozitív a hangulata, biológiai 

funkcióik jól szabályozottak, könnyen alkalmazkodnak, az új 

helyzeteket pozitívan közelítik meg, és alacsony vagy közepes 
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intenzitással reagálnak rájuk. Kutatásukban a csecsemők 40%-a volt 

könnyű baba.  

 A nehéz temperamentumú csecsemők (a minta 10%-a) negatív 

hangulattal jellemezhetőek, biológiai funkcióik rosszul szabályozottak, 

lassan alkalmazkodnak, az új helyzetekben visszahúzódóak, és az 

ingerekre nagy intenzitással válaszolnak.  

 A lassan felmelegedő babák (15%) negatív hangulatúak, lassan 

adaptálódnak, az új helyzetektől visszahúzódnak, alacsony vagy közepes 

intenzitással reagálnak, és alacsony az aktivitási szintjük.  

 A maradék 35% nem illett bele ezekbe a kategóriákba, ők az „átlagos” 

babák. 

 

Thomas és Chess elképzelését számos kritika érte, elsősorban a nehéz 

temperamentum elnevezés miatt, mivel ez negatív értékítéletet hordoz (Kulcsár, 

1996). Sokan a nehéz temperamentumot, illetve az egyes dimenziók 

„problémásabb” pólusán való elhelyezkedést tévesen patológiának tekintették, vagy 

olyan jellemzőnek, melyet feltétlenül „korrigálni” kell ahhoz, hogy később ne 

legyenek a gyermeknek beilleszkedési, viselkedési vagy érzelmi problémái. Ez az 

értelmezés normalizációs tendenciát eredményezett, mely azt jelentette, hogy a 

nem kívánt tulajdonságokat és tapasztalatokat azért írjuk le, hogy az ember 

normatív ideálját teremtsük meg, ahelyett, hogy elfogadjuk a tapasztalatok és 

tulajdonságok különböző módjait (Kirschner, 2006). Ez a folyamat talán annak is 

köszönhető, hogy a szerzők pszichiáterek (sokszor úgy is hivatkoznak rájuk, mint 

„a klinikusok”, vagy a „pszichiátriai megközelítés”), és sok esetben hoznak klinikai 

példákat tanulmányaikban. Thomas és Chess nézőpontja azonban akár a patológiát, 

akár a jellemzők megváltoztatását tekintve ettől a nézőponttól radikálisan eltérő. 

Több longitudinális kutatásuk tapasztalatai alapján megalkották a jó illeszkedés 

modelljét („goodness of fit”). Optimális fejlődés a gyermek és az elsődleges 

gondozó jellemzőinek megfelelő illeszkedése esetén várható (Chess és Thomas, 

1999). A modellről részletesebben a II.1.5 fejezetben lesz szó.  
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Rothbart (2012) a nehéz temperamentumot túlzottan leegyszerűsítő 

megközelítésnek találja, egyrészt mivel a konstruktum több szeparálható 

dimenzióból áll, másrészt a „nehézséget” a társas kontextus definiálja, harmadrészt 

pedig úgy látja, hogy ennek a fogalomnak a használata „vak” a fejlődésre.  

A nehéz temperamentum elnevezést problémás volta miatt többen 

megváltoztatták, a tartalom megtartásával, például élénk, kihívással teli, aktív 

éber, vagy nehezen nevelhető temperamentumnak nevezték el (Kirschner, 

2006). Ezek az elnevezések azonban „fiókban maradtak”, a szakirodalom és a 

gyakorlat továbbra is a nehéz temperamentumot használja. 

Thomas és Chess típusaihoz hasonló egy másik hármas tipológia, melyet 

idősebb gyermekekkel (3 éves kor fölött) végzett kutatásokban, többféle 

módszertannal, mintán és eltérő országokban azonosítottak: alulkontrollált, 

túlkontrollált és reziliens (jól alkalmazkodó) temperamentum (pl.: Caspi, 2000; 

Caspi et al., 2003, Slutske et al., 2012, Asendorpf és van Aken, 1999). Caspi (2000) 

a három típust összeköti a Thomas és Chess féle tipológiával, az alulkontrollált 

típus a nehéz temperamentumhoz, a reziliens a könnyű temperamentumhoz, a 

túlkontrollált típus pedig a lassan felmelegedő temperamentumhoz hasonló. Ezek a 

típusok jó előrejelzői a felnőttkori alkalmazkodásnak, de csecsemőkori eredetük 

nem tisztázott (Zentner és Shiner, 2012). 

A 9 temperamentumdimenzió és a nehéz temperamentum csecsemőkori 

mérésére 1970-ben Carey készített kérdőívet (Carey’s Infant Temperament 

Questionnaire, ITQ), majd 1978-ban McDevitt-tel közösen elkészítették ennek 

átdolgozott, felújított változatát (Rothbart és Hwang, 2002). A kisgyermekkori 

temperamentum mérésére Fullard, McDevitt és Carey (1984) a Toddler 

Temperament Scale-t (TTS) dolgozták ki. Idősebb életkorokra a BSQ, valamint az 

MCTQ használható (Mervielde és De Pauw, 2012).  

A Thomas és Chess féle temperamentum típusok biológiai korrelátumait Healy 

(1989) vizsgálta.  Eredményei szerint a nehéz temperamentumú kisgyermekeket 

lassabb szívritmus és magasabb szívritmus variabilitás jellemzi a könnyű 

temperamentumú gyermekekhez képest. 
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A későbbi kutatások és megközelítések azt találták, hogy kevesebb jellemzővel 

leírható a csecsemő- és gyermekkori temperamentum, mint az eredeti kilenc 

dimenzió, azonban a mai napig nincs teljes egyetértés arról, hogy hány 

temperamentumjellemző létezik, és melyek ezek. A II.1.1.3.6 fejezetben lesz szó 

azokról a jellemzőkről, melyek a legtöbb megközelítésben megtalálhatóak. 

 

II.1.1.3.2 Arnold H. Buss és Robert Plomin 

 

Buss és Plomin (1987, in: Goldsmith et al., 1987) a temperamentumot öröklött 

személyiségvonások azon csoportjaként definiálják, melyek az élet során korán 

megjelennek. Csak azokat az individuális különbségeket tekintik 

temperamentumjellemzőknek, melyek személyiségvonások. A temperamentum a 

későbbi személyiségalakulásra döntő hatást gyakorol. Elméletüket kritérium 

megközelítésnek is nevezik, mivel egy vonást akkor tekintenek 

temperamentumvonásnak, ha megfelel 5 kritériumnak: öröklött, gyermekkorban 

relatíve stabil, felnőttkorban is fennmarad, evolúciósan adaptív, valamint jelen van 

a filogenetikus rokonainknál (Mervielde and De Pauw, 2012). 

Rendszerükben 3 vonást határoznak meg, mint temperamentumjellemzőt: 

Emocionalitás: hasonló a distresszhez, ide tartozik az összes érzelmi reakció. A 

szimpatikus idegrendszer intenzív aktiválódása, ezért magas érzelmi arousal 

jellemzi. A 2. életévben 3 komponense van: distressz, félelem, düh (Mervielde és 

De Pauw, 2012). 

Aktivitás: két összetevője a tempó és az erő (intenzitás). Ötféle jellemzővel írható 

le (Buss és Plomin, 1984): (1) gyorsaság, (2) nagy energiaigényű tevékenység 

fenntartásának időtartama, (3) a mozgás amplitúdója, (4) felnőttkorban nagyobb 

aktivitást igénylő sportok preferálása, (5) a kényszerű tétlenségre adott reakció. 

Jellemzője a viselkedéses arousal. 

Szociabilitás: a másokkal való együttlét preferálása az egyedülléttel szemben, 

illetve a figyelem és elismerés iránti igény. Az egyéni különbségek háttere az 

arousabilitás. A szerzők a szociabilitás vonást összekapcsolják a kötelékteremtő 
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viselkedéssel (Kulcsár, 1996). Más kutatók javasolják a dimenzió szétbontását 

Szociabilitásra és Szégyenlősségre (Mervielde and De Pauw, 2012). 

Az elmélet korábbi formájában negyedik temperamentumvonásként szerepelt az 

impulzivitás, de genetikus meghatározottságát nem sikerült megfelelően igazolni 

(Buss és Plomin, 1984), valamint a szerzők szerint nem jelenik meg iskoláskor előtt 

(Zentner és Bates, 2008), ezért már nem sorolják a temperamentumjellemzők közé.  

Buss és Plomin két mérőeszközt készítettek a temperamentum mérésére: az 

EAS Temperament Surveyt, mely 1 éves kortól serdülőkorig alkalmazható, és 

három dimenziót mér 4 skálán (emocionalitás, aktivitás, szociabilitás, 

szégyenlősség) (Mervielde és De Pauw, 2012), illetve a Thomas és Chess féle 

dimenziók és a korábbi EASI mérőeszköz elegyítéséből létrejött Colorado Child 

Temperament Inventoryt (Rowe és Plomin, 1977). 

 

II.1.1.3.3 H. Hill Goldsmith és Joseph Campos 

 

Goldsmith és Campos (Goldsmith et al., 1987) a temperamentumot olyan 

individuális különbségekként határozzák meg, melyek az elsődleges érzelmek és 

arousal kifejezésében és megtapasztalásában mutatkoznak. Meghatározásukat a 

temperamentum viselkedéses szintjére korlátozzák, mivel a szociális kontextusban 

ez a szint a legfontosabb, illetve ez a korlátozás megkönnyíti az empírikus kutatást. 

Elképzelésükre érzelem regulációs modellként is hivatkoznak (Mervielde és De 

Pauw, 2012). 

Goldsmith (1996) 5 temperamentumdimenziót különböztet meg: 

Motoros aktivitás: törzs- és végtagmozgások, játékokkal való manipuláció 

Düh: dühös arckifejezés, kipirult arc, izomfeszültség 

Félénkség: sírás előtti arckifejezés, viselkedéses elkerülés, „félős” arc 

Öröm: mosolygás, nevetés, pozitív vokalizáció 

Érdeklődés/kitartás: tartós figyelem, elterelhetőség, érdeklődő arckifejezés 

Az érzelemszabályozás is a temperamentum komponense, az érzelem és az 

érzelemszabályozás szerntük nem különíthetőek el egymástól, egyszerre zajlanak 

(Zentner és Bates, 2008). 
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Goldsmith munkatársaival kidolgozott egy temperamentum kérdőívet (Toddler 

Behavior Assessment Questionnaire, TBAQ, Goldsmith, 1996), valamint 

Rothbarttal közösen egy laboratóriumi megfigyeléses mérőeszközt (Lab-TAB, 

Goldsmith és Rothbart, 1991). 

 

II.1.1.3.4 Mary Klevjord Rothbart 

 

Rothbart kiterjeszti az eredeti "stílus" konstruktumot, a temperamentumhoz 

sorolva az érzelmi, motivációs és figyelmi folyamatokat. Elméletében alapvető, 

hogy a temperamentum különbségeket messzemenőkig determinálja a mögöttes 

pszichobiológiai feldolgozás válaszkészsége, így elképzelését pszichobiológiai 

megközelítésnek (Mervielde és De Pauw, 2012), vagy neurobiológiai fejlődési 

megközelítésnek is nevezik (Zentner és Bates, 2008). 

Rothbart (1987, in: Goldsmith et al., 1987) a temperamentumot úgy definiálja, 

mint relatíve stabil, elsődlegesen biológiai alappal rendelkező egyéni különbségek a 

reaktivitásban és az önszabályozásban, a "három A" fogalmaiban (Rothbart 2012), 

azaz az érzelmek, figyelem és aktivitás területein (Rothbart és Bates, 2006). A 

reaktivitás a külső és belső környezeti változásokra adott szomatikus, endokrin, 

autonóm illetve központi idegrendszeri válaszkészség. A reaktivitás a reakciók 

széles skáláját tartalmazza (pl.: félelemérzet, szívritmus), valamint általánosabb 

tendenciákat (pl.: negatív emocionalitás), így nem korlátozódik az általános 

reaktivitásra. A reaktivitás jellemzői a motoros, érzelmi, figyelmi reakciók 

latenciájával, hosszával és intenzitásával mérhetőek. Az érzelmi reaktivitás 

cselekvéses tendenciákat is tartalmaz. Ezeknek a viselkedéses tendenciáknak a 

kifejezése vagy gátlása visszajelez a folyamatban levő érzelmi reakció 

befolyásolására (Rothbart és Bates, 2006). Az önszabályozáson Rothbart a 

reaktivitás modulálására szolgáló folyamatokat érti. Ilyen folyamatok az 

akaratlagos kontroll és az orientáció.  

A temperamentum tendenciákat vagy hajlamot ír le, nem folyamatosan 

fejeződik ki, hanem megfelelő előhívó feltételeket igényel. 
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Rothbart (2012, Rothbart és Bates, 2006) négy motivációs és három figyelmi 

rendszert ír le a temperamentummal összefüggésben. Minden motivációs rendszer 

kapcsolódik specifikus neurális struktúrákhoz, érzelmi állapotokhoz és 

temperamentum/személyiség dimenziókhoz. A motivációs rendszerek leírásánál 

Gray (Gray és McNaughton, 2000) munkásságát veszi alapul. 

1. vágy rendszer – Viselkedéses Megközelítő Rendszer, BAS 

2. védekező vagy félelemteli motivációs rendszer – Viselkedéses Gátló 

Rendszer, BIS 

3. frusztráló vagy agresszív viselkedés rendszer - harcolj/menekülj (védekező 

agresszió), illetve irritatív agresszió (BAS) 

4. affiliatív vagy gondoskodó rendszer - szociális viselkedés regulációja, 

affiliatív igények kiszolgálása 

3 figyelmi rendszer: 

1. vigilancia rendszer - éberség 

2. posterior figyelmi rendszer - figyelem rugalmas átvitele (orientáció) 

3. anterior figyelmi rendszer - akaratlagos kontroll, lelkiismeretesség vonáshoz 

kapcsolódik 

 

Rothbart munkásságának lényegi eleme, hogy a gyermekkori 

temperamentumkutatást, a felnőttkori temperamentumkutatás részét képező 

idegélettani modelleket és a fejlődés-neurofiziológia eredményeit egy egységes 

koncepció keretében, temperamentumfejlődési modelljében integrálja (Rothbart, 

2012, Kulcsár, 1996). A modell szerint a személyiség dimenziói fejlődésük és 

biológiai vonatkozásaik szerint nem lehetnek függetlenek egymástól. Hat dimenziót 

tárgyal: 

Negatív emocionalitás: diszkomfortélmény, diffúz jellegű, az 

amygdala/hipotalamusz rendszer funkciójához kapcsolódik, 2 hónapos kor körül 

differenciálódik 

Frusztráció/harag: a negatív emocionalitásból differenciálódik, ugyanazon agyi 

mechanizmusok köthetőek hozzá 
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Megközelítés: szintén 2 hónapos kor körül jelennek meg a pozitív érzelmek, 

melyek a fejlődés korai szakaszában a frusztráció/harag dimenzióval pozitív 

kölcsönviszonyban állnak, és a viselkedésaktiváló rendszer funkciójához kötöttek 

(orbitofrontális kéreg, basolaterális amygdala, laterális hipotalamusz)  

Félelem: 6 hónapos kor után jelenik meg, mechanizmusa a viselkedésaktiváló 

rendszer (hippokampusz, subiculum, septum, és a hozzájuk csatlakozó struktúrák, 

amygdala centrális magva és a vele összeköttetésben álló rendszerek), mutatói 10 

hónapos kor után függetlenné válnak a frusztráció/harag dimenziótól 

Akaratlagos kontroll: 10 hónapos kor körül jelenik meg, a legalapvetőbb 

szabályozó rendszer, az eddigi mechanizmusok működését serkenteni és gátolni is 

képes. Konfliktushelyzetekben lép életbe, az anterior figyelmi rendszerrel 

azonosítható (anterior cinguláris kéreg, supplementer motoros area). Különleges 

jelentősége van, mivel az önkontrollfunkciók gyakorlásában kritikus szerepet tölt 

be 

Affiliáció (kötelékteremtés): a másokhoz való közelség pozitív élvezete, támogatja 

a kapcsolódást, gondoskodást, szeretetet, csecsemőkortól jelen van 

 

A temperamentum mérésére Rothbart és munkatársai számos kérdőívet 

dolgoztak ki, melyek különböző életkorokban mérnek (IBQ-R, ECBQ, CBQ, 

TMCQ, EATQ-R, ATQ). Jellemzőjük, hogy hossztól függően különböző számú 

dimenziót mérnek, de minden életkorban meghatározható 3 széles temperamentum 

dimenzió: Lendület, Negatív érzelem, és Önkontroll. 

 

II.1.1.3.5 Jerome Kagan 

 

Kagan egyetlen temperamentumjellemzőt tart számon, és kutat: az ismeretlen 

helyzetben jelentkező viselkedéses gátoltságot illetve gátolatlanságot (Kagan és 

Fox, 2006, Kagan et al., 2007), ennek megfelelően megközelítését a viselkedéses 

gátoltság modelljének is nevezik (Mervielde és De Pauw, 2012). A vonás 

fiziológiai korrelátumának a szívritmust, illetve a szívritmus variabilitását, és a 

kortizolszintet tekinti.  A gátolt gyermekeket magasabb szívritmus és alacsonyabb 
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szívritmus variabilitás, illetve magasabb kortizolszint jellemzi. (Ezen jellemzők és 

Healy (1989) a nehéz temperamentum biológiai korrelátumait vizsgáló kutatásai 

alapján a Kagan által leírt gátoltság és a Thomas és Chess féle könnyű 

temperamentum, illetve a gátolatlanság és a nehéz temperamentum párhuzamba 

állítható.) 

A viselkedéses gátoltság hátterében álló mechanizmus a bizonytalan, váratlan 

helyzetekben aktiválódik, és főképp az amygdala működéséhez kötött (Kagan, 

2012).   

A temperamentumjellemző Kagan (2012) szerint két tendenciával hozható 

kapcsolatba. Összefüggésben áll a megközelítés-elkerülés mechanizmusainak 

viszonylagos működéskészségével, illetve a bizonytalanság, szorongás, félelem 

érzelmi reakcióira való hajlam mértékével.  

Kagan kutatásainak és elméletének egyik kritikája, hogy nem foglalkozik a 

viselkedésgátlás ismert agyi mechanizmusaival és Gray (Gray és McNaughton, 

2000)  feltevéseivel (Kulcsár, 1996). A másik problematikus pont Buss és Plomin 

(1984) szerint, hogy a gátoltság tulajdonképpen fokozott emocionalitást jelent, 

mivel Kagan nem az eredeti értelemben vett viselkedésgátlásról (azaz késleltetés, 

kísértésnek ellenállás, problémamegoldó kapacitás) beszél, hanem arról, amikor a 

gyermekek a bizonytalan helyzetekben félelmük miatt gátolják játékos 

viselkedésüket. Erre a jellemzőre viszont jobban illik az emocionalitás terminus, 

amire a Kagan csoport kutatói is utalnak (Kulcsár, 1996). 

 

II.1.1.3.6 Integratív perspektíva 

 

Az eddig lezajlott, változatos megközelítéseket, mérőeszközöket, és mintákat 

alkalmazó kutatások eredményei szerint a csecsemő- és kisgyermekkori 

temperamentum négy jellemzővel írható le. Kisgyermekkorban az önszabályozás 

megjelenése egyrészt módosíthatja az eredeti jellemzők viselkedéses kifejeződését, 

másrészt önmagában az önszabályozás hatékonysága is temperamentumjellemző. 

Ezek a jellemzők megjelennek az állatokkal végzett temperamentum kutatásokban 

is (Rothbart és Bates, 2006). 
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1. ábra Csecsemő- és kisgyermekkori temperamenumjellemzők (Rothbart és Bates, 

2006, a szerző szerkesztési módosításával) 

 
Csecsemőkor Temperamentumjellemző Kisgyermekkor 

félelem, 

frusztráció/irritabilitás, 

szomorúság, reaktivitás 

Negatív emocionalitás 

 

félelem, szégyenlősség, 

frusztráció/irritabilitás, 

kontrollnak való 

ellenállás, szomorúság, 

megvigasztalhatóság 

megközelítés, vokális 

reaktivitás (hangadások 

gyakorisága), mosoly és 

nevetés, aktivitásszint, 

perceptuális (hangokra, 

szagokra, ízekre, látási 

ingerekre való) 

érzékenység, magas 

intenzitású ingerlés 

kedvelése 

Extraverzió aktivitásszint, pozitív 

várakozások, Magas 

intenzitás kedvelés, 

szociabilitás 

 

alacsony 

intenzitáskedvelés, 

orientáció időtartama, 

megnyugtathatóság, 

barátságosság 

Orientáció/reguláció  

a biológiai funkciók 

szabályozottsága 

Ritmicitás  

 Akaratlagos kontroll/ 

önszabályozás 

viselkedésgátlás, alacsony 

intenzitás kedvelés, 

figyelem fókuszáltsága, 

kitartás, perceptuális 

érzékenység 

 Barátságosság/ Adaptibilitás kezelhetőség, 

kötelékteremtés 

 

Zentner és Shiner (2012) áttekintése alapján a temperamentumnak hierarchikus 

struktúrája van, és az egyes jellemzők három szuperfaktorba rendeződnek. A három 

faktor nem specifikus temperamentum jellemző, hanem magasabbrendű faktorok, 

vagy temperamentum jellemző családok. A három faktor: 

 Negatív emocionalitás: viselkedéses gátlás, szorongás vonás; düh; 

 Pozitív emocionalitás: magas intenzitás kedvelés, alacsony intenzitás 

kedvelés, aktivitás szint 
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 Akaratlagos kontroll: figyelem/kitartás, gátló kontroll, szenzoros 

szenzitivitás, empátia/kötelékteremtés 

A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy bár a széles faktorok taxonómiailag 

hasznosak, nem mindig képviselik a kutatás és elemzés ideális szintjét. 

II.1.1.4 Nemek közötti különbségek 

  

A temperamentumbeli nemek közötti különbségek két módon vizsgálhatóak. 

Az első módszer szerint a temperamentum faktorstruktúrájában keresünk nemek 

közötti eltéréseket, a második metódus a temperamentumskálák átlagos értékei 

közötti eltérést nézi meg. A korai gyermekkorban a temperamentum 

faktorstruktúrájában jellemzően nem találnak jelentős nemi eltéréseket a kutatások 

(Martin et al., 1997). 

 A nemi különbségek kutatásánál (a módszertől függetlenül) két kérdés merül 

fel: vannak-e nemek közötti eltérések a temperamentumban, illetve ha igen, ezek 

mikortól jellemzőek. Különbségeket szinte minden kutatás talált, de néhány 

csecsemőkorban nem, csak kisgyermekkortól (Martin et al., 1997). Martin et al. 

(1997) saját, illetve mások kutatásaira hivatkozva amellett érvel, hogy a nemek 

közötti temperamentumbeli különbségek 6 hónapos kortól mutathatóak ki. 

 Számos kutatás két temperamentumdimenzión talált eltérést a fiú és a 

lánycsecsemők között: az aktivitásszint magasabb a fiúknál (pl.: Campbell és 

Eaton, 1999; Gartstein és Rothbart, 2003), az újdonságkeresés, -megközelítés 

pedig alacsonyabb a lányoknál (pl.: Gartstein és Rothbart, 2003; Martin et al., 

1997). Martin et al. (1997) csecsemőkorban nem találták aktívabbnak a fiúkat, 5 

évesen azonban már igen, ekkor kevésbé is voltak alkalmazkodóak. Denham et al. 

(2001) azt találta, hogy az óvodáskorú fiúk nehezebb temperamentummal voltak 

jellemezhetőek, valószínűbb volt náluk a szociális kompetencia probléma, és 

gyakrabban mutattak agresszív vagy hiperaktív viselkedés problémákat. Az 5 éves 

lányokra inkább a félelem, félénkség, gátoltság jellemző, valamint a magasabb 

stimulációs küszöb (Martin et al., 1997). 

 Olino et al. (2013) 3 éves gyermekekkel végzett kutatásában arra voltak 

kíváncsiak, hogy a nemek közötti különbségek hogyan jelennek meg megfigyelést, 
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illetve szülői kérdőíveket alkalmazva. Eredményeik szerint kisgyermekeknél 

kisebbek a nemek közötti különbségek, mint amit felnőtt illetve serdülő mintán 

tapasztalnak a kutatások. A lányokat pozitívabb hangulat, több félelem, a laborban 

magasabb szociabilitás és alacsonyabb impulzivitás, valamint szülők szerint és a 

laborban is alacsonyabb aktivitás jellemezte. Else-Quest et al. (2006) 189 

tanulmány eredményeit összegő meta-analízisében a negatív érzelmeknél nem 

mutatkozott különbség a nemek között, a figyelem és a szupervonás akaratlagos 

kontroll tekintetében a lányok előnye, az aktivitás és a szupervonás lendület 

esetében a fiúk előnye bontakozott ki. Koraszülött mintákon a figyelem és az 

akaratlagos kontroll tekintetében találtak hasonló eredményeket (Cosentino-Rocha 

és Linhares, 2013). 

   

 

II.1.2. Temperamentum és személyiség 

 

A fejezet két kapcsolódó kontruktum, a temperamentum és a személyiség 

egymáshoz való viszonyát, kapcsolódásait, hasonlóságait és eltéréseit mutatja be. A 

definícióval kapcsolatos kérdések után kitérünk a temperamentum és a személyiség 

kapcsolatával foglalkozó eredményekre is. 

II.1.2.1 Definíciós kérdések 

 

 A temperamentum és a személyiség nem ugyanazok a fogalmak, bár létezik 

olyan vélemény is, hogy a kettő egy és ugyanaz. Az általános vélekedés szerint a 

gyermeki temperamentum a későbbi személyiség alapja, de nem azonos vele, mivel 

a személyiség nem csak vonásokat takar, hanem többek között célokat, megküzdési 

stílust, motivációt, énképet, identitást is (Goldsmith et al., 2000). Costa és McCrae 

(2001) személyiségről alkotott modelljében a temperamentum az alap 

tendenciákhoz tartozik, és nem különbözik a személyiségvonásoktól. Mivel a 

csecsemő és a kisgyerek kognitív kapacitása illetve viselkedéses repertoárja 

különbözik a felnőttétől, e vonások mérése máshogyan történik, de tulajdonképpen 

a kettő egy és ugyanaz, alap tendencia, mely azonban nem azonos a teljes 
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személyiséggel. Ahogyan Goldsmith et al. (2001, 104.o.) fogalmaznak: „A 

temperamentum sokkal korlátozottabb, fejlődésileg előbbi, és a személyiség 

magját alkotja”. 

Rothbart és Bates (2006) szerint „A temperamentum a személyiség affektív, 

aktivációs és figyelmi magja.” (100.o.) A személyiség magában foglalja a 

gondolatok, érzelmek és viselkedés különféle mintázatait, míg a temperamentum 

nem tartalmazza például gondolatok specifikus tartalmát. 

 

 Mindemellett a két fogalom a személyiségvonások gyermekkori kutatása 

kapcsán erősen közeledik egymáshoz. Zentner és Bates (2008) összefoglalták a 

temperamentumra vonatkozó kulcs kritériumokat: 

1. A normális viselkedésben mutatkozó egyének közötti különbségek az 

érzelmek, figyelem, aktivitás és szenzoros érzékenység területeire 

vonatkoznak. 

2. Tipikusan szabályszerű jellemzőkben fejeződnek ki, mint válasz intenzitás, 

latencia, időtartam, küszöb, lecsengési idő. 

3. Az élet első néhány évében jelennek meg (részleges megjelenés 

csecsemőkorban, teljes kifejeződés óvodáskorban). 

4. Megfelelő változataik megtalálhatóak a főemlősöknél, illetve bizonyos 

társas emlősöknél (pl.: kutya). 

5. Szorosan, bár komplexen kötődnek biológiai mechanizmusokhoz (pl.: 

neurokémiai, neuroanatómiai, genetikus). 

6. Relatíve tartósak, és konceptuálisan koherens kimeneteleket jeleznek előre 

(pl.: a korai visszahúzódás internalizáló, a korai nehéz temperamentum 

externalizáló zavarokat jelez előre). 

 

 A személyiségvonások kutatása is ezeket a kritériumokat alkalmazza, így 

tulajdonképpen a személyiségvonások kutatása magának a temperamentumnak a 

kutatása is, de egyik sem azonos a teljes személyiséggel (Zentner és Bates, 2008).  
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II.1.2.2 A két konstruktum kapcsolata 

 

 A temperamentum kutatás és a széles személyiség faktorok vizsgálata közötti 

alapvető eltérés, hogy az előbbi alulról felfelé közelíti, míg az utóbbi felülről lefelé 

(a személyiség faktorok korai jelei), de Rothbart például integrálja a két 

megközelítést (Zentner és Shiner, 2012). 

 Számos kutatás vizsgálja, hogy milyen kapcsolat lehet a felnőttkori 

személyiségvonások öt faktoros modellje (Costa és McCrae, 2001) és a 

gyermekkori temperamentum között. Gartstein és Rothbart (2003) kutatásukban azt 

találták, hogy a csecsemőkori temperamentum mintázata megegyezett a gyermek-, 

illetve felnőttkori személyiség mintázatával, néhány különbséggel. A Negatív 

emocionalitás megegyezik a Neuroticizmussal, a Pozitív emocionalitás pedig az 

Extraverzióval. Jelentős különbségek az önszabályozásban jelentkeztek a 

különböző életkorokban, melynek hátterében a szerzők szerint az éréssel 

bekövetkező változások állnak. Markey et al. (2004) kutatásukban azt találták, hogy 

10 éves korban a személyiségvonások nagyon hasonlónak mutatkoznak, mint 

felnőttkorban, kivéve a tapasztalati nyitottságot, mely valószínűleg később jelenik 

meg a kognitív és szociális fejlődés folyományaként. A szerzők szerint ez az 

eredmény áthidalhatja a szakadékot a felnőtt vonások és a gyermeki 

temperamentum kutatása között. 

Rothbart és Bates (2006) elemzése szerint a temperamentum négy széles 

dimenziója hasonlóságot mutat a Nagy Ötök négy dimenziójával, de azonosnak 

nem tekinthetőek: 

 Pozitív érzelmek és Megközelítés - Extraverzió  

 Negatív emocionalitás - Neuroticizmus 

 Akaratlagos kontroll - Lelkiismeretesség 

 Affiliáció vagy Társas orientáció - Barátságosság 

Zentner és Shiner (2012) szerint az általuk leírt három temperamentum 

szuperfaktor (II.1.1.3.6 fejezet) megfeleltethető a személyiség háromfaktoros 

modelljeinek (pl.: Tellegen, 1985).  
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II.1.3. A temperamentum fejlődése  

 

 

Az életkor előrehaladtával, a fejlődéssel, a belső és külső körülmények 

módosulásával az egyének is változnak. Felmerül a kérdés, hogy a temperamentum 

vajon változik-e, fejlődik-e, és ha igen, akkor hogyan zajlik ez a változás, 

azonosíthatóak-e külső vagy belső befolyásoló tényezők. További kérdés, hogy a 

temperamentum előrejelzi-e a későbbi fejlődést, sikeres vagy kevésbé sikeres 

alkalmazkodást, illetve hogy az egyes temperamentumjellemzők hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz. 

II.1.3.1 Stabilitás, folytonosság 

 

Mielőtt megvizsgálnánk az egyének közötti különbségek tartósságát, érdemes 

pontosan definiálni, mit is értünk stabilitás alatt, és melyek azok a (belső vagy 

külső) tényezők, melyek erősíthetik vagy gyengíthetik egy jellemző időbeli 

stabilitását. 

Caspi (1998) a stabilitás öt típusát különbözteti meg: 

Differenciális stabilitás: az egyéni különbségek időbeli konzisztenciája ugyanazon 

populáción belül, vizsgálata korrelációs együtthatóval történik 

Abszolút stabilitás: az egyének egy csoportjában megjelenő specifikus viselkedés 

mennyiségét vagy szintjét jellemző időbeli konzisztencia mértéke, ugyanazon 

viselkedés (több időpontból vagy időszakból származó) csoportátlagának 

összehasonlításával vizsgáljuk 

Struktúrális stabilitás: faktorok vagy változók egy csoportját jellemző korrelációs 

mintázat időbeli tartóssága egy populáción belül, vizsgálata analitikus 

módszerekkel (pl.: struktúrális egyenlet modellezés) történik 

Ipszatív stabilitás: a változók mintázatának tartóssága egy egyénen belül 

Koherencia: az alapul szolgáló genotípus vagy jellemző tartóssága a jellemző 

fenotípusos megjelenésében való változások ellenére 

Az első négy típus a homotípusos, míg a koherencia a heterotípusos kontinuitást 

írja le (Fox és Henderson, 1999). Homotípusos kontinuitásról akkor beszélünk, ha a 

hasonló viselkedések vagy fenotípusos jellemzők időben tartósak. Heterotípusos 
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kontinuitás esetén a genotípus vagy közös háttérvonások stabilak, a tendencia 

fenotípusos kifejeződésében lévő változások ellenére. Tehát inkább életkornak 

megfelelő, illetve logikai asszociációkon alapul, nem pedig a konkrét viselkedés 

hasonlóságán (Kagan 1971). Kagan (1969) szerint a gyermekkorra a heterotípusos, 

míg felnőttkorra a homotípusos kontinutás jellemző inkább. A gyermek az első 

években többszörös környezeti változásokon esik át (míg a felnőtt életkörülményei 

jóval konzisztensebbek), emellett kompetenciáiban (pl.: nyelv, motoros kontroll, 

kogníció) gyors változások következnek be, melyek nem csak kvantitatív, hanem 

kvalitatív változásokat is lehetővé tesznek a temperamentumtendenciák 

kifejeződésének módjaiban. 

A fenti elemzésből két következtetés adódik. Az első, hogy a gyermekkori 

temperamentum stabilitásának kutatásában nem csak a homotípusos, hanem a 

heterotípusos kontinuitást, azaz a koherenciát is érdemes vizsgálni. Ehhez a 

fejlődés elméleteit hívhatjuk segítségül, melyek ugyanazon genotípus fenotípusos 

kifejeződésének életkori változásait segítenek meghatározni, megjósolni. A másik 

következtetés, hogy a temperamentumjellemzők tartósságára egy külső és egy 

belső komplex tényező van hatással: a környezet és az érés, a fejlődés. 

A szakirodalom elsősorban a környezet hatásaival foglalkozik. A (szociális) 

környezet két irányban befolyásolhatja a gyermek temperamentumát: gátolhatja 

vagy erősítheti az eredeti tendenciákat (Fox és Henderson, 1999).  

A temperamentumot definíció szerint a viselkedéses válaszok azon 

aspektusaival írhatjuk le, melyek nem a gondozóval való interakció vagy más 

környezeti hatás következtében jönnek létre, hanem születéstől adottak és 

biológiailag meghatározottak (Fox és Henderson, 1999).  Ugyanakkor Thomas és 

Chess  interakciós modellje (Chess és Thomas, 1999) szerint a környezet jellemzői 

folyamatosan interakcióban állnak a temperamentummal és módosítják is azt. 

Emiatt a környezet jellegétől függően a temperamentumjellemzők alacsony vagy 

közepes stabilitását jósolják. 

Buss és Plomin (1984) a temperamentum alakulására egészséges esetben 

jellemzőnek tartanak egy átlag felé eltolódást, mely az érés és a szociális 
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interakciók hatására következik be. Elméletükben a temperamentum alakulásában 

nagy szerepet tulajdonítanak a szociális interakcióknak.  

Sameroff és Chandler tranzakciós modellje (1975) azt jósolja, hogy a 

csecsemők különböző temperamentuma eltérő szülő-gyermek interakciós 

mintákhoz vezet, melyben nem csak a szülő hat gyermekére, hanem a gyermek is 

aktívan szervezi környezetét. Tehát a tranzakció eredménye a 

temperamentumjellemzők megerősítése is lehet, nem csak elnyomása.  

Goldsmith (Goldsmith et al., 1987) szerint az éréssel a viselkedés és a 

temperamentum kapcsolata egyre bonyolultabbá válik, és feltehetőleg csak 

csecsemőkorban közvetlen. Thomas és Chess (1977) megállapítására hivatkozik, 

mely szerint a későbbi fejlődés során a tiszta temperamentumjellemzők csak akkor 

jelennek meg, amikor az egyén olyan új környezeti kihívással találkozik, ahol 

megküzdési képességei nem hatékonyak. Hasonló gondolatot fogalmaz meg Caspi 

és Mofitt (1993), szerintük az életben történő jelentős szerepváltások idején 

jelennek meg az egyének közötti különbségek hangsúlyosabban, amikor a 

szerepelvárások nem egyértelműek, és újak. Amikor az egyén számára már 

ismerőssé és megszokottá válik a helyzet, a temperamentumbeli különbségeket 

elfedik a szerepelvárások. 

A kérdés jelenleg megoldatlan, és számos kutatás célja a temperamentum 

tartósságának vizsgálata. A temperamentum stabilitására vonatkozó magasabb 

értékeket azokban a kutatásokban találtak, ahol temperamentum típusokat 

vizsgáltak, nem dimenziókat (Kagan és Fox, 2006), illetve azokban, ahol a 

gyermekeket a viselkedés szélsőséges megnyilvánulásai alapján válogatták a 

kutatásba (Fox és Henderson, 1999). 

A kutatások eredményei szerint az egyes jellemzők 3 éves kortól a fiatal 

felnőttkor felé haladva egyre stabilabbá válnak (Rothbart és Bates, 2006). Ennek 

az eredménynek a hátterében egyrészt állhat módszertani kérdés is, azaz ahogyan 

haladunk előre életkorban, egyre kevésbé jellemző, hogy ugyanannak a 

tulajdonságnak viselkedéses kifejeződése nagyot változna. Ugyanakkor a 

temperamentumot befolyásolja a környezet, és az életkor előrehaladtával a 

gyerekeknek egyre nagyobb lehetőségük van temperamentumuknak megfelelő 
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környezet választására, mely eredeti tendenciáikat erősíti. Emellett Rothbart és 

Bates (2006) szerint a kivitelező figyelem és az akaratlagos kontroll az élet első 

három évében történő gyors fejlődése is állhat a temperamentumjellemzők korai 

instabilitásának hátterében. A stabilitás az életkorral egyre nő, 50 éves korig nem 

éri el a csúcsot. 

Az extraverzió, a pozitív megközelítés, illetve a viselkedéses gátoltság, 

valamint a szégyenlősség csecsemő- és gyermekkorban jelentős stabilitást mutat, és 

befolyással bír a szociális fejlődésre. Az aktivitás szint csecsemő- és 

kisgyermekkorban meglehetősen instabil. Ennek hátterében több folyamat 

valószínűsíthető. Egyrészt a csecsemőknél az aktivitás a pozitív és a negatív 

érzelmekhez is kötődik, és ez a kétfajta aktivitás később differenciálódik. Másrészt 

más temperamentumjellemzők, mint a félelem, gátoltság később új, vagy nagy 

intenzitású helyzetekben alacsonyabb aktivitásszinthez vezethetnek. Harmadrészt, 

az önkontroll megjelenése is csökkentheti az impulzív aktivitást. Így 

gyermekkorban az aktivitásszint általános csökkenése tapasztalható. Az 

önszabályozás és a figyelem folyamatosan növekszik másfél éves kortól, és 3-4 

éves kortól számottevő stabilitást mutat (Rothbart és Bates, 2006; Kagan és Fox, 

2006).  

II.1.3.2 Életkori összefüggések 

 

Tudjuk, hogy a fejlődés, érés befolyásol(hat)ja a temperamentumjellemzők 

kifejeződését, illetve hogy a temperamentum maga is fejlődik az idő 

előrehaladtával (Rothbart és Bates, 2006). A temperamentum változásával, 

folytonosságával foglalkozó kutatások egy része csecsemő- és kisgyermekkorban a 

homotípusos kontinuitásra vonatkozik, azaz az egyes temperamentumtendenciák 

hasonló kifejeződését vizsgálják, várják el az egyes életkorokban, azt feltételezve, 

hogy a fejlődés ezen nem változtat. A kutatások másik része a heterotípusos 

stabilitást vizsgálja, azaz konceptuális alapokon összefüggést vár el a különböző 

életkorokban jelentkező különböző viselkedésformák között, azt feltételezve, hogy 

ezek hátterében ugyanaz a jellemző áll, csak ennek kifejezése megváltozott a 

fejlődés, érés folyamán. 
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II.1.3.2.1 Homotípusos kontinuitás 

 

A temperamentum homotípusos folytonosságára vonatkozó magasabb értékeket 

azokban a kutatásokban találtak, ahol szülői beszámolót alkalmaztak, nem pedig 

megfigyelői értékelést (Pauli-Pott et al., 2003), illetve azokban, ahol a gyermekeket 

a viselkedés extrém formái alapján válogatták a kutatásba (Fox és Henderson, 

1998). 

Számos kutató találta tartósnak 3 hónapos kortól a negatív illetve a pozitív 

emocionalitást és 3-4 hónapos kortól a visszahúzódást/félelemet (ezen tanulmányok 

áttekintését nyújta Pauli-Pott et al., 2003), az irritabilitást újszülöttkortól 2 éves 

korig (Riese, 1987) illetve a nehéz temperamentumot 18 hónapos kortól 12 éves 

korig (Wright Guerin és Gottfried, 1994). Azonban a negatív és pozitív 

emocionalitást kevésbé tartósnak találó tanulmányok száma is nagy (pl.: Fish, 

1998; Garcia-Coll et al., 1992; Pauli-Pott et al, 2003), ahogy a félelmet nem stabil 

jellemzőként interpretálóké is (pl.: Garcia-Coll et al, 1992). Martin et al. (1997) 

kutatásukban a temperamentumjellemzők folytonosságát 6 hónapos kortól 5 éves 

korig mérsékeltnek, de szignifikánsnak találták, leginkább tartósnak a biológiai 

irregularitás, a gátoltság és a nehéz temperamentum bizonyult. 

Field et al. (1987) kutatásukban érdekes eredményre jutottak: az összes CCTI  

dimenzió  (a szociabilitást kivéve) stabilnak mutatkozott 4 és 18 hónapos kor 

között, azonban csak az aktivitási szint és az etetési reaktivitás volt tartós 4 és 8, 

illetve 8 és 12 hónapos kor között is. Field et al. (1987) ezt az eredményt azzal 

magyarázza, hogy 8 és 18 hónapos kor között jelentős fejlődési mérföldkövek 

vannak, melyek ebben az átmeneti időszakban a tartós temperamentumjellemzőket 

elfedik, kivéve a nagyon robosztus aktivitást és reaktivitást. Érvelésük szerint az ez 

időszaki emocionalitás, kitartás és megnyugtathatóság szintje attól függ, hogy 

mennyire sikeres a gyermek a fejlődési feladatokkal való megküzdésben. Az ebben 

az időszakban megjelenő jellemzőket „átmeneti temperamentum”-nak nevezik, 

mely nem konzisztens a sokkal tartósabb temperamentum stílussal. 
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Összegezésül azt mondhatjuk, hogy a gyermekkori temperamentum 

homotípusos stabilitásának kutatása vegyes képet mutat. Kérdés, hogy érdemes-e 

hasonló viselkedésformákat várni a gyorsan változó kompetenciák és környezet 

mellett. 

 

II.1.3.2.2 Heterotípusos kontinuitás – a temperamentum prediktív ereje 

 

A heterotípusos kontinuitás vizsgálatánál két elméleti hátteret kell 

megkülönböztetnünk: az egyik kimondja, hogy a két vagy több életkorban vizsgált 

különböző jellemzők mögött ugyanazt a folyamatot feltételezi, a másik viszont 

feltárja a temperamentumjellemzők és a későbbi vonások, kompetenciák, stb. 

közötti prediktív kapcsolatot, de nem határozza meg, hogy két különböző 

jelenségről, vagy ugyanannak a jelenségnek más kifejeződéséről van-e szó. A 

kutatók nagy része nem tisztázza, hogy melyik elméletet vallja, emiatt a 

temperamentum heterotípusos kontinuitásának illetve prediktív erejének vizsgálata 

nem különül el egyértelműen. Ebből következően a két témát együtt mutatjuk be 

ebben a fejezetben.   

A temperamentum heterotípusos kontinuitását illetve prediktív erejét vizsgáló 

munkák jó része két témakör köré csoportosul: az egyik a gyermekkori viselkedési 

és magatartásproblémák, a másik pedig a szociális alkalmazkodás területe. 

Mindekét területtel kapcsolatban jelentős mennyiségű kutatási eredmány áll 

rendelkezésünkre, azonban amíg a kutatások konceptuális háttere nem eléggé 

tisztázott, nehéz eldönteni, hogy a csecsemő- és kisgyermekkori temperamentum 

megváltozott manifesztációját láthatjuk-e a későbbi viselkedésben, vagy pedig 

inkább arról van szó, hogy a temperamentum jó bejóslója egyes későbbi 

viselkedéses jellegzetességeknek. Emiatt az ezzel a területtel kapcsolatos 

kutatásokat a II.1.4.2 fejezet tárgyalja, jelen fejezetben az egyes 

temperamentumjellemzők egymáshoz való kapcsolódásait mutatjuk be. 

A temperamentum irodalmában igen jelentős kérdés, hogy a csecsemőkori 

vonások vajon hogyan befolyásolják a később fejlődő jellemzőket, elsősorban az 

önszabályozást. A 2. ábrán két, a viselkedés szabályozásában szerepet játszó 
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rendszer fejlődése látható. Középen négy csecsemőkori temperamentumjellemző 

(aktivitás, pozitív érzelmek, megközelítés, félelem) található, a külső körben pedig 

később kialakuló gyermekkori jellemzők. A vonalak azt jelzik, hogy a 

csecsemőkori jellemzők milyen későbbi tulajdonságokhoz és azok mely (alacsony 

vagy magas) szintjéhez kapcsolódnak inkább. Az agresszió alacsonyabb szintje arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a félelemteli negatív érzelmeknek pozitív szabályozó 

hatásuk van. Kochanska et al. (1994) szintén kiemelik a félelem fontosságát a korai 

lelkiismeret fejlődésében. 

 

2. ábra A viselkedéses megközelítő és a viselkedéses gátló rendszer fejlődése 

(Ferenczi, 2011, 292.o.) 

 

 

A megközelítő és a gátló rendszer kiegyensúlyozott működése elősegíti az 

önszabályozás optimális fejlődését.  
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II.1.4. A temperamentum és a fejlődés 

 

A korai temperamentumnak lehetnek hosszú távú következményei, de semmi 

esetre sem determinálja a későbbi fejlődést. Az egyes temperamentumjellemzők a 

későbbi alkalmazkodás és viselkedési problémák szempontjából rizikófaktorként, 

de védőfaktorként is működhetnek. Például az erős figyelmi fókusz jó iskolai 

teljesítményhez és társas készségekhez kötődik, ugyanakkor ezek a gyerekek 

perfekcionisták lehetnek, mely veszélyezteti rugalmasságukat és spontaneitásukat 

(McClowry et al., 2008). Önmagában egy jellemző sem határozza meg a 

fejlődést, a temperamentum mintázata, és a szűkebb, valamint tágabb 

környezettel való illeszkedése számít. A gyermek temperamentuma befolyásolja 

környezetének válaszait, illetve ugyanazt a választ temperamentumának 

függvényében a gyermek máshogyan értékeli. Emiatt ha a csecsemő olyan 

jellemzőkkel bír, melyek megnehezítik a szüleivel való összehangolódást, a 

rosszabb kimenetel esélye megnő. Ugyanakkor más jellemzők képesek a környezet 

negatív hatásait ellensúlyozni. Bates (2011) eredményei szerint az aktív gyerekekre 

a stimulációszegény környezet kevésbé hat kedvezőtlenül, mint a nem aktív 

gyerekekre. Az alacsony negatív emocionalitás, a magasfokú önszabályozás és 

alkalmazkodás ellenállóbbá tesz a környezet rizikótényezőivel szemben, e 

jellemzők mellett kedvezőtlen körülmények között kevésbé valószínű a 

viselkedésproblémák megjelenése (Corapci, 2008).  

 

II.1.4.1 Viselkedésproblémák, beilleszkedés, szociális 

kompetencia 

 

A csecsemő- és kisgyermekkori temperamentum később a gyermekkori 

viselkedés-, és magatartásproblémákban juthat kifejeződésre, emellett szoros 

kapcsolatban áll a későbbi szociális, illetve morális fejlődéssel. A különböző 

jellemzők eltérő viselkedési nehézségeket jelezhetnek előre. A kisgyermekkori 

nehezen kezelhetőség (erős megközelítés-pozitív érzelmek, alacsony 

akaratlagos kontroll, vagy mindkettő) későbbi externalizáló problémákat 

jelezhetnek előre, az erős félelem vagy gátoltság későbbi internalizáló 
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problémák előfutárai lehetnek. A jó önszabályozás és kevés negatív érzelem 

ugyanakkor védőfaktorként működhetnek a későbbi viselkedésproblémák 

kialakulásával szemben (Lakatos, 2007). 

 

A viselkedésproblémákkal foglalkozó temperamentum kutatók kiindulási 

alapja, hogy a csecsemő- és kisgyermekkori nehéz temperamentum később a 

gyermekkori viselkedés-, és magatartás problémákban jutnak kifejeződésre. 

Lemery et al. (2002) kutatások sorozatát sorolják fel, melyek alátámasztják a nehéz 

temperamentum tartósságát és prediktív erejét, hasonlóképpen Fish-hez (1998). 

Ezek a tanulmányok arra a következtetésre jutnak, hogy az alacsony 

alkalmazkodókészség a későbbi internalizáló problémák, míg a magas aktivitás és a 

kontrollnak való ellenállás az externalizáló problémák előfutára, hozzátéve, hogy a 

csecsemőkori temperamentum prediktív ereje kisebb, mint a későbbi életkoroké. 

Lengua et al. (1998) kutatásában a negatív emocionalitás a depresszióhoz, míg az 

impulzivitás a magatartászavarokhoz kapcsolódott. Wright Guerin és Gottfried 

(1994) eredményei szerint a 18 hónapos kori nehéz temperamentum 

alkalmazkodási problémákat és negatív hangulatot jelzett előre 2-12 éves korig.  

Calkins et al. (1996) csecsemőknél is találtak összefüggést a félelem és a későbbi 

internalizáló problémák között.  

A beilleszkedést, alkalmazkodást vizsgáló kutatók szerint a temperamentum 

(elsősorban a reaktivitás és az emocionalitás, reguláció) szoros kapcsolatban áll a 

későbbi szociális (Shanifar et al., 1996) illetve morális (Kochanska et al., 1994) 

fejlődéssel. 

Braungart-Rieker et al. (1996) kutatásában azok a gyerekek, akik 4 hónaposan 

magasabb negatív reaktivitással voltak jellemezhetőek, 20 hónaposan kevésbé 

voltak engedelmesek, míg a pozitívan reaktív gyermekek 20 hónaposan kevésbé 

voltak passzívan engedetlenek. Spinrad és Stifter (1996) hasonló eredményre jutott: 

az 5 hónaposan kar-korlátozásra jobban reagáló gyermekek 18 hónaposan inkább 

voltak dacosak és engedetlenek. Brauch Lehman et al. (2002) kutatásában a 15-31 

hónapos engedelmes gyermekek kevesebb szociális félelmet és kevesebb dühre 

való hajlamot mutattak. Arcus et al. (1996) eredményei szerint a 4 hónaposan 
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magasabb reaktivitású gyermekek 14 hónaposan több félelmet mutattak, 

óvatosabbak és gátoltabbak voltak. Spangler (1990) kutatásának eredményei szerint 

a 2 éves kori szociális kompetencia szintjét bejósolta az 1 éves kori (nehéz) 

temperamentum. McGrath (1996) azt találta, hogy a 44. gesztációs heti reguláció 

összefüggésben állt a 4 éves kori szocioemocionális kompetenciával. Denham et al. 

(2001) számos kutatást sorol fel, ahol a magasabb negatív emocionalitás és düh a 

későbbi szociális kompetencia alacsony szintjét jósolta be. Fox és Henderson 

(1999) kutatásukban a motoros és emocionális reaktivitás heterotípusos 

kontinuitásának vizsgálatát célozták meg. Eredményeik szerint a 4 hónapos korban 

magas motoros és pozitív reaktivitást mutató gyermekek 14, 24 és 48 hónaposan is 

konzisztens mintázatát mutatták az újdonságkeresésnek, az új ingerektől való 

félelem hiányának és a szociabilitásnak, míg a magas negatív reaktivitású gyerekek 

a szociális visszahúzódásnak. 

Kochanska et al. (1994) kutatásai szerint a gyermeki temperamentum egyes 

jellemzői (impulzivitás, gátlás, reaktivitás) összefüggenek a lelkiismeret és empátia 

fejlődésével. Rothbart et al. (1994) munkájában a csecsemőkori félelem a 6 éves 

kori empátiához és bűntudathoz, a negatív affektivitás pedig a 6-7 éves kori 

bűntudathoz és szégyenhez kapcsolódott.  

A résztvevőket felnőttkorukig követő longitudinális kutatások eredményeiből 

képet kaphatunk arról, hogy hosszú távon milyen prediktív ereje lehet az egyes 

csecsemő- és kisgyermekkori jellemzőknek. Zentner és Shiner (2012) 

összefoglalójában a hosszú távú követővizsgálatok eredményei alapján a korai 

impulzuskontrollnak illetve a viselkedéses gátlásnak jól dokumentált a prediktív 

ereje a fiatal felnőttkori kimenetelre. A korai impulzuskontroll előre jelzi többek 

között például az externalizáló és internalizáló zavarokat, a droghasználatot, iskolai 

eredményeket, a korai viselkedéses gátlás pedig például az ártalomkerülést, 

depressziót és szorongást. 

A korai pozitív érzelmek és viselkedéses kontroll figyelmességet, elfogadást, 

alacsonyabb elutasítottságot jelent (Goldsmith és mtsai., 2001). A kevésbé gátolt 

és/vagy kevésbé impluzív viselkedés pedig pozitív hatással van a szociális 

kompetenciára, az egyéb, környezeti rizikóktól függetlenül (Corapci, 2008). 
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A temperamentum és viselkedésproblémák, beilleszkedés kapcsolatával 

foglalkozó kutatások eredményeit a 3. ábrán foglaltuk össze. 

 

3. ábra A korai temperamentum és a későbbi viselkedésproblémák, illetve 

beilleszkedés kapcsolata (Ferenczi, 2011, 294.o.) 

 

 

 

II.1.4.2 Kognitív fejlődés 

 

A temperamentum és a kogníció viszonyában kétfajta összefüggés lehetséges: 

egyidejű és előrejelző. Az egyidejű kapcsolat esetén a személyiség illetve a 

szociális viselkedés aspektusai befolyásolják a kognitív működést, ezáltal a 

fejlődési és intelligenciateszteken elért eredményeket (Bayley, 1993; Peters-Martin 

és Wachs, 1984). A prediktív kapcsolat lehetőségét Thomas és Chess (1977) vetette 

fel, szerintük a csecsemő temperamentuma valamilyen úton előre jelezheti a 

kognitív funkciók szintjét. 

Számos kutató vizsgálta a temperamentum és a fejlődési, valamint intelligencia 

teszteken elért eredmények közötti összefüggést. Időre született 4 hónapos 

csecsemőknél Miceli et al. (1998) találtak egyidejű összefüggést az újdonságra 

adott válasz és az információfeldolgozás sebessége között, melyet moderált az 
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anyai viselkedés. A kauzalitás irányát tekintve azonban a szerzők nem adnak 

egyértelmű választ. Karp et al. (2004) 12-72 hónapos gyermekekből álló 

mintájukon azt találták, hogy a temperamentumjellemzők (hangulat, aktivitás, 

vokalizáció, érdeklődés, hangulati konzisztencia, alkalmazkodás) szignifikánsan 

bejósolták a teszt alatti adaptív viselkedést illetve a fejlődési teszt eredményeit. A 

szerzők ezt az eredményt azzal magyarázzák, hogy a nehezebb viselkedési stílusú 

gyermekeknek problémáik lehetnek az önszabályozással, ami maladaptív 

viselkedéshez vezethet teszthelyzetben. Moller (1983) 3 és 4 éves gyermekek 

részvételével folytatott kutatásában a gyermekek IQ-teszten elért eredményei 

negatívan kapcsolódtak a következő jellemzőkhöz: aktivitás, ritmicitás, 

megközelítés, alkalmazkodás, hangulat és kitartás. Karrass és Braungart-Rieker 

(2004) kutatásukban tipikus fejlődésű gyermekeknél azt találták, hogy 4 hónapos 

korban az újdonságra adott nagyobb distressz magasabb 3 éves kori IQ-t jelzett 

előre (a 12 hónapos kori distressz esetén hasonló eredményeket kaptak, ekkor 

azonban már csak bizonytalan kötődésnél volt igaz az összefüggés). Peters-Martin 

és Wachs (1984) eredményei vegyesek: a 1 illetve 6 hónapos kori könnyű 

temperamentum a legjobb fejlődést jelezte előre 12 hónaposan, azonban a 12 

hónapos kori nehéz temperamentum szintén jobb 1 éves kori fejlődéssel járt együtt, 

szemben a korábbi kutatások eredményeivel. A nehéz temperamentummal 

kapcsolatos képet tovább árnyalja Lemelin et al. (2006) eredménye, mely szerint a 

korábbi nehéz temperamentum a 36 hónapos kori kognitív szintet negatívan 

befolyásolta az alacsony pszichoszociális rizikóval jellemezhető mintában, de az 

összefüggés magas rizikó mellett nem volt jelen. Egy másik kutatásban (Eryigit-

Madzwamuse és Barnes, 2014) a 18 hónapos kori nehéz temperamentum alacsony 

és magas SES esetén is alacsonyabb kognitív teljesítményt jelzett előre 51 

hónaposan, de csak abban az esetben, ha a gyermeket egy személy (az anya, vagy 

más gondozó) gondozta. Fagen et al. (1987) kutatása alapján a csecsemőkori 

temperamentum két aspektusa, az aktivitási szint és a pozitív hangulat (mosoly és 

nevetés) a BSID mentális és motoros skáláin kapott értékek varianciájának kicsi (4 

és 8 hónaposan 10%, 1 évesen 20%), de szignifikáns részét magyarázzák. Ezek 

alapján arra a következtetésre jutnak, hogy rizikómentes populációban „a 
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temperamentum inkább a „minor”, mint a „major” befolyásoló faktora a 

tesztteljesítménynek, de kétségkívül faktora” (Fagen et al., 1987, 511.o.). 

A koraszülött populációban is a temperamentum és a kognitív fejlődés közötti 

kapcsolatot igazolják az eredmények. Roth et al. (1984) eredményei szerint csak a 

koraszülött gyermekeknél áll fenn kapcsolat a kognitív fejlődés és a 

temperamentum között. Három temperamentumjellemző (kitartás, alkalmazkodás, 

ritmicitás) illetve a tesztfelvétel alatti magatartás (érzelemszabályozás, orientáció-

bevonódás, motoros minőség) kapcsolódott pozitívan a kognitív fejlődés értékeihez 

1 éves korban. A temperamentummal kapcsolatban a szerzők felvetik, hogy a 

kognitív fejlődéssel való összefüggés hátterében az is állhat, hogy a koraszülött 

csecsemők anyái erősen ráhangolódtak babáik viselkedésének megfigyelésére, így 

pontosabban értékelhették őket a temperamentum skálákon. Field et al. (1978) 

koraszülött és időre született gyermekeknél azt találták, hogy a könnyű 

temperamentum 4 és 8 hónaposan összefüggött a magasabb szintű kognitív és 

motoros fejlődéssel. Greenberg és Crnic (1988) a csecsemők affektív/viselkedéses 

interakciós stílusa és a 2 éves kori BSID Mentális Fejlődési Index értékek között 

talált pozitív összefüggést, csak koraszülött gyermekeknél. Wijnroks (1998) 

eredményei szerint koraszülött gyermekeknél a 6 hónapos kori nagyobb 

válaszkészség magasabb kognitív státuszt jelzett előre 12 illetve 24 hónapos 

korban. Sajaniemi et al. (1998) koraszülött gyermekeknél 2 éves korban a BSID-en 

elért rosszabb eredmény a jobb ritmicitáshoz és pozitívabb hangulathoz, 

alacsonyabb kitartáshoz és magasabb küszöbhöz, valamint a BSID Viselkedési 

Skáláján mért alacsonyabb társas érdeklődéshez, kisebb figyelmi terjedelemhez és 

alacsonyabb együttműködéshez kapcsolódott. A két éves kori BSID Viselkedési 

Skála egyik faktora, az Orientáció-bevonódás jelentős bejóslója volt a 4 éves kori 

intelligenciának (Sajaniemi et al., 2001b). Halpern et al. (2001b) koraszülött 

kutatásukban arra jutottak, hogy a csecsemőkori nehéz temperamentum, negatív 

emocionalitás, illetve a figyelem éretlensége rizikót jelentenek a kognitív fejlődés 

szempontjából.  Legújabban Msall és Park (2008) hívták fel a figyelmet áttekintő 

tanulmányukban a koraszülött gyermekek viselkedéses jellemzői és (kognitív) 

fejlődési kimenetelük közötti egyidejű illetve longitudinális összefüggésekre. 
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Egyre több kutató foglalkozik a temperamentum és a nyelvi fejlődés 

viszonyával is. Az eredmények azt mutatják, hogy a csecsemőkori temperamentum 

összefüggésben áll a korai nyelvi fejlődéssel (Morales et al., 2000). Dixon és Shore 

(1997) eredményei szerint három 13 hónapos kori temperamentumjellemző 

(Orientáció időtartama, Mosoly és nevetés, Megnyugtathatóság) jelezte előre 

szignifikánsan a 21 hónapos kori analitikus/hivatkozó nyelvi szintet. Mundy és 

Gomes (1998) azt találták, hogy a temperamentum az egyik faktora a kölcsönös 

figyelem fejlődésének, illetve kapcsolódásának a nyelvi fejlődéshez. Morales et al. 

(2000) 6 és 12 hónapos csecsemőkkel végzett kutatásában az Aktivitási szint, az 

Orientáció időtartama és a Mosoly és nevetés pozitívan kapcsolódott a receptív 

szókincshez (az expresszívhez viszont nem). Karrass és Braungart-Rieker (2003) 

eredményei szerint az egy éves kori újdonságra adott distressz és az anyai 

válaszkészség együtt kapcsolódott a 16 hónapos kori nyelvi fejlettséghez. Salley és 

Dixon (2007) egyidejű, negatív kapcsolatot talált 21 hónapos korban a nehéz 

temperamentum és a nyelvi fejlettség között, Dixon és Smith (2000)  eredményei 

szerint pedig a megnyugtathatóság, alkalmazkodás, hangulat, mosoly/nevetés, 

kitartás, és az orientáció időtartama is kapcsolódott a nyelvi fejlődéshez. A szerzők 

szerint a temperamentum nyelvfejlődésre gyakorolt hatása a figyelmen és pozitív 

emocionalitáson keresztül érvényesül. Dixon et al. (2007) összefoglalója alapján 

általában azoknak a gyerekeknek jobb a nyelvi fejlődése, akiknek pozitívabb a 

hangulatuk, alkalmazkodóbbak, megnyugtathatóbbak, és tovább tudnak figyelni. 

Karousou és López-Ornat (2013) 8-30 hónapos kor között vizsgálta a gyerekek 

nyelvfejlődését. Eredményeik szerint a többet vokalizáló gyerekek expresszív 

szókincse nagyobb, a vokalizáció a nyelvi fejlődés korai mutatójának tekinthető. 

Sajaniemi et al. (2001a) a temperamentum és a nyelvi fejlődés viszonyát 

koraszülött kisgyermekeknél vizsgálták. Eredményeik szerint a 2 éves kori 

alacsonyabb intenzitás, rosszabb kitartás és magasabb elterelhetőség a nyelvi 

fejlődés elmaradásának rizikóját növelik. King (2007) szintén koraszülött 

populációt csecsemőkorban (7-12 hónaposok) vizsgálva azt találta, hogy a szavak 

használata összefüggött az orientációval, pozitív érzelmekkel, perceptuális 

érzékenységgel, alacsony intenzitás kedveléssel, és a vokalitással, illetve negatívan 



37 

 

kapcsolódott a korlátozásra adott distresszhez. A gesztushasználat az orientációval, 

pozitív érzelmekkel, perceptuális érzékenységgel, megközelítéssel és vokalitással 

állt kapcsolatban. Ribeiro et al. (2011) nagymintás kutatásában (a koraszülött minta 

1288 egészséges gyermekből -10%-uk volt VLBW, 3%-uk ELBW-, a 

kontrollcsoport 37010 fő időre született gyermekből állt) a 18 hónapos kori 

figyelem a 36 hónapos kori nyelvi fejlettség szignifikáns prediktora volt a 

koraszülött és a kontrollcsoportban is. Pérez-Pereira et al. (2016) eredményei 

szerint a 10 hónapos kori temperamentum bejósolta a 30 hónapos kori nyelvi 

szintet alacsony rizikójú koraszülött illetve időre született mintán, a legnagyobb 

bejósló ereje az alacsony (negatívan) illetve magas intenzitás kedvelésnek, a 

megközelítésnek, a szomorúságnak (negatívan), a megnyugtathatóságnak és a 

vokális reaktivitásnak volt. Az, hogy a temperamentum milyen mechanizmusokon 

keresztül fejti ki hatását a nyelv fejlődésére, még tisztázásra vár. Léteznek érvek a 

temperamentum közvetlen illetve közvetett hatása mellett is, valamint egyes 

jellemzők sérülékenységet jelenthetnek a nyelvi zavarok szempontjából (Conture et 

al., 2013). 

Összefoglalva a temperamentum és a kogníció kapcsolatát azt mondhatjuk, 

hogy a temperamentumjellemzők egyidejű és prediktív kapcsolatban is állnak a 

kognitív fejlődéssel. A nyelvi fejlődés tekintetében a kutatások igazolták a két 

konstruktum kapcsolatát, főként a temperamentumjellemzők prediktív erejét. 

II.1.4.3 Kötődés 

 

 A gyermeki temperamentum és a kötődés kapcsolata vitatott terület. Az 

1980-as években két szélsőséges nézet versengett egymással. Sroufe (1985) szerint 

a két kontruktum ortogonális, az elemzés különböző szintjén vannak: a kötődés 

kapcsolati fogalom, diádikus eredete és természete van, míg a temperamentum 

egyéni fogalom, szervezeti eredete és természete van. A temperamentum nem 

befolyásolja a kötődés diádikus szerveződését.  

Ugyanekkor ebben a témában Rothbart (Rothbart és Derryberry, 1981, 68.o.) 

máshogyan vélekedett: „Amilyen fontos az anya szenzitivitása és rugalmassága, a 

gyerek veleszületett kapacitásait és korlátait az anya viselkedésének alakítására 
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nem szabad alábecsülni. … Az anya-gyerek interakciót és az eredményeként 

létrejövő kötődési folyamatot alapvető, hogy úgy tekintsük, mint két bonyolult 

és rugalmas interakciós rendszer függvényét, melyek sok módon érhetik el az 

„egyensúlyt”." 

 

Kagan (1995) véleménye szerint a kötődés redukálható a viselkedéses 

gátoltságra az Idegen Helyzet Tesztben, de legalábbis messzemenőkig determinálja 

a tesztben mutatott viselkedést a temperamentum. Ez a nézet azonban nem állja 

meg a helyét, több okból sem (van IJzendorn és Bakermans-Kranenburg, 2012): 

 a biztonságos és nem biztonságos kötődésű gyerekek is mutatnak magas 

illetve alacsony distresszt az IHT-ban.  

 a két szülővel mutatott kötődés nem áll kapcsolatban egymással a 

metaanalízis szerint 

 viselkedés ill. molekuláris genetika más gyökerét mutatja a kettőnek 

 A két konstruktum kapcsolatát vizsgáló kutatások eredményei is 

ellentmondásosak. Vaughn et al. (1989) kutatásában a temperamentumjellemzők 

nem jósolták be a kötődés minőségét. Mangelsdorf et al. (1990) szerint a 9 hónapos 

kori distresszre való a hajlamnak nem volt főhatása az 1 éves kori kötődésre, 

azonban a baba distresszre való hajlama és az anya személyisége közötti interakció 

a kötődés jó bejóslójának bizonyult. Egy másik mintán az 1 évesen bizonytalan 

kötődésű gyermekek 8 hónaposan aktívabbak voltak, és több újdonságra való 

distresszt mutattak, ezen belül az elkerülő babák kevesebb pozitív érzelemmel és 

több félelemmel voltak jellemezhetőek, mint a rezisztensek (Mangelsdorf et al., 

2000).  

 Belsky et al. (1991) a csecsemők pozitív illetve negatív érzelemkifejezésének 

időbeli stabilitását vetették össze a kötődéssel. Azt találták, hogy a bizonytalan 

kötődés rizikófaktora, ha 3 hónapos kortól 9 hónapos korra a negatív érzelmek 

mennyisége megnő, vagy eleve magas volt, és az is marad, illetve ha a pozitív 

érzelmek mennyisége lecsökken vagy alacsony marad. Ha a kettő egyszerre fordul 

elő, az még jobban megnöveli a bizonytalan kötődés esélyét. 
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 Van den Boom (1994) szerint az irritabilitás és a kötődés között van 

összefüggés, a legtöbb irritábilis csecsemő bizonytalan-elkerülő. Wachs és Desai 

(1993) két éves gyermekeknél azt találta, hogy a kötődés minősége szignifikánsan 

kapcsolódott 5 temperamentumdimenzióhoz: a magasabb kötődési szintű gyerekek 

kevésbé voltak aktívak és intenzívek, több pozitív érzelem, magasabb ritmicitás és 

alkalmazkodás jellemezte őket. 

 Számos kutatás nem talált direkt kapcsolatot a temperamentum és a kötődés 

között, bár ez főként a kérdőíves kutatásokra igaz. A kutatások többsége a 

következő jellemzőket találta a kötődéssel kapcsolatban állónak: szociabilitás, 

könnyű temperamentum, distresszre való hajlam, újszülöttkori distressz reaktivitás 

(Putnam et al., 2002). 

Az utóbbi időszakban már egyértelművé vált, hogy a nevelés gyermekre 

gyakorolt hatása a gyerek temperamentumától is függ, valamint, hogy a gondozói 

környezet az érzelmi reaktivitás szabályozásában is nagy jelentőséggel bír. Van 

IJzendoorn és Bakermans-Kranenburg (2012) szerint a Belsky, illetve Boyce és 

Ellis nevéhez köthető temperamentum megkülönböztető fogékonyság elképzelés 

(Belsky és Pluess, 2009; Ellis et al., 2011, lásd II.1.5 fejezet) konstruktív és 

produktív módon integrálja a kötődést és a temperamentumot. 

 

II.1.5. A temperamentum és a környezet viszonya 

 

A temperamentum és a környezet hatással van egymásra, és együtt 

befolyásolják a későbbi fejlődési kimenetelt. A temperamentum és a hosszú távú 

kimenetel közötti kapcsolat hátterében álló egyik mechanizmus, hogy a 

temperamentum hatással van az egyén környezetére is, Zentner és Shiner (2012) 

megfogalmazásában, a genetika által meghatározott vonások keretezik, és saját 

képükre alakítják a környezetet. Erre több folyamat is létezik (Shiner és Caspi, 

2012): 

 környezeti előhívás: a gyermek temperamentuma alakítja azokat a 

válaszokat, melyeket előhív a környezetéből, és így ezek megerősíthetik a 

temperamentumot 
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 környezeti szelekció: a gyerek keresi azokat a környezeteket, melyek 

konzisztensek a temperamentumával 

 környezeti elemzés, magyarázat: Rothbart (2012): a temperamentum 

helyezi rá az eseményekre az "értelmező struktúrát". A temperamentum 

alapján a gyerekek ugyanazt a környezetet más úton tapasztalják és 

interpretálják - ez lehet szelektív perceptuális torzítás, vagy különböző 

interpretáció is 

Ugyanakkor egy bizonyos temperamentumból számos különböző kimenetel 

lehetséges, melynek hátterében több mechanizmus is állhat (Zentner és Shiner, 

2012): 

 a környezettel való interakció az eredeti tendenciákat erősítheti vagy 

gyengítheti 

 megkülönböztető fogékonyság - azt a lehetőséget erősíti, hogy az 

eseményekre adott válaszok változékonysága vagy változatlansága a 

temperamentumnak magának lehet jellemzője 

 a környezetnek jellemzően csak kis szeletét vizsgáljuk, ugyanakkor a széles 

család, testvérek, kortársak, tágabb csoport, kultúra mind befolyásolja a 

gyermek viselkedését, annak értelmezését és a környezet reakcióját 

 

Lengua és Wachs (2012) minimum három módot határoz meg, ahogyan a 

temperamentum hatással lehet a rezilienciára, a sérülékenységre, az 

alkalmazkodásra, melyek a 4. ábrán láthatóak. 

1. a temperamentum közvetetten befolyásolja a kimenetelt, azáltal, hogy 

növeli a rizikó vagy támogató hatásoknak való kitettséget 

2. közvetlen hatása van, vagy izolációban, vagy kombinálva más rizikókkal, 

de függetlenül befolyásolja az alkalmazkodást 

3. moderátor, vagy enyhíti, vagy erősíti a rizikók hatását a fejlődésre - 

goodness of fit, megkülönböztető fogékonyság modellek ide tartoznak 

 

A környezetnek kiemelt jelentőségű eleme a szűkebb család, azon belül is a 

szülők, a nevelés, mely alapvető szereppel bír a gyermekek társas, érzelmi, 
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viselkedéses fejlődésében (Kiff et al., 2011). A temperamentum és a nevelés 

kölcsönhatásaira több modell is létezik. A tranzakcionális modellben a 

temperamentum és a nevelés kölcsönösen formálják egymást, míg az 

interakcionalista modell a temperamentum szocializációs tapasztalatokat moderáló 

szerepére helyezi a hangsúlyt. A szülők, a nevelés hatása a gyermek 

temperamentumától függ, az egyes szülői viselkedések nem egyformán hatnak a 

fejlődésre, a hatás mértéke, és elképzelhető, hogy iránya is, a temperamentum 

függvénye (Kiff et al., 2011). Ebből következően már nem gondoljuk azt, hogy 

minden gyermeknek egy bizonyos típusú nevelés lenne az optimális (Zentner és 

Shiner, 2012). 

 

4. ábra A temperamentum, rizikó és támogató hatások, gyermeki problémák, 

reziliencia, sérülékenység közötti kapcsolatok (Lengua és Wachs, 2012, 520.o.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) a temperamentum és a gyermeki kimenetel közötti kapcsolat, rizikó vagy támogató 

hatások által mediálva 

b) a rizikó vagy támogató hatások és a gyermeki kimenetel közötti kapcsolat, a 

temperamentum által mediálva 

c) a rizikó vagy támogató hatások és a gyermeki kimenetel közötti kapcsolat, a 

temperamentum által moderálva 

 

A temperamentum környezeti hatásokat moderáló szerepének, illetve a 

környezet-temperamentum alkalmazkodást, fejlődést befolyásoló interakcióinak 

leírására több modell is született. A hajlam-stressz, vagy dupla rizikó elképzelést 

számos eredmény támasztja alá. Egyes jellemzők, pl.: a negatív emocionalitás, 

vagy a nehéz temperamentum rizikót jelentenek az optimális fejlődés 
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szempontjából, ezek a gyerekek sérülékenyebbek. Ezt a sérülékenységet nevezi 

Strelau (2001) temperamentum rizikófaktornak, ami minden temperamentum 

jellemzőre, vagy jellemzők együttállására vonatkozik, melyek más faktorokkal 

interakcióban túlzottan, folyamatosan és visszatérően működnek, megnövelve a 

viselkedészavarok, vagy maladaptív személyiség fejlődésének rizikóját. Ha egy 

nehéz temperamentumú gyermek rossz bánásmódban részesül, a negatív kimenetel 

(pl.: viselkedészavarok) esélye jelentősen megnő (Kiff et al., 2011). 

Wachs (2006; Wachs és Gandour, 1983) organizmikus specificitás hipotézise 

azt mondja ki, hogy az egyének, különbségeik alapján, különbözően reagálnak a 

környezeti tényezőkre. Kiff et al. (2011) ehhez hozzáteszi, hogy létezik egy 

alternatív hipotézis is, a környezeti specificitás, azaz, hogy a fejlődési kimenetel a 

különböző környezeti változók (beleértve a nevelést) függvényében változik. Boyce 

és Ellis biológiai szenzitivitás a kontextusra (Boyce és Ellis, 2005, Ellis et al., 

2005, Ellis és Boyce, 2008), illetve Belsky kifejezetten a nevelés területén 

alkalmazott megkülönböztető fogékonyság elképzelése (Belsky, 2013, Belsky és 

Pluess, 2009) azt fogalmazza meg, hogy vannak, akik nagyon fogékonyak a 

környezeti feltételekre, míg másokat ezek kevésbé érintenek. A fogékonyság egy 

dimenzió, ugyanakkor szívesen használják a jelenség érzékeltetésére az „orchidea 

és pitypang gyerekek” példát (Boyce és Ellis, 2005, Ellis és Boyce, 2008). A 

pitypang adekvát működésre képes a fajra jellemző körülmények minden 

változatában, míg az orchidea nagyon érzékeny a környezetre. Rossz bánásmód 

esetén gyengül, hanyatlik, míg tápláló és gondoskodó környezetben szokatlanul 

gyönyörűre fejlődik. A pitypang gyerekek fejlődésére a környezet az analógiának 

megfelelően kevésbé gyakorol hatást, sem pozitív, sem negatív irányba, míg az 

orchidea gyerekek támogató nevelés esetén kiemelkedően jól, rizikós környezetben 

viszont nagyon gyengén teljesítenek. Egyre több kutatás célozza a 

megkülönböztető fogékonyság vizsgálatát, jobb megértését. Belsky a stressz 

reaktivitást helyezi a középpontba, mások pedig koraszülöttek körében vizsgálják a 

temperamentum és az önszabályozás kapcsán (pl.: Poehlmann et al., 2011; 

Rodríguez et al., 2014), illetve genetikai kutatások is egyre nagyobb számban 

vannak e téren (van IJzendoorn és Bakermas-Kranenburg, 2015). 
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Chess és Thomas (1999) jó illeszkedés (goodness of fit) modellje átfogóan 

elemzi a temperamentum és a környezet hatásait a fejlődésre. Megfelelő 

illeszkedés akkor jön létre, ha a környezet jellemzői, elvárásai és igényei 

összhangban vannak a gyermek kapacitásaival, tulajdonságaival és 

viselkedéses stílusával. Amennyiben ez az összhang létrejön, optimális fejlődés 

várható. Ezzel szemben, ha nem jó az illeszkedés, ha a környezeti lehetőségek, 

igények és a gyermeki kapacitás eltérnek egymástól, a gyermek problémás 

fejlődése és maladaptív alkalmazkodása valószínűbbé válik. Az illeszkedés jósága 

soha nem absztrakció, hanem mindig csak az adott kultúra és szocioökonómiai 

csoport értékrendjének és igényeinek fogalmaiban értelmezhető. Ez az elképzelés a 

rizikót, sérülékenységet, a problémát a gyermek és a szűkebb, tágabb környezete 

közötti kapcsolatban látja, nem pedig a gyermek, vagy a környezet jellemzőiben. A 

szerzők szerint számos későbbi valódi patológia a krónikus rosszul illeszkedésből 

származik, mely ha hosszú távon fennmarad, a maladaptív mintázat az eredeti 

problémás helyzetről kiterjed a többire, és a személyiség állandó jellemzőjévé 

válik. Rothbart (2012) nagyon hasonló gondolatot fogalmaz meg könyvében, 

amikor arról ír, hogy az érzelmi és viselkedésproblémák leggyakrabban a gyermek 

és környezet közötti interakciókból fejlődnek ki.  

A temperamentum és az anya-gyermek interakció fejlődési kimenetelre 

gyakorolt együttes hatását vizsgáló kutatásokat a II.2.3 fejezet taglalja. 

 

II.1.6. A temperamentum kutatás módszertana  

 

A gyermekkori temperamentum kutatás megfelelő módszereiről a 

szakirodalomban nincs egységes álláspont. A kutatók meglehetősen eltérő 

véleménnyel vannak az alkalmazott módszerek használhatóságát, validitását és 

reliabilitását illetően.  

Jelenleg a kutatások többsége két módszert használ a temperamentum mérésére: 

a szülői kérdőíveket és a megfigyelői értékelést. Mindkét módszerhez tartoznak 

különböző eszközök, és megvannak az előnyeik illetve hátrányaik. 
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A temperamentum kutatások többsége szülői kérdőíveket használ az 

adatgyűjtéskor. A szülői kérdőívek alkalmazása mellett felhozott érvek egyike a 

kényelmes használat (Seifer et al., 1994). Jó pszichometriai mutatók (skála 

reliabilitás és test-retest stabilitás) jellemzik őket (Seifer et al., 1994). Használatuk 

alapja az a nézet, hogy a szülők jól ismerik gyermekeiket, a szituációk széles 

változataiban látják őket, emiatt a gyermek tipikus viselkedéséről ők tudnak 

információt nyújtani (mely kutatói megfigyeléssel nehezen lenne beszerezhető) 

(Saudino, 2003b; Rothbart & Bates, 1996). 

 A megfigyelői értékelés mellett felhozott legfőbb érv az objektivitás és a 

validitás. Seifer (Seifer et al., 2004) szerint a kiképzett, megbízható megfigyelők 

értékelése a legjobb objektív standard. Ezt támasztja alá Halpern és Malkemus 

(1996) eredménye, akik ugyanazokat a gyermekeket két megfigyelői 

kódrendszerrel értékelve közepes illetve magas egyezést találtak a hasonló 

temperamentum dimenziókon a két eszköz között.  

A kutatók közti vita gócpontja a szülői percepció és értékelés objektivitása 

illetve validitása, mivel ezek megkérdőjelezhetőek egyrészt a szülők saját 

gyermekükkel szembeni elfogultsága miatt, másrészt amiatt, hogy a szülők 

kevesebb gyermeket láttak, mint a kutatók, így összehasonlítási alapjuk kisebb 

(Carey, 1983; Saudino, 2003a). Rothbart és Bates (2006) ugyanakkor felveti, hogy 

a megfigyelés objektivitása nem jelenti azt, hogy feltétlenül valid is lenne. Ez nem 

egy könnyen eldönthető, egyszerű kérdés, és több ponton hasonlít az 1960-as és 

1970-es években zajlott vitára az önbeszámolós felnőtt személyiség kérdőívekről 

(Goldsmith és Hewitt, 2003).  

Számos kutatás célozza a szülők objektivitásának vizsgálatát, különböző 

módszereket alkalmazva. Gyakran hasonlítják össze a megfigyelői értékelést a 

szülői kérdőívekkel, változatos eredményeket kapva: a kettő közötti egyezés hol 

magas (Hagekull et al., 1984; Garcia Coll és LaGasse, 1996), hol mérsékelt vagy 

alacsony (Seifer et al., 1994;  Bates & Bayles, 1984; Rothbart, 1986). Számos 

kutató vizsgálatai szerint a kérdőíveken kapott eredmények inkább az anya, mint 

gyermeke jellemzőit tükrözik (Vaughn et al., 2002; Sameroff et al., 1982; Mebert, 

1989), vagy a köztük lévő kapcsolat minőségét (Pesonen et al., 2003). Egyes 
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kutatások DZ ikerpárok szülői értékelését hasonlították össze, és nagy többségben 

túl alacsony vagy negatív korrelációt kaptak (pl.: Saudino, 2003a), kivéve 

Goldsmith két kutatását, melyekben egy Rothbarttal kifejlesztett kérdőívet 

használtak (Goldsmith és Hewitt, 2003). Azt azonban hozzáteszi, hogy idősebb 

gyermekeknél és más eszközökkel az ő kutatásaiban is alacsony volt a korreláció 

(Goldsmith és Hewitt, 2003). Saudino (2003a) és más kutatók a szülői értékeléseket 

objektív mérésekkel (pl: aktométer) hasonlították össze, és alacsony egyezést 

találtak. 

A két módszerrel nyert adatok különbözőségét taglalva Carey (1983) felveti, 

hogy az sem egyértelmű tény, hogy a megfigyelők értékelése objektív és valid. A fő 

kritika, hogy a megfigyelők csak rövid időre látják a gyermeket, így a viselkedés 

komplexitását nem tudják megragadni (Bates et al., 1979). 

A két módszer közelebb hozására két út kínálkozik, és mindkettő (több-

kevesebb) sikerrel kecsegtet. Az egyik út a megfigyelések számának növelése, 

melynek következtében megnő a két módszer közötti egyezés (Carey, 1983; Karp 

et al., 2004).  A másik lehetőség, hogy az anyák és a megfigyelők ugyanazt az 

eszközt használva, ugyanarra az időszakra vonatkozóan értékelnek.  Stifter et al. 

(2008) a pozitív viselkedésekkel kapcsolatban a fenti elrendezésben megfelelő 

egyezést talált, azonban a negatív viselkedések tekintetében a szülők és a 

megfigyelők továbbra is eltérően értékelték a gyermeket. Seifer et al. (2004) 

kutatásában megfelelő volt az egyezés, azonban csak „standard” gyermekek esetén, 

ugyanis az egyezés megszűnt, ha az anyák saját gyermeküket értékelték.  

A vita mai állása alapján Seifer (2003, 115.o.) megállapítására támaszkodva, 

mely szerint „A ma használatos összes viselkedést mérő eszköz tekintélyes mértékű 

hibavarianciát tartalmaz”, azt mondhatjuk, hogy mindkét módszer hasznos, és 

használható a temperamentum kutatásában, különösen együtt alkalmazva. 

 

A kérdőívek és megfigyelés mellett a temperamentumkutatásokban megjelenik 

a temperamentum idegrendszeri valamint molekuláris genetikai korrelátumainak 

vizsgálata is. A kutatásokban leginkább a bőrellenállás, a szívritmus, szívritmus 

variabilitás, a vagális tónus, valamint a kortizolszint jelenik meg alkalmazott 
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mutatóként (Rothbart és Bates, 2006), továbbá képalkotó eljárásokkal vizsgálják, 

hogy köthetőek-e a jellemzők egyes agyi struktúrák működéséhez. A molekuláris 

genetikai vizsgálatok ezen a területen főként két gént vizsgálnak: a D4 dopamin 

receptor (DRD4) gént, és a szerotonin transzporter (5-HTT) gént (Lakatos, 2009). 

 

II.2. Az anya-gyermek interakció 

 

A modern pszichológiai elméletek szerint a szülő és gyermeke közötti 

kapcsolatot mindkét fél aktívan alakítja, a gyermek képes befolyásolni környezetét 

és saját fejlődését. Sameroff és Chandler tranzakciós fejlődésmodellje (Sameroff 

& Chandler, 1975) a gyermeket fejlődési feltételei aktív formálójának tekinti a 

legkorábbi életkortól fogva, hisz jellegzetességeivel, viselkedésével hatást gyakorol 

a saját fejlődését befolyásoló külső tényezőkre.  

A szülő és gyermeke közti kapcsolat, interakciók, a család rendszere nagyobb 

rendszerekbe ágyazódik, melyek befolyásolják működését. Ezeket a rendszereket 

Bronfenbrenner (1993) humánökológiai modellje foglal össze. A modell 

koncentrikus körökben ábrázolja a gyermek fejlődését befolyásoló mikro-, mezo-, 

exo-, valamint makrorendszeri hatásokat, emellett figyelembe veszi az időmúlását, 

mely szintén befolyásoló tényező (kronorendszer).  

Az szülő-gyermek interakció vizsgálatának komplex megközelítését nyújtja 

Belsky (1984) folyamatmodellje, mely számba veszi az interakcióra ható 

környezeti tényezőket. Ezek a tényezők: 

 A szülő jellegzetességei (kora, fejlődési előtörténete, 

személyiségének érettsége, pszichés egészsége, attitűdjei, elvárásai) 

 Munkahelyi helyzete, házassága, kapcsolata informális és formális 

szociális támogatókkal (utóbbi három direkt módon is hat a 

gyermekkel való kapcsolatra) 

 A gyermek belső jellegzetességei, ezek anyai vonásokhoz való 

illeszkedése 

Tehát a szülő-gyermek kapcsolat alapos elemzéséhez mindkét fél részletes 

megismerése elengedhetetlen. 



47 

 

II.2.1. Az anya-gyermek interakció, mint a fejlődés 
környezeti meghatározója 

 

Az anya és gyermeke közötti kapcsolat illetve interakciók kiemelkedő 

fontosságúak a kisgyermek életében, hatásai hosszú távon érzékelhetőek az értelmi 

és az érzelmi fejlődés területén egyaránt. Az anya, és a vele való együttlét jelenti a 

csecsemő számára a legszűkebb környezetet, kapcsolatukat azonban nem csak az 

anya jellemzői, hanem természetesen a baba tulajdonságai is nagymértékben 

befolyásolják. Az anya-gyermek interakciók jelentőségének felismerése és a 

részletes kutatás igénye két kutatási irányhoz köthető. Az egyik irány a gyermekek 

kognitív fejlődése környezeti meghatározóinak vizsgálata, a másik pedig a kötődés 

minőségét befolyásoló tényezők feltárása volt. 

Az anyák és csecsemőik közötti interakciók legalább négy jelentős funkcióját 

tudjuk megkülönböztetni (Bornstein és Tamis-LeMonda, 2001): 

1. A társas kogníció elősegítése 

2. A kötődés kialakulása 

3. A nyelv elsajátítása 

4. Az érzelmek szabályozása 

Az anya-gyermek interakciók elemzésekor a két partner viselkedésén túl a 

diádot is fontos vizsgálni. A diádnak vannak olyan jellemzői, melyek az 

egyéneknek nincsenek (pl.: szinkronitás), illetve a diadikus jellemzők erősíthetik az 

egyén olyan jellemzőit, melyek gyengébbek (Shanahan és Sobolewski, 2003). A 

diád az elemzés központi és legjelentőségteljesebb egysége, különbözik a két 

résztvevőtől, az adás-kapás és a bevonódás változásainak mintázatai jellemzik 

(Bornstein és Tamis-LeMonda, 2001).  

A diád dinamikus interakcióban lévő rendszer. Az interakciók vizsgálatánál 

a kutatások általában a következő jellemzőket vizsgálják (Leclѐre et al., 2014): 

o ritmus: a parnerek közötti kiegyensúlyozottság 

o reciprocitás: a partnerek képessége, hogy egymáshoz 

alkalmazkodjanak 

o szinkronitás: a partner-viselkedések időbeli struktúrájának 

dinamikus és reciprok alkalmazkodása  
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A szülői viselkedést vizsgálva a kutatások alapján globális szinten két, 

egymástól valamennyire független nevelői dimenzió létezik: a gondoskodás 

(válaszkészség, érzelemkifejezés, érzékenység) és a kontroll (erő kifejezése, a 

gyerek viselkedésének menedzselése).  

Az anyai érzékeny válaszkészséget nagyszámú kutatás helyezte és helyezi a 

fókuszába, sokan a kötődés kialakulásának vizsgálatával összefüggésben. A 

fogalom operacionalizálása azonban nagyon változatos, az érzelmi melegség, az 

interakciók harmóniája, kölcsönössége, a támogatás és ösztönzés mind részét 

képezik (Hámori, 2015). Emellett Patterson és Fisher (2002) szerint a 

kötődéselméletben használt szenzitivitás és anyai melegség fogalom párhuzamba 

állítható a társas tanuláselméletben használt kontingencia és pozitív megerősítés 

konstruktumokkal. A kutatások szerint a gondoskodás, a gyengéd, stimuláló 

bevonódás kevesebb viselkedési problémával jár együtt (pl.: Pettit és mtsai., 1997), 

valamint a biztonságos kötődéshez köthető (Hámori, 2015, Tóth, 2011). 

A gyermek viselkedésének szabályozása, a cselekedetei feletti szülői kontroll 

gyakorlása is jelentős tényező a gyermek későbbi fejlődési kimenetelének 

alakulásában. A korábbi eredmények szerint a túl szigorú, kemény fegyelem a 

későbbi viselkedési problémák előrejelzője (pl: McFadyen-Ketchum et al., 1996). 

A későbbi kutatások azonban árnyalták ezt a nézőpontot, mivel az anyai 

fegyelmezés eltérő mértéke vezet optimális kimenetelhez a gyermek 

temperamentumának függvényében (pl.: Arcus, 2001).  

Az interakció gyermeki oldalán számos jellemző befolyásolja az anyával való 

interakciókat, kapcsolatot, a gyerek viselkedését, pl. a gyermek neme, kora, 

esetleges fejlődési problémája, rizikója, betegsége, valamint válaszkészsége, 

bevonódása, temperamentuma, stb. A gyermek temperamentumának szerepét az 

interakciókban a II.2.2 fejezet tárgyalja.   
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II.2.2. A gyermeki temperamentum és az anya gyermek 
interakció 

 

A gyermek temperamentuma, és a szülő viselkedése, nevelési gyakorlata hat 

egymásra, kölcsönösen alakítják egymást, ahogy telik az idő (Kiff et al., 2011). A 

kutatások jó része ebben a kapcsolatban azt helyezi közzépontba, hogy a 

temperamentum hogyan alakítja a szülő viselkedését, a temperamentumvonások 

milyen jellemző válaszokat hívnak elő a gondozókból.  

Egyes temperamentumjellemzők, mint az irritabilitás, az erős negatív 

emocionalitás, vagy a nehéz temperamentum megnehezíthetik a baba és a szülők 

közötti harmonikus viszony kialakítását, kihathatnak a családi folyamatokra, a 

szülők kompetencia érzésére. A csecsemők irritabilitását vizsgálva többen arra a 

következtetésre jutottak, hogy a baba túlzott érzékenysége összefügg az anya 

alacsony válaszkészségével (Owens et al., 1998; Crockenberg és Smith, 2002). Az 

anya viselkedése pedig erősítheti a gyerek eredeti tendenciáit (Reiss, 2003). 

Emellett az erősen reaktív gyerek több kontrolláló, fegyelmező viselkedést válthat 

ki a szülőből, ami az engedetlenség ellenségesebb formáihoz vezethet a 

későbbiekben (Braungart-Rieker et al. 1997).  

Van den Boom (1994) szerint az irritábilis babák édesanyái egyaránt 

hajlamosak túlstimulálni, illetve mellőzni gyermeküket. Az erős, túlzott 

érzékenység és a negatív érzelmekre, sírásra, nyűgösködésre való hajlam gyakran 

vált ki a szülőből visszahúzódást, dühöt, és kényszerítő fegyelmezést (Lamb et al., 

2002). 

Hann (1989) az anya-gyermek interakció minőségének vizsgálatakor azt 

találta, hogy a csecsemő aktivitási szintje az interakció minőségének mindkét 

alkalmazott mutatójára (szociális válaszkészség, szociális folyamatosság) pozitív, 

közvetlen hatást gyakorolt, tehát az aktívabb csecsemők anyái a babával való 

foglalkozáskor jobban tudtak figyelni a baba jelzéseire, egyértelműen és azonnal 

válaszoltak a babának, összehangoltabb volt az együttlétük. Wesselman és van Baar 

(1988) eredményei is hasonlóak: vizsgálatukban az aktív gyerekek anyái több 

aktivitást mutattak. Volling et al. (2004) viszont ezzel ellentétes kapcsolatot talált, 

óvodás mintájában a gyermekek aktivitási szintje negatívan kapcsolódott a szülői 
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gondoskodáshoz, melynek hátterében az is állhat, hogy óvodáskorban más a szülők 

elvárása a gyermek viselkedésével kapcsolatban, mint csecsemőkorban. 

A nehéz temperamentumú gyermekek szülei több szülői szereppel kapcsolatos 

stresszt élnek meg, mely bizonytalan kötődéshez, elhanyagoláshoz, bántalmazáshoz 

vezethet, illetve ezek a szülők az interakciókban kevésbé gondoskodóak, 

érzékenyek és válaszkészek, kevesebb stimulációt biztosítanak, valószínűbben 

alkalmaznak intruzív fegyelmezési stratégiákat, és nagyobb valószínűséggel van 

konfliktusos kapcsolatuk gyermekükkel (Karp et al., 2004, Neiztel és Stright, 2004, 

Boyce et al., 1996). Spangler (1990) kutatásában az egy éves kori kevéssé nehéz 

temperamentumhoz kapcsolódott a második év alatti jó színvonalú anyai 

bánásmód. A nehéz temperamentum hatással van arra, ahogyan az anya szülői 

képességeit látja, csökkenhet az önértékelése. Ezek az anyák rosszabb pszichológiai 

állapotban vannak, és anyai viselkedésük kevésbé gondoskodó és érzékeny. 

Ugyanakkor a pozitív anyai önértékelés védőfaktorként működhet a nehéz 

temperamentum hatásai ellen (Stifter és Wiggins, 2004).  

Laible (2004) 3-5 évesekkel anya-gyermek beszélgetéseket vizsgálva azt találta, 

hogy a gyermekek negatív reaktivitása az anya narratív stílusához és a negatív 

érzelmekről való beszélgetésekhez is kapcsolódott. A magas negatív reaktivitású 

gyermekek anyái elaboratívabbak voltak gyermekükkel a gyermek múltbeli 

viselkedéséről való beszélgetések során, és szívesebben beszélték meg negatív 

érzelmeiket.  

A nehéz temperamentum, negatív emocionalitás, irritabilitás környezetre, a 

szülőkkel való interakciókra gyakorolt hatásainál azonban figyelembe kell venni a 

kulturális hatásokat. A kultúra a szülői viselkedéseken keresztül jut el a 

gyermekhez, a szülői vélekedések és gyereknevelési stratégiák teremtik meg a 

fejlődési kontextust. Ezek hátterében pedig a gyerekkorról és a szociális célokról 

alkotott nézetek, valamint általánosabb kultúrális jellemzők állnak. Bár a különböző 

kulturális közösségekből származó anyák a nehéz temperamentumot hasonló 

viselkedésekhez asszociálják, és a sírást és nyűgösködést mindenhol nehezen 

gondozhatónak tartják, ennek jelentése és következményei változnak a szülőség, 
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csecsemő- és gyerekkor kulturális elméleteinek függvényében (Cervera és Mendez, 

2006). 

Egyes kutatások azt is vizsgálják, hogy a különböző szülői nevelési 

gyakorlatok milyen hatással bírnak a gyermek temperamentumára. Ezekkel a 

hatásokkal kapcsolatban azt feltételezik, hogy a szülők szeretnék csökkenteni 

azokat a jellemzőket, melyeket nem tartanak ideálisnak (pl. negatív emocionalitás), 

és igyekeznek erősíteni azokat a jellemzőket, melyeket nagyra értékelnek (pl.: 

önszabályozás). 

A nehéz temperamentummal kapcsolatban leírt szülői viselkedések a kutatások 

szerint erősítik a gyermek negatív érzelmeit és nehéz temperamentumát 

(Bezirganian és Cohen, 1992; Scaramella et al., 2008). Az inkonzisztens, elutasító 

nevelés növeli a gyermek haragját és irritabilitását (Lengua, 2006), ugyanakkor a 

válaszkész szülői gondozás csökkenti a gyermek negativitását (Rispoli et al., 2013). 

Az egyértelmű határok szabása, és a büntetés nélküli fegyelmezés (Lengua et 

al., 2007), valamint a meleg, érzékeny, állványozó szülői viselkedés (Braungart-

Rieker et al. 2001; Clark et al., 2008; Lengua et al., 2007; Feldman et al., 1999) a 

gyermek jobb önszabályozásával jár együtt. Arcus et al. (1996) eredményei szerint 

a 4 hónaposan nagyon reaktív csecsemők, ha anyjuk biztos, közvetlen módon 

szabta meg a korlátokat, 14 hónaposan kevesebb félelemet mutattak. Az anya 

viselkedése idősebb életkorban is számít. Spinrad et al. (2004) kutatásukban azt 

találták, hogy a kisgyermekkori anyai érzelemszabályozó viselkedés az 5 éves kori 

érzelemszabályozást befolyásolta. Azok a stratégiák, melyek jobb 

érzelemszabályozáshoz vezettek, a gyermek megnyugtatása és negatív, illetve 

pozitív érzelmeinek elfogadása voltak. 

A kutatások alapján általában elmondható, hogy a pozitív szülői személyiség, 

az erősebb családi kohézió, a házastársi kapcsolattal való nagyobb 

megelégedettség, és az érzékeny anyai interakció kevésbé negatív vagy nehéz 

temperamentumú, könnyebben kezelhető fejlődési kimenetelhez vezet (Fish, 1998). 
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II.2.3. A gyermeki temperamentum, az anya-gyermek 
interakció és a fejlődési kimenetel 

 

A gyermeki temperamentum hatással van a szociális interakciókra, és azok is 

befolyásolják a temperamentumjellemzőket (Putnam et al., 2002). A kutatások 

szerint a gyermek temperamentuma különböző kimenetelekhez vezet eltérő 

kapcsolati kontextusban, és a szocializációs hatások a különböző temperamentumú 

gyermekeket máshogyan érintik (Kochanska et al., 2005). A szülő érzékenysége és 

a gyerek temperamentum profiljához való alkalmazkodó készsége fontos 

előrejelzője a hosszú távú alkalmazkodásnak, beilleszkedésnek. Például a negatív 

emocionalitású gyerekek kedvezőtlen nevelésnél gyakrabban mutatnak később 

externalizáló viselkedésproblémákat. Valószínűleg az ilyen nevelés azt 

eredményezi, hogy ez az érzelmi és viselkedési mód diszfunkcionálisan rögződik és 

generalizálódik (Rothbart és Bates, 2006). A rugalmas szülői viselkedés a kritikus 

faktor a gyerek hatása (temperamentum) és a fejlődési kimenetel (hatékony érzelmi 

önszabályozás) között. Kochanska et al. (2007) kutatásában az erősen félős 

gyerekek jobb belső önkontrollt fejlesztettek ki akkor, ha az anya gyengéden 

fegyelmezett, mint ha durva fegyelmezési stratégiát alkalmazott, míg a nem félősek 

akkor voltak a legjobbak, ha gondoskodó és vidám anyjuk volt.  

Spinrad és Stifter (1996) szerint a gyermek temperamentuma és az anya 

viselkedése, de különösen a kettő interakciója járul hozzá a kisgyermekek közötti 

különbségekhez a viselkedéses kontroll területén. Mintájukban azok a gyermekek 

voltak engedetlenebbek 18 hónaposan, akik 10 hónaposan erősen szabályozott 

csecsemők voltak, anyjuk viszont alacsony válaszkészséggel volt jellemezhető. A 

10 hónaposan frusztrációra erősen reagáló gyermekek nem válaszkész anyával 

voltak egyedül dacosak és ellenállóak másfél évesen. 

A csecsemőkori nehéz temperamentumnak gyermek- illetve serdülőkorban 

viselkedési zavarok, iskolai teljesítmény problémák, interperszonális nehézségek, 

agresszió és figyelmi problémák is lehetnek a következményei, azonban a pozitív 

szülői önértékelés és érzékenység befolyásolja ezt az összefüggést (Stifter és 

Wiggins 2004). Ha az anya érzékenyen reagál a baba jelzéseire, elfogadja 



53 

 

jellemzőit, és anyai önértékelése magasabb, a későbbi lehetséges problémák 

valószínűsége lecsökken.  

A gyermek temperamentuma és a környezet, az anyával való interakció 

együttesen hatással vannak a gyermek kognitív fejlődésére (Karrass és Braungart-

Rieker, 2004; Miceli et al., 1998; Peters-Martin és Wachs, 1984). Pluess és Belsky 

(2010) kutatásában a szenzitívebb nevelés jobb kognitív kimenetelt jósolt be 4,5 

évesen, az összefüggés nehéz temperamentum esetén erősebbnek bizonyult. 

Banerjee és Tamis-LeMonda (2007) eredményei szerint a csecsemő kitartása, és az 

anya tanítási igyekezete is bejósolta a 14 hónapos kori kognitív szintet. Fagot és 

Gauvain (1997) tapasztalatai hasonlóak: az anya tanító viselkedése és a gyermek 

temperamentuma 18 hónaposan a gyermek 30 hónapos kori kognitív 

problémamegoldó teljesítményét befolyásolta. Wijnrocks (1998) koraszülött 

mintáján az anyai stimulációt, illetve a gyermeki válaszkészséget emeli ki, mint a 

kognitív fejlődés két fő befolyásoló faktorát. Poehlmann et al. (2012) szintén 

koraszülötteknél azt találták, hogy a 3 éves kori kognitív fejlettséget a 9 hónapos 

kori distressz reaktivitás, és az anya nevelési stílusa együtt befolyásolta. Az erősen 

reaktív babák, ha az anya az interakciókban többet kommunikált, több pozitív 

érzelmet és bevonódást mutatott, 3 évesen jobb kognitív képességekkel 

rendelkeztek, mint ha az interakció kevésbé volt optimális. Az összefüggés kevésbé 

reaktív csecsemőknél nem állt fenn. 

A kutatások alapján általában levonható az a következtetés, hogy az adott 

kultúra által elvárt jellemzőknek megfelelő gyerekek kevésbé érzékenyek a 

környezeti hatásokra, míg a kevésbé preferált jellemzőkkel rendelkező gyerekek 

sérülékenyebbek a nem illeszkedő környezetben, az ő fejlődési kimenetelükre az 

anyának nagyobb a hatása (pl.: Braungart-Rieker et al., 1997).  

Összefoglalva az anya-gyermek interakció és a temperamentum viszonyát, a 

kutatások alátámasztják a kettő egymásra hatását, példákat mutatnak a 

környezetnek a  temperamentumjellemzők kibontakozását gátló illetve elősegítő 

hatásaira, emellett bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a kettő együttesen 

befolyásolja a gyermeki fejlődés menetét. Így, ha a fejlődés vizsgálatában a gyerek 
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temperamentumát is figyelembe vesszük, a meggondolt szocializáció fontossága 

megnövekszik, nem pedig csökken (Putnam et al., 2002). 

 

 

II.3. A koraszülöttség  

 

A gyermekek korai fejlődését veszélyeztető rizikótényezők közül a koraszülés 

az egyik leggyakoribb. A koraszülött gyermekek fejlődésével évtizedek óta 

foglalkoznak a kutatók, az eredmények a hosszú távú fejlődésükkel kapcsolatban 

azonban ellentmondásosak, és ezen kockázati tényezőnek a jelentősége a 

pszichikus fejlődés szempontjából még nem tisztázott (Kalmár és Csiky, 1994, 

1999). A koraszülöttség esetében fejlődési rizikóról van szó, mivel önmagában nem 

tekinthető ártalomnak, de általa megnövekszik a későbbi fejlődési problémák 

valószínűsége.  

 

 

II.3.1. A koraszülöttség meghatározása    
  

A WHO ajánlása alapján koraszülöttnek tekintünk minden olyan élő 

újszülöttet, akinek gesztációs ideje nem haladja meg a 37 hetet (259 napot) és 

születési súlya 2500 grammnál kevesebb. E meghatározás szerint az élveszületések 

kb 10%-a koraszülés, de ez az arány demográfiai tényezőktől függően 6-15% 

között ingadozhat (Kalmár és Csiky, 1994, 1999; Wohlmuth, 1986; Goldberg és 

DiVitto, 2002). 

Az újszülött gesztációs idejét az utolsó menses első napjától számolják, és az 

anyai adatokból, az újszülött érettségét meghatározó fejlődési skálából illetve 

klinikai vizsgálatok segítségével a magzati fejlődés szintjéből 2 hetes pontossággal 

megállapítható (Kalmár és Csiky, 1994; Wohlmuth, 1986). A koraszülöttek 

gesztációs idején belül a szakirodalom 2 fő határvonalat különít el: a 24. hetet, 

mely a külső alkalmazkodás szempontjából kritikus, és ettől a kortól kezdve 

kötelesek az orvosok mindent megtenni a baba életéért, illetve a 34. hetet, mely 

életkor az idegrendszeri szabályozás területén hoz nagy változásokat (Wohlmuth, 
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1986; Katona, 1985). A koraszülöttekkel kapcsolatos kutatások a gyermekek 

életkorának kiszámolásakor két különböző módszert használnak. A többség által 

választott korrigált életkor az érést hangsúlyozza, számításba veszi a 

megszokottnál rövidebb intrauterin tartózkodást, ennél a módszernél a kutatók az 

átlagos gesztációs időhöz képesti különbözetet levonják a gyermek életkorából. A 

másik eljárás a születéstől történő számítás, mely azt hangsúlyozza, hogy a 

koraszülött babát hamarabb érték olyan környezeti hatások, melyek fejlődését 

facilitálhatják, így teljesítményét növelhetik egyes teszteken. Ez a módszer azonban 

nem veszi figyelembe, hogy a koraszülött babát ért hatások jó része inadekvát az 

adott életkorban, és a fejlődést hátráltató, esetleg a szervezetet károsító hatásaik is 

lehetnek. 

A születési súly tekintetében több csoportot különíthetünk el, és a csecsemő 

fejlődési esélyei szempontjából fontos, hogy melyikbe tartozik. Az 1500 grammnál 

kevesebbel született újszülötteket kis súlyúakként, az 1250 gramm alattiakat extrém 

kis súlyúakként, és ezáltal fokozottan veszélyeztetettként tartják számon. A 

gesztációs időnek megfelelőnél kisebb súllyal született gyermekek (Small for 

Gestational Age – SGA vagy Intrauterin Growth Retardation – IUGR) fejlődése 

valószínűleg már a méhen belül sem volt zavartalan. Az ő esetükben a 

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

prognózist. A gesztációs időnek megfelelő súllyal született babák (Appropriate for 

Gestational Age – AGA) éretlenül, de egészségesen jönnek a világra (Kalmár és 

Csiky, 1994; Wohlmuth, 1986; Goldberg és DiVitto, 2002). 

A koraszülött gyermekek túlélési esélyei a fejlődő koraszülött ellátás (egyre 

korszerűbb, az igényeknek megfelelő technikai felszereltség, a szülő-gyermek diád 

pszichológiai jóllétét segítő módszerek) következtében jelentősen megnőttek. A 

kilencvenes évek közepétől már a 23-24 hetes 500 grammos újszülötteknek is 

tűrhető esélyük van a túlélésre (Goldberg és DiVitto, 2002), az 1020 grammot 

meghaladó születési súlyúaknak pedig már 80%-a életben marad (Cole és Cole, 

2001). Ugyanakkor az idő előtt született csecsemők többsége úgynevezett „késői 

koraszülött”, a 34.-37. hét között születettek aránya 60-70% (Hámori, 2013), a 32.-

37. hét között születetteké 80-90% (van Baar et al., 2013). 
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II.3.1.1 A koraszülöttség, mint fejlődési rizikó 

 

A fejlődésre hatnak külső és belső faktorok egyaránt, melyeket hatásuk alapján 

két csoportba sorolhatunk. Az első csoportot azok a tényezők alkotják, melyek 

megnövelik a fejlődés negatív kimenetele elkerülésének esélyét. Ezek a tényezők a 

védőfaktorok. Védő hatásukat kifejthetik kompenzáció vagy immunizálás útján, 

illetve azáltal, hogy a tartalékokat aktivizáló kihívásként hatnak a gyermekre. A 

másik csoport a rizikófaktorok, melyek jelenléte az esetek többségében megnöveli 

a fejlődés negatív kimenetelének valószínűségét. Hogy mi számít rizikó-, és mi 

védőfaktornak, azt az egyedi eset dönti el, és ezekből, illetve arányukból 

következtethetünk a gyermek sérülékenységére vagy ellenálló képességére (Danis 

és Kalmár, 2011).  

A koraszülöttségből adódó rizikófaktorok három csoportra bonthatóak 

(Hámori, 2013): 

 a biológiai éretlenségből eredő rizikófaktorok 

 biológiai éretlenség kezelését szolgáló egészségügyi beavatkozások rizikója 

 a gesztációs időhöz képesti kis születési súly lehetősége 

 

Emellett tudnunk kell azt is, hogy a rizikó- és védőfaktorok a fejlődés során 

eltűnhetnek és újra felbukkanhatnak, és a korábbi előtörténet hatásaival 

interakcióba lépve fejtik ki hatásukat, tehát befolyásuk korfüggő. A faktorok ezen 

jellemzője jelenik meg Gordon és Jens (1988) mozgó rizikó modelljében, mely 

szerint a gyermekek fejlődésük során bármikor bekerülhetnek a veszélyeztetett 

kategóriába, és ki is kerülhetnek belőle, és ez az ide-oda mozgás többször is 

megismétlődhet. Ebből következően, ha perinatális rizikóesemények, mint a 

koraszülés hosszú távú hatásait szeretnénk vizsgálni, ehhez mindenképpen a 

longitudinális stratégia jelenti az ideális utat (Kalmár, 2004; Kalmár és Csiky, 

1994). 
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II.3.1.2 A koraszülött gyermekek jellemzői 

 

A koraszülött gyermekek érettség, külső megjelenés és viselkedéses jellemzők 

terén is eltérnek az időre született csecsemőktől, mely megnehezítheti a baba 

gondozását, a megfelelő anya-gyermek interakciók kialakulását, ezáltal kihathat a 

gyermek későbbi fejlődésére. 

A koraszülött csecsemők bőre áttetsző, vékony, hiányoznak a zsírpárnák, az 

izmok, csontok jól láthatóak. A baba testalkata aránytalan, a végtagjai rövidebbek, 

tónusa laza, petyhüdt. Általában hiányoznak a „baba-vonások”, a nagy fej, nagy 

szem, lapos orr, széles arc, és kevésbé is tartják őket vonzónak (Wohlmuth, 1986; 

Kalmár és Csiky, 1999; Goldberg és DiVitto, 2002). 

A koraszülött csecsemő alkalmazkodása az extrauterin élethez nehezebb, mivel 

az idegrendszer, a szervek strukturális felépítése és a biokémiai rendszerek 

teljesítőképessége elégtelen, labilis, vagy hiányos lehet. Problémái lehetnek a 

folyamatos légzéssel, a szívműködése szabályosságával, hőszabályozása 

stabilitásával. Májfunkciói elégtelensége miatt gyakori a besárgulás, kevésbé 

immunis a fertőzésekkel szemben, könnyen alakulhat ki oxigénhiányos állapot 

illetve agyvérzés (Ágoston, 1999; Wohlmuth, 1986). 

Az idegrendszer alapfunkcióinak szerveződési hierarchiája felborulhat, vagy 

nagyon labilis. A baba energiakapacitása nagyon véges lehet, az élet fenntartásához 

szükséges működések nem élveznek prioritást, így előfordulhat, hogy valamely 

környezeti változáshoz való alkalmazkodás leköti az összes energiát, a baba 

túlterhelődik, és „elfelejt” levegőt venni. A szabályozás prioritás sorrendjének 

kialakulása hónapokat vehet igénybe. Hiányozhat az interakciókhoz szükséges 

nyugodt éber állapot. Mindemellett a szabályozás kialakulását nehezíti a kórházi 

környezetben a csecsemőt érő számos inadekvát és fájdalmas inger (Kalmár és 

Medgyesi, 1999; Kalmár és Csiky, 1994, 1999; Kalmár, 2003; Goldberg és DiVitto, 

2002; Lester, Hoffman és Brazelton, 1985). 

A koraszülött csecsemők passzívak, lassabban és kevésbé reagálnak, mint időre 

született társaik. Lassabban habituálódnak és ingerlékenyebbek, irritábilisabbak 

(Kalmár és Medgyesi, 1999; Kalmár és Csiky, 1994, 1999; Kalmár, 2003; Goldberg 



58 

 

és DiVitto, 2002; Gerner, 1999; Malatesta et al., 1986; Macey et al., 1987; Minde et 

al., 1985; Papousek és Papousek, 1989). Tehát a koraszülöttekre az jellemző, hogy 

válaszküszöbük a szociális stimulációkra magas, ugyanakkor tűrőképességük rájuk 

nézve alacsony, ezért nehéz eltalálni az ingerlésnek azt a fokát, ahol a gyermek 

válaszol, de nem ingereljük őt túl (Field, 1982). 

A babák jelzései nehezebben értelmezhetőek, reakcióik rosszul kiszámíthatóak, 

biológiai ritmusuk labilis. Sírásuk nagyon averzív, és nehezebb is őket 

megnyugtatni. Emellett gyakran hospitalizálódnak (Kalmár és Medgyesi, 1999; 

Kalmár és Csiky, 1994, 1999; Kalmár, 2003; Goldberg és DiVitto, 2002; Gerner, 

1999; Macey et al., 1987; Papousek és Papousek, 1989; Frodi és Thomson, 1985). 

A koraszülött babák sajátosságaiból adódóan a gondozásuk nehezebb, és 

kevesebb örömet tartogat a szülők számára.  A velük való interakciók eltérnek az 

időre születettekkel való interakcióktól, nem csak a babák, de az anyák viselkedése 

is különböző, erről a II.3.2.2 fejezetben lesz szó. 

 

II.3.1.3 A koraszülöttség fejlődési kimenetele 

 

A koraszülött gyerekek fejlődési kimenetele rendkívül heterogén. A medikális, 

biológiai faktorok határozzák meg, hogy a gyermeknél megjelenik-e fejlődési 

probléma, ugyanakkor a környezeti faktorok mérsékelhetik vagy súlyosbíthatják a 

probléma szintjét. A rizikós gyermekek esetében nagyobb a problémák előfordulási 

aránya és komplexitása (Aylward, 2003). A koraszülött csecsemők minél kisebb 

súllyal születnek (Aylward, 2003), illetve minél rövidebb gesztációs idő után 

(Allen, 2008), annál valószínűbb a fejlődési problémák megjelenése. A gesztációs 

idejüknek megfelelő súllyal született csecsemők általában egészségesek, kisebb az 

esélye a perinatális sérülésnek (Kalmár, Csíky, 1994). A súlyosabb problémák (pl.: 

hallási, látási sérülés, agysérülés, epilepszia) aránya időre született csecsemőknél 

5%, a kis súlyú csecsemőknél 6-8%, a nagyon kis súlyúaknál 14-17%, míg az 

extrém kis súlyú babák körében 20-25% (Aylward, 2003). Ezek mellett a 

problémák mellett jóval nagyobb arányban vannak jelen kevésbé súlyos 

diszfunkciók (pl.: tanulási zavarok, ADHD), az igen kis súlyú koraszülöttek 
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esetében 50-70%-uknál jelentkeznek ilyen problémák, hasonlóan az extrém kis 

súlyúakhoz (Lynn et al., 2011). A súlyosabb problémákat jellemzően 

csecsemőkorban azonosítják, míg a kevésbé súlyosakat általában iskolakezdéskor 

vagy később (Ayward, 2003). 

 

Tamis-LeMonda és Roberts (2002) felállítottak egy modellt a koraszülött 

csecsemők fejlődési kimeneteleihez vezető lehetséges utakról, mely az 5. ábrán 

látható. Az ábrából kitűnik, hogy a kimenetelre számos tényező van hatással, akár 

közvetlenül, akár közvetve, más faktor(ok) hatását mediálva, moderálva. A 

befolyásoló faktorok között megtalálhatjuk a gyermek temperamentumát, és 

szüleivel való interakcióját is. 

 

 

5. ábra A koraszülött csecsemők fejlődési kimeneteleit befolyásoló utak (Tamis-

LeMonda és Roberts, 2002 5.o.) 

 

 

A koraszülöttek fejlődését befolyásoló faktorok között szerepel a gyermek 

neme is, számos kutatás találta a fiúkat sérülékenyebbnek, veszélyeztetettebbnek a 

kevésbé  optimális fejlődési kimenetelre (Nagy et al., 2016; Guerra et al., 2014; 
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Kumar et al., 2013; Medlock et al, 2011; Reis et al, 2012; Weng et al., 2015, Xiong 

et al., 2012).  

 

A kutatások eredményei a koraszülöttség hosszabb távú kimeneteleit tekintve 

nem egységesek, mely részben a vizsgált csoport heterogenitásának köszönhető. 

Healy (2010) összefoglalója alapján gyermekkorban általában a figyelmi, 

externalizáló és internalizáló problémák nagyobb arányát találják, alacsonyabb IQ-

t, és szocializációs nehézségeket. A problémák egy része fennmarad serdülőkorban 

is, bár több kutatásban a figyelmi problémák ebben az életkorban már nem voltak 

tetten érhetőek. A koraszülött serdülők esetében kevesebb a kockázatvállaló 

magatartás (alkohol és droghasználat). Soliemani et al. (2014) áttekintő tanulmánya 

szerint gyermek- és serdülőkorban is valószínűbb a rosszabb kimenetel 

koraszülötteknél (pl.: kognitív, motoros, nyelvi fejlődés, iskolai teljesítmény). 

Kalmár (2007) longitudinális kutatásának eredményei szerint a koraszülöttek IQ-ja 

a normál tartományon belül marad, alacsonyabb az időre születettekénél, és a 

koraszülött gyermekek többsége atipikus úton éri el a kimenetelt. Késői 

koraszülötteknél a legtöbb kutatás hasonló eredményekre jutott (Samra et al., 

2011).  

Montagna és Nosarti (2016) elemzése szerint a nagyon kis súlyú, valamint 

extrém kis súlyú koraszülöttek között gyakoribbak a társas-érzelmi problémák és 

pszichiátriai zavarok gyermek-, serdülő- és felnőttkorban is. Johnson és Marlow 

(2011) a kutatások többségében a szubklinikai tünetek meghatározott hármasát 

találta (figyelmi, érzelmi és szocializációs nehézségek), melyet „koraszülött 

viselkedéses fenotípus”-nak neveztek el. A fenotípusnak megfelelő viselkedéses 

profilt számos kutatás azonosította, több metaanalízist is beleértve (Montagna és 

Nosarti, 2016).   

Tideman et al. (2001) longitudinális kutatásában a koraszülötteknél minden 

életkorban (19 éves korig) több szomatikus probléma jelentkezett, azonban a 

mentális egészségben, stressz szintben, önbecsülésben, életminőségben nem volt 

különbség a csoportok között. 
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II.3.2. Anya-gyermek interakció koraszülötteknél 

 

A fejezet a koraszülött csecsemők és gyermekek, valamint elsődleges 

gondozójuk közötti interakciók jellegzetességeit mutatja be, külön kitér az anya 

gyermekével kapcsolatos viselkedésére, valamint az anya-gyermek interakciók 

gyermek fejlődésére gyakorolt hatására. 

II.3.2.1 Az interakció jellegzetességei 

 

 Az anya-gyermek interakció komplex szerepet játszik a rizikós gyermekek 

fejlődésében: enyhítheti, de súlyosbíthatja is a fejlődési rizikót (Aylward, 2002, 

2003). A közvetlen környezet sérülékeny gyermekekre gyakorolt jelentős hatását 

jól mutatja be a minimális környezeti deficit fogalma, mely a környezet azon nem 

megfelelő, szuboptimális jellegzetességeit írja le, melyek egy tipikus fejlődésű 

gyermek esetén nem is feltétlenül észrevehetőek, a hatásukat a gyermek képes 

ellensúlyozni, míg egy sérülékeny gyermek esetén negatív irányba terelhetik a 

fejlődést (Kalmár, 2011). 

A szülők helyzetét az idő előtt születés jelentősen, több szempontból is 

megnehezíti, és ezek a nehézségek rizikót jelentenek a szülők és gyermekük 

sikeres összehangolódására, az optimális interakciók kialakulására is. Ezek a 

nehézségek, rizikófaktorok Kalmár és Csíky (1994), Goldberg és DiVitto (2002) és 

Hámori (2005) alapján: 

 a várandósság alatti szülővé válási folyamatok nem zárultak le 

 sok esetben a várandósság pont abban az időszakban szakad meg, amikor az 

anyának a csecsemőről alkotott képzetei gazdagabbá válnának 

 a szülők gyakran nem csak lelki, hanem gyakorlati értelemben sincsenek 

felkészülve a baba fogadására (ruhák, bútorok, stb.) 

 sérül a szülők egészséges csecsemőről alkotott képe, várakozásai 

 csalódottság, veszteségélmény jelentkezik a szülőknél 

 félelem és aggódás a baba életéért, jelenlegi és jövőbeni állapotáért 

 félelemkeltő a kórházi környezet, az intenzív centrum berendezései, gépei, 

működése 



62 

 

 a gyermekszületés körüli társas rituálék általában elmaradnak, a szülők 

gyakran izolálódnak 

 gyakori a depresszió, szorongás 

 megterhelő a hosszú kórházi tartózkodás 

 az anya gyakran nem érzi kompetensnek magát szülőként, mivel nem tudja 

egyedül gondozni a babát 

 a csecsemő viselkedése kevésbé konzisztens és egyértelmű, ezért a vele való 

együttlét, interakció nagyobb kihívást jelent  

Candelori et al. (2015) felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a tényezők nem 

csak az anyákat érintik, hanem az apákat is, rájuk azonban jóval kevesebb figyelem 

hárul akár a gyakorlatban, akár a kutatásokban. Ehhez a megállapításhoz 

kapcsolódik Huhtala et al. (2012) eredménye, mely szerint a koraszülött 

kisgyermekek 3 éves kori viselkedésfejlődéséhez nem csak az anya, hanem az apa 

pszichés jólléte is jelentősen hozzájárult. 

Mindezek mellett a koraszülött-anya diádoknál is hasonló arányban alakulnak 

ki harmonikus interakciós mintázatok, mint az időre született pároknál. A 

különbség a két csoport között inkább abban látszik, hogy a koraszülött-anya párok 

interakciós mintázatai kevésbé stabilak, stresszhelyzetben könnyebben válnak 

diszharmonikussá, és nehezebben térnek vissza a kiegyensúlyozott állapotba 

(Hámori, 2005). 

 

II.3.2.2 Az anya viselkedése 

 

Az interakció anyai oldalán koraszülött csecsemőknél kétféle anyai stílust 

tárgyal a szakirodalom. Többek kutatásában az idő előtt született babák anyái 

aktívabbak és több stimulációt alkalmazóak voltak, mint az időre születettek anyái 

(pl.: Minde et al., 1985; Wesselman és van Baar, 1988), míg másoknál kevésbé 

aktívak illetve szenzitívek (Muller-Nix et al., 2004; Ribiczey et al., 2010; Sipos et 

al., 2014; Salvatori et al., 2015). Minde et al. (1985) kutatásában az aktívabb, 

stimulálóbb gondoskodást az anyák kevesebb érzelemmel végezték (kevesebbet 

mosolyogtak, ritkábban érintették meg gyermeküket nem gondozási céllal). Az 
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aktívabb és kontrollálóbb anyai viselkedés a koraszülötteknél egyesek szerint 

inadekvát és inszenzitív, túlstimuláló, intruzív anyai magatartás, mivel túlterheli a 

csecsemőt, és gyakran eredményez a babáknál csökkent figyelmet és 

szemkontaktus kerülést a szemtől szembeni interakciókban (Field et al., 1981). 

Mások szerint azonban az aktív anyai viselkedés inkább kompenzatórikus jellegű, a 

csecsemő igényeihez alkalmazkodik, az időre született-anya és koraszülött-anya 

diádok ugyanazt a célt érik el, csak más úton (ezen tanulmányok összefoglalóját 

nyújtja Goldberg és DiVitto, 2002). De Schuymer et al. (2012) a koraszülött 

babáknál tapasztalható szemkontaktus kerülést nem az aktívabb anyai 

magatartással, hanem a figyelem kevésbé optimális érésével magyarázza. Bozette 

(2007) a koraszülött anya-gyermek interakciókat vizsgáló kutatásokat áttekintve 

arra a következtetésre jut, hogy az intruzív, nem kontingens anyai viselkedés csak a 

korai kutatásokban volt jellemző, az elmúlt 15 év kutatási eredményeiben ez a 

magatartás már nem szerepel. Az anyák aktívak, többet mosolyognak és 

vokalizálnak, próbálják bevonni a babát az interakcióba. Bozette eredményének 

hátterében több tényező is állhat. Az egyik faktor módszertani: mivel több érv szól 

amellett, hogy az aktívabb anyai magatartás inkább kompenzatórikus, nem pedig 

intruzív jellegű, elképzelhető, hogy az újabb kutatások már ennek megfelelően írták 

le az anyák viselkedését, azaz ugyanazt a viselkedést nem jellemezték inszenzitív, 

kontrolláló, beavatkozó magatartásnak. A másik háttértényező lehet a koraszülött 

csecsemők szüleire irányuló különböző intervenciók terjedése, melyek pozitív 

hatásai megjelennek többek között a szülői kompetencia és hatékonyság érzésben, 

és a szülők viselkedésében, a csecsemővel való interakciókban is (Kalmár és Csíky, 

1999; Benzies et al., 2013, Guralnick, 2012). 

 A csecsemőkorban megfigyelhető anyai viselkedés jórészt a koraszülöttség, a 

koraszülött baba jellemzői direkt hatásának tudható be. Azonban indirekt hatások a 

későbbiekben is fennmaradnak, azaz a baba koraszülöttségből fakadó jellemzőinek 

megváltozásával nem változik együtt (vagy nem a megfelelő irányba) az anyai 

interakciós stílus. Stevenson Baratt et al. (1996) eredményei szerint az erősen 

kontrolláló anyai viselkedés 20 hónapos korban is fennállt, bár a gyermekek már 

sikeresen szabályozták viselkedésüket. Az első év során tapasztalt nagyobb anyai 
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verbális válaszkészség viszont eltűnt a második évre, és 20 hónapos korra az időre 

született gyermekek anyái voltak verbálisan válaszkészebbek. Miles és Holditch-

Davis (1995) szerint a koraszülött babákat nevelő anyákra többségében jellemző 

kompenzatórikus nevelés (speciális tapasztalatok nyújtása és egyes más 

tapasztalatok kerülése) a gyermek 3 éves korában is fennállt, amely pozitív és 

negatív hatásokkal is járt a gyermek fejlődésére. Ezek az anyák több stimulációt és 

figyelmet biztosítottak e gyermeküknek, mint a többi gyermeknek a családban, 

ugyanakkor kevesebbet vártak el tőle, és nem állítottak fel az életkornak megfelelő 

szabályokat, korlátokat. Barnard et al. (1984) kutatásában a koraszülött csecsemők 

4 hónaposan több stimulációt kaptak, azonban ez 8 hónapos korra már elkezdett 

csökkenni, és 2 évesen anyáik kevesebb érzelmi bevonódást mutattak gyermekük 

napi tevékenységébe, és kevesebb pozitív üzenetet közvetítettek felé. Crnik et al. 

(1983) eredményei szerint a koraszülöttek anyái a gyeremek 2 éves korára 

érzelmileg visszavonultak gyermeküktől. A koraszülöttség indirekt hatásának, a 

korai interakciós minták fennmaradásának hátterében a csecsemő viselkedéséhez 

való korai adaptálódás állhat, vagy a koraszülöttek sztereotipizálását  tükrözheti 

(Goldberg és DiVitto, 1995; Stern és Hildebrandt, 1986), a kezdeti aktívabb 

magatartás csökkenése és az érzelmi visszavonulás pedig kiégést jelezhet (Barnard 

et al., 1984). A koraszülöttek sztereotipizálására vonatkozó újabb eredmények azt 

mutatják, hogy ez korántsem jellemző minden anyára, függetlenül attól, hogy az ő 

csecsemője idő előtt, vagy időre született (Stern et al., 2006). 

 Az anya-gyermek interakció egészét tekintve a kutatók véleménye 

megegyezik: az interakciók jellege csecsemő- és kisgyermek korban (2 illetve 3 

évesen is) különbözik időre született és koraszülött gyermekek esetén (Goldberg és 

DiVitto, 1995; Stevenson Barratt et al., 1996; Barnard et al., 1984; Landry et al., 

1998; Wijnrocks, 1998; Macey et al., 1987; Minde et al., 1985). 

 

II.3.2.3 Az anya-gyermek interakció és a fejlődési kimenetel 

 

 A koraszülöttek és anyáik közötti interakciók hatását több területen vizsgálja a 

szakirodalom: a kognitív kimenetelre és a kötődésre, valamint újabban az 
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önszabályozásra és a beilleszkedésre gyakorolt következményekre kíváncsiak a 

kutatók. A kutatók többsége arra a következtetésre jut, hogy perinatális rizikó 

esetén a környezetnek különösen fontos szerepe van a fejlődésben (Kalmár, 

2007), a Poehlmann vezette kutatócsoport több eredménye a koraszülöttek 

differenciális fogékonyságát mutatja a nevelésre (Gerstein et al., 2014; Shah et al., 

2013; Poehlmann et al., 2011). 

 A kognitív fejlődést tekintve Poehlmann és Fiese-nél (2001) a kölcsönös, 

összehangolt interakciók, Wijnrocks-nál (1998) az anyai stimuláció, Kalmárnál 

(2007) az intellektuális serkentés és a családi légkör járt pozitív eredménnyel a 

kognitív kimenetelre. Beckwith et al. (1992) kutatásában a következetesen 

válaszkészebb szülői viselkedés csecsemőkortól kora serdülőkorig, illetve a 

gyermek 12 éves korában mért megnövekedett válaszkészség a gyermek magasabb 

IQ illetve matematikai pontszámához, és kevesebb viselkedésproblémájához 

kapcsolódott. Wijnrocks (1998) felhívja a figyelmet arra, hogy a korai gondozás és 

a kognitív kimenetel közötti kapcsolatot fontos tényezőként mediálja a gyermek 

temperamentuma (kutatásában a szociabilitás és a válaszkészség). Ezt támogatja 

Gueron-Sela et al. (2015) eredménye, mely szerint a hajlam-stressz modellnek 

megfelelően a koraszülött babáknál optimális (6 hónaposan mért) együttes szülői 

nevelés esetén a 12 hónapos kori kognitív fejlődés nem különbözött az időre 

születettekétől, míg rosszabb minőségű együttes nevelésnél alacsonyabb volt a 

kognitív kimenetel. Ezt az összefüggést azonban moderálta a gyermek 

temperamentuma: azokat a csecsemőket, akik egy fogékonyság faktorral 

rendelkeztek (idő előtt születés vagy reaktív temperamentum), hasonlóan érintette a 

szülői nevelés, míg akik két faktorral, vagy eggyel sem rendelkeztek, azokat nem. 

A reaktivitással kapcsolatos eredmények a differenciális fogékonyság hipotézist 

támasztották alá. 

 A kötődést vizsgálva a kutatók többsége nem talált különbséget a két csoport 

között a kötődési típusok gyakoriságában (Frodi és Thomson, 1985; Macey et al., 

1987, Goldberg és DiVitto, 2002; Hámori, 2005; Hámori, 2015). Goldberg és 

DiVitto (2002) szerint ez az eredmény is azt támasztja alá, hogy a koraszülöttek és 
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anyáik közötti interakciók eltérései az időre született baba-anya párosokétól 

adaptívak, a csecsemők optimális fejlődését segítik elő.  

 Az önszabályozás kapcsán az eredmények szerint a válaszkészebb, 

szenzitívebb korai gondozás kevesebb externalizáló viselkedésproblémával (Shah 

et al., 2013), nehéz temperamentumú vagy distresszre hajlamosabb babánál pedig a 

pozitívabb nevelés hosszabb késleltetéssel és kevesebb internalizáló illetve 

externalizáló problémával jár (Poehlmann, 2011). 

 Az interakció gyermeki oldalán tapasztalható különbségek egy része a 

koraszülöttek és az időre születettek között a temperamentumbeli különbségekre 

vonatkoztatható. Ezen eltéréseket a következő fejezet tárgyalja.  

 

II.3.3. Koraszülött gyermekek temperamentuma  

 

A koraszülött gyermekeket számos területen találták már különbözőnek az időre 

születettektől (például kognitív fejlődés, motoros fejlődés, szülővel való 

interakciók), melyek között ott a temperamentum is. Garcia Coll et al. (1992) 

szerint a perinatális tényezők hatással vannak a csecsemőkori temperamentumra, és 

ezen hatások későbbi érvényesülését vizsgáló kutatásokra van szükség. A 

koraszülött és az időre született gyermekeket egyes esetekben globálisan 

különbözőnek találják a kutatók, de jóval gyakoribb, hogy egyes 

temperamentumdimenziókban mutatkozik különbség közöttük (Chapieski és 

Evankovich, 1997). 

A két csoport közötti temperamentumbeli különbségeket számos kutatás 

csecsemőkorban (egy éves korig) vizsgálja. A szakirodalomban emellett azonban 

fellelhetőek olyan kutatások is, melyek az eltérések feltárását 3-4, esetenként 5-6 

éves korig is célul tűzik ki. 

A koraszülött és időre született gyermekek temperamentumát összehasonlító 

kutatások többsége arra az eredményre jutott, hogy a koraszülöttség, éretlenség 

befolyásolja a gyermekek temperamentumát, illetve annak időbeli alakulását. 
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II.3.3.1 Csecsemőkor 

.  

 Csecsemőkorban a kutatók jelentős temperamentumbeli különbségeket találtak 

a két gyermekcsoport között. A koraszülött csecsemők az első hónapokban: 

 kevésbé válaszkészek és éberek (Barnard et al., 1984; Minde et al., 1985; 

Crnic et al., 1983; Kalmár és Csiky, 1994) 

 kevésbé aktívak (Crnic et al., 1983; Garcia Coll és LaGasse, 1996; Kalmár 

és Csiky, 1994; Goldberg és DiVitto, 1995; Minde et al., 1985) 

 kevesebb pozitív érzelmet mutatnak, hangulatuk rosszabb (Crnic et al., 

1983; Garcia Coll és LaGasse, 1996; Malatesta et al., 1986; van Beek et al., 

1994; Goldberg és DiVitto, 1995, Langkamp et al., 1998; Monti et al., 

2013; az anyai értékelés szerint negatívabbak, a megfigyelők szerint nem – 

Voegtline et al., 2010) 

 kevésbé szociábilisak és megközelítőek (Garcia Coll et al., 1992) 

 kevesebbet néznek az anyára (Malatesta et al., 1986; Crnik et al., 1983) 

 kevesebbet vokalizálnak (van Beek et al., 1994),  

 ingerlékenyebbek (Kalmár és Medgyesi, 1999; Kalmár és Csiky, 1994, 

1999; Kalmár, 2003; Goldberg és DiVitto, 1995; Malatesta et al., 1986; 

Macey et al., 1987; Minde et al., 1985; Papousek és Papousek, 1989; 

Eckerman et al., 1994)  

 etetésük nehezebb, és kevesebb örömöt jelent a gondozónak (Papousek és 

Papousek, 1989; Kalmár és Csiky, 1994),  

 jelzéseik nehezen érthetőek, reakcióik rosszul kiszámíthatóak, sírásuk 

averzív és nehezebb őket megnyugtatni (Kalmár és Medgyesi, 1999; 

Kalmár és Csiky, 1994, 1999; Kalmár, 2003; Papousek és Papousek, 1989; 

Goldberg és DiVitto, 1995; Macey et al., 1987, Langkamp et al., 1998) 

 nehezebben alkalmazkodnak (Langkamp et al., 1998, Hughes et al., 2002) 

 figyelmük rosszabb, információfeldolgozásuk lassabb (Rose et al., 2001, 

2002, 2005, Tu et al., 2007)  

 inkább jellemezhetőek nehéz temperamentummal (Crnic et al., 1983; 

Gennaro et al., 1990; Langkamp et al., 1998, Weiss et al., 2004, Monti et 
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al., 2013). A nehéz temperamentummal kapcsolatban azonban születtek 

ellentmondó eredmények is, például Halpern és MacLean (1997) és Minde 

et al. (1985) kutatásában. Hughes et al. (2002) kutatásukban jelentős 

változást tapasztaltak a koraszülött gyermekek temperamentumában az első 

hat hónap során, emiatt a korai kategorizáció elkerülését javasolják ebben a 

populációban. 

 8-10 hónapos korban még mindig kevésbé fókuszáltak és nyűgösebbek 

(Wasserman et al., 1985), kevesebb kezdeményezést mutatnak (Landry et al., 

1998), azonban ha az anya érdeklődő bevonódást mutat, náluk is növekszik a 

kezdeményezőkedv (Landry et al., 1998). Egyes kutatások ebben az életkorban nem 

találtak különbséget a csoportok között, melyet a kérdőíves módszertannal 

magyaráznak (pl: Halpern et al., 2001a). 

 Egy éves korban és utána már kevésbé egyöntetűek az eredmények. Még 

mindig jellemző a gyermekekre a csökkent aktivitás és kezdeményezés (Landry et 

al., 1998; Macey et al., 1987), a kisebb fókuszáltság, rosszabb figyelem 

(Wasserman et al., 1985; Crnik et al., 1983, Hughes et al., 2002), és a kevesebb 

vokalizáció (Crawford; 1982). Macey et al. (1987) kevesebb explorációt talált a 

koraszülötteknél, míg Stevenson Barratt et al. (1996) 12 és 20 hónaposan is többet. 

A rossz hangulat egyes kutatásokban még mindig jellemző (Wasserman et al., 

1985; Crnik et al., 1983), máshol viszont már nem (Crawford, 1982). Plunkett et al. 

(1989) egy és másfél éves korban sem talált jelentős különbséget a koraszülött és az 

időre született gyerekek között. Crnik et al. (1983) eredményei szerint a 

csecsemőkorban tapasztalt különbségek az aktivitás, vokalizáció, válaszkészség és 

érzelmek terén 1 éves korban is megmaradtak, sőt az érzelmek terén (kevesebb 

pozitív, több negatív érzelem) még nőttek is.  

  

II.3.3.2 Kisgyermekkor 

 

Kisgyermek- és óvodáskorban egyes kutatók szerint eltűnnek a két csoport 

közötti különbségek. Barnard et al. (1984) kutatásában 2 éves korra a bevonódás és 

a válaszkészség terén a koraszülöttek és az időre születettek nem különböztek 
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egymástól, hasonlóan Riese (1987) és Honjo et al. (2002) eredményeihez, ahol egy 

temperamentumdimenzióban sem volt különbség 1,5-2 éves korra. Mások szerint 

azonban az eltérések két évesen, sőt még a későbbiekben is fennállnak. Boyce et al. 

(1996) kutatásában 2 évesen is több koraszülött gyermek volt nehéz 

temperamentummal jellemezhető. Oberklaid et al. (1991) eredményei ezzel pont 

ellentétesek, kisgyermek- és óvodáskorban a koraszülött gyermekek valószínűbben 

könnyű temperamentumúak, iskoláskorban pedig nem volt különbség a két csoport 

között. Sajaniemi et al. (1998) kutatásában 2 évesen a koraszülött gyermekek 

mutattak több pozitív érzelmet, és voltak alkalmazkodóbbak. A második életév 

során a koraszülött gyermekek még mindig passzívabbak (Barrera et al., 1987;  

Hertzig és Mittelman, 1984, Sajaniemi et al., 1998), egyes kutatásokban kevesebb 

pozitív és több negatív érzelmet mutatnak (Fish, 1998; Hertzig és Mittelman, 

1984), és kevésbé intenzívek (Barrera et al., 1987, Sajaniemi et al., 1998), 

figyelmük és kitartásuk gyengébb (Sajaniemi et al., 1998). Klein et al. (2013, 2015) 

kutatásában a koraszülött kisgyermekek nagyobb motoros aktivitást, perceptuális 

érzékenységet mutattak, az erőteljesebb ingereket kedvelték, és alacsonyabb értéket 

értek el az affiliációnak megfelelő „ölelnivalóság” skálán, emellett 

önszabályozásuk is gyengébb volt. Clark et al. (2008) kutatásában a rövidebb 

gesztációs idő után született koraszülöttek érzelmi és viselkedésszabályozása is 

gyengébb volt, mint az időre született gyerekeké, 2 és 4 éves korban is. Hertzig és 

Mittelman (1984) szerint a koraszülöttek 3 éves korban még mindig kevésbé 

alkalmazkodóak, nehezen eltéríthetőek voltak, érzelmi kifejezésük erős, 

válaszküszöbük pedig magas volt. Schraeder és Tobey (1989) kutatásában 4 éves 

korig fennmaradt a rosszabb alkalmazkodás, ritmicitás és az alacsonyabb kitartás. 

Ezekhez az eredményekhez kapcsolódik Hanke et al. (2003) kutatása, ahol 5-6 éves 

(alacsony súlyú) koraszülött gyermekeknél az alacsonyabb intellektuális 

képességek és nyelvi megértés mellett több figyelmi problémát és hiperaktivitás 

tünetet találtak. Perricone és Morales (2011) 5 éves mintáján a koraszülött 

gyermekek több pozitív érzelmet mutattak, illetve magasabb pozitív reaktivitást, és 

alacsony negatív reaktivitást, míg az időre született gyermekek reaktivitása mindkét 

esetben alacsony volt. Eriksson és Pehrsson (2003) eredményei szerint a 
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koraszülöttek 5 éves csoportja magasabb (negatív) emocionalitást mutatott, és a 

fiúk passzívabbak voltak, a 8 éves csoport pedig impulzívabb volt, kevesebb 

(negatív) emocionalitást mutatott, és kevésbé volt szociábilis. A figyelem 

tekintetében van de Weijer-Bergsma et al. (2008) áttekintő tanulmánya szerint a 

koraszülöttek csecsemőkori hátránya kisgyermekkorban tovább nő, és a figyelem 

terén mutatkozó egyének közötti különbségek előre jelzik a későbbi figyelmi, 

kognitív, és viselkedéses működést. 

 A koraszülött gyermekek temperamentumának időbeli alakulását vizsgáló 

tanulmányok eredményei vegyesek (hasonlóan az általában a gyermeki 

temperamentum folytonosságát vizsgáló kutatások eredményeihez). Garcia Coll et 

al. (1992) egészséges koraszülötteknél nem tapasztalt kontinuitást a 

temperamentumváltozókban 3 és 7 hónapos kor között, míg beteg (IVH-s) 

koraszülötteknél és időre születetteknél igen. Riese (1987) kutatásában a 

koraszülött gyermekek újszülöttkori temperamentuma nem jósolta be a 2 éves kori 

jellemzőket, ellentétben az időre születettekkel. A szerző arra következtet ebből, 

hogy az éretlenség csecsemőkorban elmaszkolja a temperamentumjellemzők 

megjelenését a csökkent arousalszinten keresztül. Crnik et al. (1983) ezzel szemben 

a temperamentumjellemzők erős folytonosságát találta koraszülötteknél 1 éves 

korig, Garcia Coll és LaGasse (1996) pedig 3 és 7 hónapos kor között. Malatesta et 

al. (1986) mindkét csoportban a szemkontaktus idejének rövidülését, a pozitív 

érzelmek növekedését és a negatív érzelmek csökkenését tapasztalta a kor 

előrehaladtával 7 hónapos korig, azonban a koraszülötteknél a negatív érzelmek 

csökkenése nagyobb volt (de még mindig gyakoribb volt 7 hónaposan is, mint az 

időre születetteknél). Minde et al. (1989) 3 temperamentum típusba sorolta a 

gyermekeket (könnyű, nehéz, közepes), ez alapján 12 és 48 hónapos kor között nem 

találta stabilnak a temperamentumot. 1 évesen a gyerekek nagy része a nehéz 

típusba tartozott, míg 48 hónaposan már többségük könnyű temperamentumúnak 

bizonyult. 

 Összegezve a koraszülött gyermekek temparementumáról szóló kutatásokat, 

azt láthatjuk, csecsemőkorban jelentősen különböznek az időre született 

gyermekektől, és számos eredmény szól amellett, hogy a különbségek 
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megmaradnak kisgyermekkorban, és talán a későbbiekben is, ugyanakkor a 

különbségek iránya már korántsem egyértelmű. 
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III. Célok és kérdésfeltevések 
 

 

A fejezet a disszertáció alapjául szolgáló kutatás célkitűzéseit mutatja be, 

valamint ismerteti kutatási kérdéseinket, és a felállított hipotéziseket. 

 

III.1. Célkitűzések 

 

Teljes longitudinális kutatásunk célja a koraszülöttek fejlődésének mélyebb 

megértése, a fejlődésükben mutatkozó jelentős variabilitás hátterében álló tényezők 

vizsgálata. Az idő előtt születés rizikófaktor, a kognitív fejlődés mellett az érzelmi 

és szociális fejlődés tekintetében is. A gyermeki temperamentum a társas, érzelmi 

és személyiségfejlődés jelentős tényezője (Gartstein és Rothbart, 2003, Kochanska, 

2005, Fox és Henderson, 1999), a temperamentumbeli különbségek éreztetik 

hatásukat a másokkal való interakciókban, valamint a kognitív fejlődésben is. 

Mindezek alapján jelen vizsgálat középpontjába a koraszülött gyermekek 

temperamentumának felmérését, alakulásának nyomon követését állítottuk. 

A koraszülöttek körében gyakran tapasztalt viselkedési és beilleszkedési 

problémáknak a korai egyéni különbségek sok esetben jó bejóslói (pl.: Klein et al., 

2015), a koraszülöttek temperamentuma iránti jelentős kutatói érdeklődést részben 

ez indokolja, különös tekintettel a jellemzők kontinuitására (Chapieski és 

Evankovich, 1997). A korai születésből fakadó rizikót megnöveli, hogy ezeket a 

gyermekeket gyakrabban találják nehéz temperamentumúnak (pl.: Weiss et al., 

2004, Monti et al., 2013), ami befolyásolhatja a környezettel való interakciókat, és 

a fejlődési kimenetelt is. Az eddigiekből következően céljaink között szerepel a 

koraszülött és az időre született gyermekek temperamentumának feltérképezése, 

összevetése, a jellemzőkben, a jellemzők fejlődésében, időbeli alakulásában lévő 

esetleges különbségek feltárása.  

A temperamentum és a környezet viszonya, illetve a temperamentum és a 

fejlődés területei közötti összefüggések széles körű kutatói érdeklődésre tartanak 

számot. Az újabban megjelenő elméleti keretek e témában (pl.: megkülönböztető 



73 

 

fogékonyság) az atipikus fejlődés vizsgálatában és megértésében is nagy 

jelentőséggel bírnak, a koraszülött gyermekek fejlődésével foglalkozó egyik nagy, 

Julie Poehlmann vezette kutatócsoport munkássága is behatóan foglalkozik ezzel a 

területtel (pl.: Gerstein et al., 2014; Shah et al., 2013; Poehlmann et al., 2011). 

Vizsgálatunk további célja a temperamentum és a környezet egyik meghatározó 

eleme, az anya és gyermeke közötti interakció kapcsolatának felmérése, valamint a 

gyermek temperamentuma és kognitív fejlődése közötti összefüggések feltárása. 

Kutatásunk eredményei reményeink szerint hozzájárulnak a koraszülött 

gyermekek fejlődéséről alkotott ismereteink szélesítéséhez, a velünk született 

egyéni különbségek fejlődésben betöltött szerepének tisztázásához. Mindemellett 

kutatásunkkal célunk a koraszülöttekkel és családjukkal végzett gyakorlati munka 

támogatása. Léteznek temperamentum fókuszú sikeres intervenciós programok (pl.: 

McClowry et al., 2008, Keefe et al., 2006), és számos koraszülöttekkel foglalkozó 

program (Benzies et al., 2013), azonban jelenlegi ismereteink szerint a két terület a 

gyakorlati munkában még nem ér össze. Eredményeinkkel szeretnénk hozzájárulni 

a koraszülöttekkel és családjaikkal foglalkozó intervenciós programok hatékonyabb 

kialakításához. 

 

 

III.2. Kérdések és hipotézisek 

 

 Vizsgálatunkban körüljárjuk a koraszülött és időre született gyermekek 

temperamentumának jellemzőivel, mintázatával, időbeli alakulásával kapcsolatos 

kérdéseket, valamint a temperamentum anya-gyermek interakcióval, és kognitív 

fejlődéssel való összefüggéseit. 

III.2.1. Csoportok közötti különbségek 

 

 Befolyásolja a születési státusz a gyermek temperamentumát? Változik-e ez a 

hatás az idő előrehaladtával, 1, 2 illetve 3 éves korban? Hatással van-e a gyermek 

neme a temperamentumára? A fiúk és lányok közötti esetleges csecsemőkori 

különbségek fennmaradnak-e a 2 illetve 3 éves korban is? 
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1. Különböznek-e temperamentumukban a koraszülött és az időre született 

gyerekek? 

A. A korábbi kutatások alapján több temperamentumjellemzőben várunk 

különbségeket a két csoport között, melynek hátterében az idő előtt születés 

idegrendszerre gyakorolt hatásai valószínűsíthetőek. A gyermekek egy éves 

korában feltételezzük, hogy a koraszülöttek kevésbé aktívak (pl.: Landry et 

al., 1998), figyelmük rosszabb (pl.: Hughes et al., 2002), kevesebbet 

vokalizálnak (Crawford, 1982), szabályozásuk kevésbé hatékony (Klein, 

2015), nehezebben alkalmazkodnak (Langkamp et al., 1998). 2 és 3 éves 

korban feltételezzük, hogy a koraszülött gyermekek figyelme rosszabb 

(Hanke et al., 2003), szabályozása gyengébb (Clark et al., 2008), és kevésbé 

jól alkalmazkodnak (Schraeder és Tobey, 1989). 

 

2. Vannak-e nemi különbségek a temperamentumban? 

B. Hipotézisünk szerint a fiúk aktívabbak és intenzívebben fejezik ki 

tetszésüket, illetve nemtetszésüket, hangulatuk rosszabb, továbbá 

figyelmüket kevésbé tudják fókuszálni, hasonlóan az eddigi kutatások 

eredményéhez (Else-Quest et al., 2006; Olino et al., 2013). 

 

III.2.2. A temperamentum alakulása 

 

 Hogyan alakulnak a temperamentumjellemzők az életkor előrahaladtával? 

Tapasztalható-e kontinuitás a különböző életkorokban mért jellemzők között? 

Hogyan változnak az egyes jellemzők átlagos értékei az életkorral? Vannak-e jól 

beazonosítható, stabil temperamentum mintázatok? 

 

3. Folytonosak-e temperamentumjellemzők? 

C. Martin et al. (1997) eredményei alapján az összes mért 

temperamentumdimenzió mérsékelt kontinuitását várjuk az időre született 

csoportban. A koraszülött populációt tekintve 1 éves kor felett egy 

longitudinális kutatás vizsgálta a temperamentum kontinuitását, egy 
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egészséges koraszülött, egy beteg koraszülött és egy időre született 

csoportban. Miller és Sullivan (2008) eredményei szerint a 

temperamentumjellemzők csecsemőkortól 17 éves korig enyhén tartósak, a 

kontinuitás leginkább a beteg koraszülött csoportra volt jellemző. Ezen 

eredmények alapján, hasonlóan az időre született csoporthoz,  a koraszülött 

csoportban is a temperamentum mérsékelt kontinuitását feltételezzük. 

 

4. Milyen változások tapasztalhatóak a temperamentumban az életkor 

előrehaladtával? 

D. Rothbart és Bates (2006) összefoglalója alapján, ahogy a gyermekek nőnek, 

normatív változáso tapasztalhatóak a temperamentumjellemzőkben. Ezek a 

változások a pozitív érzelmek gyakoribbá válása, a negatív érzelmek 

ritkulása, az aktivitás csökkenése, a figyelem erősödése, valamint Clark et 

al. (2008) alapján az érzelemszabályozás növekedése. 

 

5. Azonosíthatóak-e temperamentum profilok (típusok)? 

E. A temperamentumkutatások változatos módszertannal és mintákon 

azonosítottak három elkülönülő, stabil temperamentum típust (pl.: Chess és 

Thomas, 1977; Minde et al., 1989; Caspi, 2000; Asendorpf és van Aken, 

1999). A három típus az alulkontrollált/nehéz temperamentum, a 

reziliens/könnyű temperamentum, valamint a túlkontrollált/lassan 

felmelegedő temperamentum. Feltételezzük, hogy az általunk alkalmazott 

módszertan alapján is azonosítható lesz a három temperamentum típus.  

F. A típusok stabilitására vonatkozóan az időre született csoportban Asendorpf 

és van Aken (1999) eredményei alapján közepes stabilitást várunk. A 

koraszülött csoportban Minde et al. (1989) eredményei azt mutatják, hogy a 

csecsemőkorban feltehetően az idegrendszer éretlenségéből adódó gyakori 

nehéz temperamentum 4 éves korban már jóval kevésbé jellemző, a 

temperamentumtípusba tartozás emiatt nem tekinthető stabilnak. Ezek 

alapján azt feltételezzük, hogy a temperamentumtípusok a koraszülött 

csoportban nem bizonyulnak stabilnak 1 és 3 éves kor között.  



76 

 

 

III.2.3. A temperamentum kapcsolata a kognitív fejlődéssel 

 

 Kapcsolatban áll-e a temperamentum a gyermekek kognitív fejlődésével? Előre 

jelzi-e a csecsemőkori temperamentum a 3 éves kori fejlődést?  

 

6. Van-e egyidejű, illetve longitudinális összefüggés a temperamentum és a 

kognitív fejlődés között?  

G. Az időre született csoportban Karp et al. (2004) alapján azt várjuk, hogy a 

jobb érzelemszabályozás, az erőteljesebb bevonódás, a pozitívabb hangulat, 

a több vokalizáció, a hatékonyabb alkalmazkodás és az alacsonyabb 

aktivitás magasabb fejlettségi szinttel jár együtt mindhárom életkorban, 

mivel a kognitív működést mérő teszteken elért magasabb pontszám 

viselkedéses kompetenciát is magában foglal. 

H. Koraszülöttek esetében a kutatók minden vizsgálatban találtak összefüggést 

a temperamentum és a kognitív fejlődés között. A kutatások egy része (pl.: 

Roth et al., 1984; Greenberg és Crnic, 1988) csak ebben a csoportban 

mutatott ki összefüggést, az időre született kontrollcsoportban nem, míg 

másoknál nem volt különbség a csoportok között (pl.: Field et al., 1978). 

Egyes kutatásokban nem volt összehasonlítás kontrollcsoporttal (pl.: 

Wijnrocks, 1998). Az eddigi eredmények alapján kérdésként merül fel, 

hogy a temperamentum és a kognitív fejlődés kapcsolata hasonló módon, 

vagy eltérően alakul az időre született csoportban vártaktól.  

I. A temperamentum és a kognitív fejlődés longitudinális összefüggéseivel 

kapcsolatos eredmények nem egységesek, azonban úgy tűnik, hogy a 

koraszülött és az időre született populációra is jellemző, hogy a nehéz 

temperamentum (önmagában, vagy bizonyos tényezők fennállása esetén) 

rizikót jelent a kognitív fejlődés szempontjából (pl.: Halpern et al., 2001b; 

Lemelin et al., 2006; Eryigit-Madzwamuse és Barnes, 2014). Ezek alapján a 

cél-, és a kontrollcsoportban is azt várjuk, hogy a csecsemőként inkább 
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nehéz temperamentummal jellemezhető gyerekek 3 éves kori kognitív 

fejlődése kevésbé optimális. 

J. Mindezek mellett elméleti megfontolások (pl.: Henderson és Wachs, 2007) 

alapján mindkét csoportban azt várjuk, hogy azon gyerekek kognitív 

fejlődése jobb, akik jobban tudják figyelmüket fókuszálni, valamint 

könnyebben terelhetőek vissza a feladatokhoz.  

K. Salley és Dixon (2007) és mások eredményei azt mutatják, hogy a könnyű 

temperamentum jellemzően jobb nyelvi fejlődéssel jár együtt, feltehetően 

annak következtében, hogy ezek a gyermekek könnyebben és többet lépnek 

interakcióba másokkal, több lehetőségük van kommunikálni, így nagyobb is 

a tapasztalatuk. Dixon et al. (2007) összefoglalója alapján feltételezzük, 

hogy az időre született gyermekek körében a jobb hangulat, jobb 

alkalmazkodás, és hatékonyabb figyelem, valamint (Karousou és López-

Ornat, 2013) alapján a több vokalizáció jobb nyelvi fejlettséggel jár együtt. 

A koraszülöttek körében  kontrollcsoporttal végzett, a nyelvi fejlődés és a 

temperamentum egyidejű kapcsolatát vizsgáló kutatást nem találtunk, így 

kérdésként merül fel, hogy vajon különbözik-e e tekintetben a cél- és 

kontrollcsoport egymástól. 

L. A mérsékelt rizikójú koraszülöttekkel (pl.: Pérez-Pereira et al., 2016), illetve 

nagyon nagy, változatos rizikójú koraszülött mintán (Ribeiro et al., 2011) 

végzett  újabb kutatások a temperamentum és a későbbi nyelvi fejlődés 

kapcsolatának hasonlóságát mutatják az időre született gyerekekkel, 

kiemelve a figyelem és a pozitív emocionalitás jelentőségét a nyelvi 

fejlődés bejóslásában. Ezen kutatások eredményei alapján azt feltételezzük, 

hogy mindkét csoportban a jobb figyelem és több pozitív érzelemkifejezés 

magasabb nyelvi szinthez kapcsolódik 2 éves korban. 
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III.2.4. A temperamentum kapcsolata az anya-gyermek 
interakcióval 

 

Kapcsolatban áll-e csecsemőkorban a temperamentum és az anya-gyermek 

interakció? Milyen hatása van az anyával való interakcióknak a temperamentum 3 

éves kori alakulására? 

 

7. Van-e összefüggés az egy éves kori anya-gyermek interakció és a gyermek 

egy, illetve három éves kori temperamentuma között? 

M. A temperamentum viselkedést befolyásoló volta miatt feltételezzük, hogy a 

baba jellemzői mindkét csoportban befolyásolják viselkedését az anyával 

való interakcióban, azaz a csecsemő a temperamentumának megfelelően 

viselkedik. 

N. Az eddigi eredmények alapján (pl.: Stifter és Wiggins, 2004; Neiztel és 

Stright, 2004) az időre született csoportban feltételezzük, hogy a csecsemő 

nehezebb temperamentuma (több negatív érzelme, rosszabb hangulata, 

érzelmeinek intenzívebb kifejezése, visszahúzódása, valamint alacsonyabb 

alkalmazkodó készsége) kevésbé harmonikus interakciókhoz, és az anya 

kevésbé érzékeny, meleg, illetve kontrollálóbb viselkedéséhez kapcsolódik, 

mivel ezek a jellemzők a mi kultúránkban általában nehezen kezelhetőnek 

minősülnek. Az újabb koraszülött interakciós kutatások alapján, melyek 

szerint a koraszülöttek édesanyái körében az aktív, meleg, pozitív, 

odaforduló viselkedés az inkább jellemző a baba tulajdonságaira válaszul 

(Bozette, 2007), kérdésként merül fel, hogy a kontrollcsoportban várt 

mintázat jelenik-e meg a koraszülött csoportban is, vagy a gyermek 

temperamentuma más interakciós, illetve anyai jellemzőkhöz kapcsolódik, 

esetleg ugyanezekhez, de eltérő módon. 

O. Fish (1998), és számos más kutató eredményei azt mutatják, hogy az 

anyával való pozitívabb interakciók, és az érzékenyebb, melegebb anyai 

viselkedés a későbbiekben a gyermek könnyebb kezelhetőségét, pozitívabb 

temperamentumát eredményezték. Ezek alapján feltételezzük, hogy az 

anyával való kölcsönös interakciók, és az érzékenyebb anyai viselkedés a 
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gyermek későbbi hatékonyabb érzelemszabályozását, kevesebb negatív 

érzelmét, jobb általános hangulatát, megközelítőbb és alkalmazkodóbb, 

valamint kevésbé intenzív viselkedését, illetve alacsonyabb mértékű 

aktivitását jósolják be az időre született csoportban. 

P. A koraszülöttek körében több kutatás is alátámasztotta az anyai szenzitivitás 

pozitív hatását a gyermek érzelemszabályozásának fejlődésére (Clark et al., 

2008; Shah et al., 2013), mely alapján azt várjuk, hogy az érzékenyebb, 

melegebb anyák gyermekeinek jobb az érzelemszabályozása 3 évesen.   

 

 

III.2.5. A temperamentum, az anya-gyermek interakció, és a 
kognitív fejlődés kapcsolata 

 

Milyen együttes hatással bír a gyermek későbbi fejlődésére a temperamentum 

és az anya-gyermek interakció? 

 

8. Van-e együttes hatása a gyermek temperamentumának és anyával való 

interakciójának a gyermek 3 éves kori fejlődésére? 

Q. Az eddigi kutatások alapján a temperamentum és az anyával való interakció 

együttes hatása a kognitív fejlődésre valószínűsíthető, azonban az egyes 

kutatások különböző jellemzőket vizsgáltak az anyák és a gyermekek esetén 

is. Így kérdésként fogalmazódik meg, hogy kimutatható-e a temperamentum 

és az interakció hosszú távú együttes hatása a gyermekek fejlődésére. 
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IV. Módszer 
 

 A fejezetben bemutatásra kerül a kutatásban alkalmazott minta valamint 

eljárás, a használt statisztikai eljárások, emellett a hiányzó adatok kezelésének 

módszertana, és a változók normalitásvizsgálata. 

 

IV.1.  Vizsgálati minta 

 

 A dolgozat alapjául szolgáló vizsgálatok elvégzésére a Kalmár Magda által 

vezetett, a koragyermekkori fejlődés egyidejű és longitudinális mintázatait, ezen 

belül a koraszülöttség szerepét vizsgáló kutatás keretein belül került sor (Kalmár, 

2003). A vizsgálati minta egy koraszülött csoportból és egy időre született 

kontrollcsoportból állt. A koraszülött csoport családjaival Medgyesi Patrícia (2001) 

vette fel a kapcsolatot, és vonta be őket a kutatásba, három intézményen keresztül 

(Péterfy Sándor Utcai Kórház, Szent Rókus Kórház, Schöpf-Mérei Ágost 

Anyavédelmi Központ). A kontrollcsoport alanyai a Gervai Judit által vezetett 

Budapesti Családvizsgálatban vettek részt (Gervai, 2005).  

 A gyermekek fejlődését a dolgozatban bemutatott vizsgálat keretében 3 éves 

korukig követtük nyomon. A csoportok jellemzőit a vizsgálatban használt 

longitudinális minta alapján mutatjuk be. 

 A koraszülött csoportot 28 anya-gyermek pár alkotta. A gyerekek a 28-33. 

terhességi hét között születtek (átlag = 30,93, szórás = 1,63), születési súlyuk 800 

és 1990 gramm között mozgott (átlag = 1426,79, szórás = 293,96). A minta 64%-a 

született a gesztációs idejének megfelelő súllyal (AGA), 36% volt kis súlyú (SGA). 

A rizikóindex (Littman és Parmelee, 1978) átlaga 10,79 (szórás = 3,01), a csoport 

mérsékelt rizikójúnak számít. A fiúk aránya 46,4%. Az anyák életkora a vizsgálat 

kezdetén 20 és 42 év között volt (átlag = 29,18, szórás = 4,93), iskolai végzettségük 

vegyes képet mutatott: 7-en általános iskolát, 5-en szakmunkásképzőt végeztek, 8 
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anya érettségizett, és 8-nak volt felsőfokú végzettsége. A koraszülött gyermekek 

életkorát a szokásos korrekcióval számítottuk ki. 

 A kontrollcsoportot 35 anya-gyermek pár alkotta. A gyermekek időre születtek, 

súlyuk 2650 és 4350 gramm közötti volt (átlag = 3440,3, szórás = 370,40). A fiúk 

aránya 54,3%. Az anyák életkora a vizsgálat kezdetén 21 és 34 év között volt (átlag 

= 27, szórás = 3,34), iskolai végzettségük kevésbé volt vegyes: 1 anya végzett 

szakmunkásképzőt, 17 érettségizett, és 17-nek volt felsőfokú végzettsége. 

 

 A longitudinális kutatások egyik általános problémája, hogy a követett 

személyek egy része lemorzsolódik az évek során. A gyermekek 3 éves korára ez a 

jelen kutatásra is jellemző volt. A minta ilyen módosulása több kockázatot is rejt 

magában, melyek közül kiemelkedik annak veszélye, hogy a lemorzsolódás nem 

véletlenszerű. Amennyiben a minta összetétele a főbb paraméterek mentén 

megváltozik, ez befolyásolja az eredmények interpretálhatóságát is. A kutatás 

kezdetekor a koraszülött csoport 35 fős, az időre született csoport 42 fős volt, a 

longitudinális mintában ehhez képest 7 koraszülött, és 7 időre született gyermekkel, 

összesen 14 fővel van kevesebb. Az eredeti, induló minta, valamint a longitudinális 

minta háttérváltozók mentén történő összevetése alapján a két minta összetétele 

nem különbözik szignifikánsan egymástól. Az erre vonatkozó adatokat foglalja 

össze a 1. táblázat. 

 

1. táblázat Statisztikai próbák értékei és szignifikanciaszintek a két minta 

háttérváltozóinak összehasonlítása alapján 

Koraszülött csoport 

Változó Próba értéke Szignifikancia szint 

Születési súly F(1, 62) = 0,122 0,728 

Gesztációs idő F(1, 62) = 0,012 0,914 

Rizikóindex F(1, 62) = 0,009 0,925 

SGA 
2 
(1) = 0,366 0,545 
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Nem 
2 
(1) 

 
= 0,156 0,693 

Édesanya kora F(1, 62) = 0,303 0,584 

Édesanya iskolai 

végzettsége 


2 
(3) = 0,008 1,000 

Időre született csoport 

Változó Próba értéke Szignifikancia szint 

Nem 
2 
(1) 

 
= 0,028 0,868 

Édesanya kora F(1, 62) = 0,292 0,590 

Édesanya iskolai 

végzettsége 


2 
(3) 

 
= 1,042 0,791 

 

 

IV.1.1. A koraszülött és az időre született csoport 
összehasonlítása a háttérváltozók mentén 

 

 A két csoportot a gyermek neme és a család szocioökonómiai státusza alapján 

igyekeztünk illeszteni a vizsgálat kezdetén. Az illesztés sajnos nem tökéletes, az 

időre született gyermekek csoportja két lehetséges befolyásoló változó mentén nem 

jól illeszkedik a koraszülött csoporthoz: az anyák iskolai végzettsége, valamint 

életkora tekintetében. A longitudinális mintában mindkét változó mentén 

szignifikánsan különbözik a két csoport: a kontrollcsoport anyáinak iskolai 

végzettsége magasabb (
2 

(3) 
 
= 15,561***), és fiatalabbak (t(61) = 2,083*). A 

fentiek miatt a két változó statisztikai úton történő kontrolljára volt szükség. A 

változókat az elemzésekben kovariánsként, illetve kontrollváltozóként 

szerepeltettük.  

 

IV.2.  Eljárás 

 

 A vizsgálat során több mérőeszközzel dolgoztunk, ezek részletes ismertetését, 

valamint a vizsgálat menetét tartalmazzák a következő alfejezetek. 
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IV.2.1. Vizsgálati eszközök 

 

 A vizsgálatban három terület, a gyermekek fejlődése, a gyermekek 

temperamentuma, valamint az anya és gyermeke közötti interakciók megismerésére 

alkalmaztunk mérőeszközöket. 

IV.2.2.1 Fejlődés 

 

 A Bayley Scales of Infant Development a nemzetközileg legelterjedtebb, 

megbízható kisgyermekkori fejlődési vizsgálat (Strauss et al, 2006), melyet igen 

gyakran alkalmaznak koraszülött gyermekek fejlődésének felméréréséhez is 

(Aylward, 2003). A kutatásban az eredeti Bayley teszt 1993-ban felújított, 

módosított változatát, a BSID-II-t használtuk. 

 A BSID-II 1-42 hónapos korig használható, a csecsemők és kisgyermekek 

kognitív, motoros, nyelvi, pszichoszociális fejlődését, valamint teszthelyzetben 

mutatott viselkedését méri. Az itemeket a fejlődéskutatások alapján alakították ki, 

tartalmuk „teoretikusan eklektikus” (Bayley, 1993). A BSID-II három részből 

tevődik össze: egy mentális, egy motoros és egy viselkedési skálából.  

 A mentális skála indexe a Mentális Fejlődési Index, az általános kognitív 

fejlődést méri, a következő területeken: 

 szenzoros/perceptuális készégek, diszkrimináció 

 tárgyállandóság elsajátítása 

 memória 

 tanulás és problémamegoldás 

 vokalizáció 

 korai verbális kommunikáció 

 korai absztrakt gondolkodás 

 habituáció 

 mentális térkép 

 komplex nyelvi és matematikai fogalmak alakulása 
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 A motoros skála indexe a Pszichomotoros Fejlődési Index, az általános 

mozgásos fejlődést méri, a következő területeken: 

 testkontroll mértéke 

 nagymozgások koordinációja 

 finommotoros készségek 

 dinamikus mozgások 

 testtartás utánzás 

 háromdimenziós tárgyészlelés, mélységlátás 

 

 A viselkedési skála a tesztfelvétel alatti viselkedést méri, részletes ismertetése 

a IV.2.2.2.1 fejezetben található. A teszt felvétele 15 hó alatt 25-35 perc, 15 hó 

felett maximum 60 perc (Bayley, 1993). 

 A BSID-II-t amerikai 1700 fős mintán szenderdizálták, magyar sztenderdekkel 

jelenleg nem rendelkezünk. Reliabilitási és validitási mutatói jók (Strauss et al, 

2006).  

IV.2.2.2 Temperamentum 

 

 A kisgyermekkori temperamentum mérésére számos potenciálisan alkalmas 

mérőeszköz létezik. Kutatásunkban a megfigyeléses módszertan mellett döntöttünk, 

mely mellett a fő érvek a megfigyelői értékelés megbízhatósága és objektivitása 

voltak. A lehetséges mérőeszközök áttekintése után két eszközt választottunk a 

kutatásban alkalmazásra. Mindkét eszköz jellemzője, hogy hátterükben olyan 

elméleti megfontolások állnak, melyek meglehetősen tágan határozzák meg és a 

fejlődés folyamatában értelmezik a temperamentumot, mely megegyezett saját 

álláspontunkkal. A két eszköz fejlődési teszthelyzetben értékeli a gyermek 

viselkedését. Az ilyen helyzetben megmutatkozó viselkedésbeli eltérések a 

temperamentumbeli különbségeket tükrözik (Roth et al., 1984). 
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IV.2.2.2.1 Bayley Scales of Infant Development II Behavior Rating Scale 

 

Az egyik alkalmazott mérőeszköz a BSID-II Viselkedési Skálája. Ezt a skálát 

gyakran használják a temperamentum mérésére (pl.: Baroni, 1992), neves 

temperamentum kutató-elméletalkotók is, mint Robert Plomin (pl.: Braungart, 

Plomin et al., 1992).  

A BSID-II Viselkedési Skálája 30 tételből áll, melyek alapján a 

vizsgáló/kódoló jellemzi a gyermeket figyelme, érdeklődése, szociális készségei, 

nyitottsága alapján. Az első két tétel a szülő véleményére vonatkozik azzal 

kapcsolatban, hogy mennyire volt tipikus a gyermek viselkedése a tesztfelvétel 

során. A harmadik és negyedik tétel pedig csak 12 hónapos korig érvényes. 

A Viselkedési Skála tételeiből 6-42 hónapos korig 3 faktor képezhető. Az 

Orientáció-bevonódás a gyermek hajlamát tükrözi a feladathoz kapcsolódó illetve 

egyéb szociális, környezeti interakciók megközelítésére vagy elkerülésére. Az 

Érzelemszabályozás a gyermek aktivitására, érzelmeire, alkalmazkodó és 

kooperációs képességeire, kitartására és frusztrációs toleranciájára vonatkozik. A 

harmadik faktor a Motoros minőség a kisgyermekkorban megfigyelhető 

neuromotoros funkciókat vizsgálja. 

A skála tételei 5 fokú skálán értékelendők, megadott szempontok szerint. A 

következőkben az egyes tételeket röviden ismertetjük, az Orientáció-bevonódás, 

valamint az Érzelemszabályozás faktorok szerint rendezve. 

 

ORIENTÁCIÓ-BEVONÓDÁS 

 

5. Pozitív érzelem 

 Mennyisége és intenzitása 

9. Energia 

 Mennyire élénk, kifejező a viselkedés 

11. Érdeklődés a teszt eszközei és ingerei iránt 

 Kezdeti nyitottság, érdeklődés a játékok iránt 

12. Kezdeményezés az egyes feladatokban 
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 Mennyire kezdeményező a tárgyak és a környezet felderítésében 

13. Tárgyak és/vagy a környezet felderítése 

 A tárgyak és a környezet új aspektusainak felfedezésére való hajlam 

15. Kitartás a feladatok teljesítésében 

 Mennyire kitartóan igyekszik teljesíteni a feladatot 

16. Feladatok iránti lelkesedés 

 Izgatottság, figyelem, érdeklődés kifejezése a feladatokkal kapcsolatban 

17. Félelem, félénkség 

 Mennyire félénk vagy távolságtartó a vizsgálóval 

19. Orientálódás a vizsgáló felé 

 Mennyire fogadja el a vizsgálót 

20. Készség a társas kapcsolat felvételére 

 Mennyire próbál önállóan kapcsolatba lépni a vizsgálóval vagy a szülővel 

 

ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS 

 

6. Negatív érzelem 

 Mennyisége és intenzitása 

8. Túlérzékenység a tesztben használt eszközökre és ingerekre 

 Túlzott érzékenység, izgatottság a tesztanyagokra, a vizsgálóra 

10. Alkalmazkodás a tesztanyagok cseréjéhez 

 Milyen könnyen ad vissza és fogad el új tesztanyagokat 

14. A feladatokra irányuló figyelem 

 Mennyire képes összpontosítani a feladatokra 

15. Kitartás a feladatok teljesítésében 

 Mennyire kitartóan igyekszik teljesíteni a feladatot 

18. Frusztráció a feladatmegoldás sikertelensége miatt 

 Mennyire csalódott, ha nem értett meg, vagy nem tudott megoldani egy 

 feladatot 

19. Orientálódás a vizsgáló felé 

 Mennyire fogadja el a vizsgálót 
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21. Együttműködés 

 Milyen mértékben hajlandó elvégezni a feladatot, ha erre a vizsgáló megkéri 

29. Viharos mozgások 

 Túl gyors vagy kapkodó mozgások mennyisége 

30. Hiperaktivitás 

 Fölösleges mozgások, impulzív viselkedés, eljárkálás mennyisége 

 

A faktorok értékeinek kiszámításakor figyelembe kell venni a gyermek 

életkorát, nem teljesen ugyanazok a tételek számítanak bele az értékelésbe 12, 24 és 

36 hónaposan.  

 

IV.2.2.2.2 Tester’s Ratings of Infant Behaviour 

 

A BSID-II Viselkedési Skálája mellett a temperamentum mérésére egy 

részletesebb képet mutató mérőeszközt is felhasználunk. A TRIB (Wolke et al., 

1990) 15 skála mentén értékeli a gyermek viselkedését. Ezek közül négyet (2 

kompetencia skálát, a szenzitivitás skálát, illetve egy, a szociális viselkedés 

tesztelhetőségére vonatkozó skálát) a Budapesti Családvizsgálat (Gervai, 2005) 

kutatócsoportja nem tartott relevánsnak a temperamentum szempontjából, ezért 

kivették az eszközből. Emellett az Általános emocionális tónus skála az elemzések 

során nem bizonyult elégségesnek, mivel egyszerre kerülnek benne értékelésre a 

negatív és a pozitív érzelmek. A tapasztalatok illetve elméleti megfontolások 

alapján a kutatócsoport két új skálát vezetett be, egy Pozitív érzelmek és egy 

Negatív érzelmek skálát, melyet a többihez hasonló logika szerint kell alkalmazni 

(Lakatos, 2002). Kutatásunkban a TRIB-nek ezt a módosított, 13 skálából álló 

változatát használtuk. 

A TRIB dimenziói kilencfokú értékelő skálán pontozandók. A gyermeki 

temperamentumról árnyaltabb kép alkotását egyrészt ez a kilencfokúság, másrészt a 

13 skála tartalma biztosítja.  
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 1. Megközelítés/Visszahúzódás (kezdeti reakció) 

A skála arra vonatkozik, hogy a csecsemő mennyire visszahúzódó és 

félénk/óvatos, vagy megközelítő és társaságkereső a vizsgálóra adott válaszában. A 

Megközelítés/Visszahúzódás dimenzió csak a gyermek kezdeti reakciójára 

vonatkozik. 

 

 2. Adaptáció (lassú vagy gyors felmelegedés) 

A skála arra vonatkozik, hogy a csecsemő mennyire gyorsan vagy lassan 

alkalmazkodik a vizsgálat körülményeihez, az eljáráshoz (új játékok, hely, 

folyamatos ülés, stb.) és a vizsgálóhoz. 

 

 3. Általános emocionális tónus 

A skála arra vonatkozik, hogy mennyire szomorúnak és nyűgösnek, vagy 

boldognak és vidámnak tűnik a csecsemő a vizsgálat alatt. 

 

 4. Aktivitás 

A skála arra vonatkozik, hogy fizikailag mennyire aktív a csecsemő a tesztelés 

alatt (nagymozgások).  

 

 5. Figyelem/Célirányultság 

A skála arra vonatkozik, hogy milyen hosszú az az idő, amit a csecsemő az 

adott feladattal tölt (figyelmi terjedelem) és a tevékenység folytatása a nehézségek 

ellenére. A célirányult tevékenység kitartósága. 

 

 6. Robosztusság 

A csecsemő rendelkezésére álló energia, erőforrás a teljes vizsgálat alatt.   

Néhány csecsemő mérsékelt energiával kezd, de gyorsan kifárad. Más csecsemők a 

teljes vizsgálat alatt mobilizálják energiájukat, erőforrásaikat. Ők robosztusak, van 

állóképességük, és a teszt nem terheli meg őket.  
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 7. Együttműködés 

Annak a mértéke, hogy mennyire jól működik együtt a csecsemő a vizsgálóval, 

és teljesíti a kéréseit. 

 

 8. Visszaterelhetőség 

A skála arra vonatkozik, hogy milyen könnyen lehet a csecsemőt visszaterelni 

a saját útjáról a vizsgálati feladat megkísérléséhez.  

 

 9. Intenzitás 

A skála arra vonatkozik, hogy milyen intenzíven fejezi ki a csecsemő tetszését 

illetve nemtetszését. A válasz energia szintje, függetlenül attól, hogy az pozitív 

vagy negatív.  

 

 10. Megerőltetőség 

A skála arra vonatkozik, hogy a vizsgálónak mennyi energiát kell a vizsgálatba 

fektetnie ahhoz, hogy a csecsemőt elérhető állapotban tartsa, és kihozza belőle a 

maximális teljesítményt.  

 

 11. Vokalizáció 

A vokalizáció azokra a hangadásokra vonatkozik, melyek nem sírások, vagy a 

sírásba ágyazott felismerhető egyéb hangadásokra. Ez lehet gügyögés, gagyogás, 

megegyező hangok, vagy szavak.  

 

 12. Pozitív érzelmek 

A skála a pozitív érzelmek mennyiségére, kifejezésére vonatkozk, mint például 

mosolyok, az izgatottság jelei. 

 

 13. Negatív érzelmek 

A skála a negatív érzelmek mennyiségére, kifejezésére vonatkozk, mint például 

sírás, nyűgösködés. 
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IV.2.2.3 Anya-gyermek interakciók 

 

 A gyermekek 1 éves korában felvett szabad játék, valamint strukturált játék 

helyzetben készült anya-gyermek interakció felvételek elemzésére Ribiczey Nóra 

(2003, 2010, Ribiczey et al., 2010) készített kódrendszert. A kódrendszer elemzési 

szintje a makroszint, a szempontok többsége globális szempont. A felvételek 

kódolását Ribiczey Nóra végezte. Az interakciós felvételek egy másik, Gervai Judit 

(2005) által kifejlesztett szempontrendszer szerint is kódolva lettek, a kódolást 

Zsuppányi Marianna (2001) végezte. 

 Az interakciók elemzéséhez használt két szempontrendszer változóiból 

Ribiczey Nóra (2003) az anyai interakciós viselkedést, a gyermeki interakciós 

viselkedést, valamint az interakciót jellemző faktorokat képzett. Jelen vizsgálathoz 

a faktorokat használtuk fel, rövid ismertetésük Ribiczey (2003) alapján a 

következő: 

 

 Gyermek interakciós viselkedését leíró faktorok 

 Kooperativitás a játékban 

A játék során az anyával való együttműködéshez hozzájáruló viselkedések 

 Szociális válaszkészség 

A szociális interakciókra való nyitottság mértéke 

 Ellenállás 

Frusztrációra adott reakciók, engedelmesség mértéke 

 Szociális kezdeményezés 

Aktív viselkedések az interakciók kezdeményezésére 

 Motoros aktivitás 

A motoros aktivitás mértéke, és a játékváltás gyakorisága 
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 Anya interakciós viselkedését leíró faktorok 

 Érzelmi odafordulás, melegség, elfogadás 

Az anya pozitív érzelmi megnyilvánulásai gyermeke felé 

 Verbális aktivitás 

Az anya beszédének mennyisége, minősége 

 Engedékenység 

Az anya korlátozó, intruzív viselkedése, érzékenysége a baba igényeire 

 Tanítási igyekezet 

Az anya törekvése a gyermek tanítására, involváltsága 

 

 Interakciót leíró faktorok 

 Kölcsönösség 

A kölcsönös, zökkenőmentes kapcsolat minősége 

   Elhelyezkedés/fizikai kontaktus 

  A testi kontaktus minősége, az anya és a gyermek közelsége 

 

IV.2.2. A vizsgálat menete 

 

 A gyermekekről a Kora gyermekkori fejlődés egyidejű és longitudinális 

mintázataira irányuló kutatás, illetve a Budapesti Családvizsgálat keretein belül a 

BSID-II (Bayley, 1993) felvétele során, valamint különböző játékhelyzetekben 

videofelvételek készültek, vizsgálatunk során ezeket a felvételeket használtuk fel. A 

vizsgálatok a gyermekek otthonában történtek. A gyermekek egy asztalnál ülve 

vagy állva helyezkedtek el, itt várták a játékszereket. Az eszközöket egymás után 

kapták meg, rövid demonstrációval, instrukcióval. A vizsgálat elején vagy végén 

mozgásos feladatokat is kaptak. A vizsgálatról minden esetben videófelvétel 

készült, mely ebben az életkorban általában 30-50 perc hosszúságú. 

 A gyermekek egy, két illetve három éves kori temperamentumára vonatkozó 

adatokat úgy nyertük, hogy a felvételeken szereplő gyermekek viselkedését két 
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mérőeszköz, a BSID-II Viselkedéses Skálája (Bayley, 1993) és Wolke (Wolke et 

al., 1990) Tester’s Ratings of Infant Behaviour eljárásának a Budapesti 

Családvizsgálat kutatói által módosított változata (Lakatos, 2002) alkalmazásával 

kódoltuk. 

 A vizsgálatban felhasználtuk a gyermekek a BSID-II két Fejlődési Indexén 

(Mentális Fejlődési Index–MDI, Pszichomotoros Fejlődési Index–PDI) 12, 24 és 36 

hónapos korban, valamint Nyelvi alskáláján 2 éves korban elért eredményeit. Az 

anyai interakciós stílus illetve az interakció minősége a gyermekek egy éves 

korában, szabad játék és strukturált játék helyzetben készült felvételek alapján 

kerültek elemzésre (Ribiczey, 2003). 

 

IV.2.3. A kódolói megbízhatóság vizsgálata 

 

 A megfigyeléses vizsgálatokban alapvető szempont a viselkedés kódolását 

végző kutatók megbízhatósága, mivel ez biztosítja a megfigyeléssel nyert adatok 

reliabilitását. A kódolói megbízhatóságot jellemzően a Pearson-féle korrelációs 

együtthatóval, illetve a Cohen-féle Kappával mérik (Jansen et al., 2003). 

 A vizsgálatban szereplő, temperamentumra vonatkozó kódolásokat több kutató 

végezte: Bárnai Ingrid, Guba Veronika, dr. Lakatos Krisztina, dr. Medgyesi 

Patrícia, Horváth Klára, és a szerző. A kódolók közötti megbízhatósági adatok 

(Cronbach Alfa) 0,4-0,92 közöttiek voltak, részletesen a szerző megbízhatóságára 

vonatkozó adatok kerülnek ismertetésre.  

 A BSID-II Viselkedési Skála pontozásának elsajátításában dr. Medgyesi 

Patrícia, a TRIB-bel való ismerkedésben dr. Lakatos Krisztina volt a szerző 

segítségére. A megbízhatósági vizsgálatban Pearson és Spearman-féle korrelációs 

együtthatót, Cohen-féle Kappa értéket, és nemparametrikus Wilcoxon tesztet 

alkalmaztunk. A Kappák esetén szigorú egyezési kritérium a 0 pont eltérés volt. Ha 

az értékek így nem lettek megfelelőek (azaz 0,7-nél kisebbek lettek), újraszámoltuk 
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az értékeket a tűréshatárba még beleférő 1 pontos eltérést megengedve. A 

megbízhatósági vizsgálat eredményei a 1. és 2. Mellékletben találhatóak. 

 A kódolói megbízhatóságot meghatározott időszakonként érdemes újra 

ellenőrizni, melyet jellemzően a kódoló korábbi, saját maga által kódolt 

felvételének újrakódolásával, és az értékek ellenőrzésével szokás elvégezni. Az erre 

vonatkozó értékeket a 3. Melléklet tartalmazza. 

  

IV.3. Statisztikai eljárások 

 

 Az adatok elemzésére az SPSS 22.0 programcsomagot használtuk. 

 A megbízhatósági vizsgálatokban Pearson és Spearman-féle korrelációs 

együtthatót, Cohen-féle Kappa értéket és nemparametrikus Wilcoxon próbát 

alkalmaztunk. A csoportok szerinti összehasonlításhoz többváltozós 

varianciaanalízist, illetve Student-féle független mintás t-próbát használtunk. Az 

egyidejű összefüggések feltárását a változók között Pearson féle korrelációs 

együttható, illetve parciális korrelációs együttható kiszámításával végeztük. A 

longitudinális összefüggések feltárására Pearson féle korrelációs együtthatót, 

valamint többszörös lineáris regressziót (lépésenkénti beléptető módszerrel) 

alkalmaztunk. 

 

IV.4. A hiányzó adatok kezelése 

 

A hiányzó adatok, és azok kezelése a pszichológiai kutatások, elemzések egyik 

jelentős problémája, azonban nem csak a hiányzó adatok mennyisége, hanem 

mintázata is számít (Schlomer et al., 2010). Abban az esetben, ha az adatok nem 

random módon hiányoznak, jóval óvatosabban kell eljárni az adatkezelésnél, 

különösen az adatok pótlásánál (Allison, 2009). Korábban a hiányzó adatok 

esetében bevett módszer volt azoknak az eseteknek a törlése, melyeknél nem volt 



94 

 

meg minden adat, azonban ma már ezt a megoldást a pszichológiai statisztikusok a 

lehető legrosszabbnak tartják (Baraldi és Enders, 2010). 

A hiányzó adatok pótlásával vonatkozó szakirodalom a modern statisztikai 

megoldások közül rendre kiemel két széles megközelítést: maximum likelihood 

(ML) és multiple imputation (MI) (Schafer és Graham, 2002, Allison, 2009, Baraldi 

és Enders, 2010). Mindkettő biztonságosan és eredményesen alkalmazható 

longitudinális adatok esetében, és az MI nagyon jól működik kis mintákkal is 

(Graham, 2009). Emellett jól használható tulajdonképpen bármilyen adaton és 

modellen (Allison, 2009). A fentiek alapján az MI megközelítést választottuk. A 

leginkább elterjedt MI változat a lineáris regresszión alapuló MCMC (Markov 

Chain Monte Carlo) algoritmus, melyet az SPSS programcsomag is használ.  

Az imputálást a fejlődési mutatók, valamint a temperamentum változók 

esetében végeztük el. Azokat a gyermekeket, akiknek több, mint egy mérési 

pontban hiányzott adatuk, kiemeltük a mintából. Egy mérési pont adatait egy 

évesen 2 gyermek esetében (a minta 3,17%-a), két évesen 3 gyermek esetében 

(4,76%), három évesen 15 gyermek esetében (23,8%) pótoltuk. Összességében 

3618 adatból 516 esetben (14,26%) volt szükség az adatok pótlására, mely megfelel 

a többek által javasolt 20%-os pótlási határnak (Schlomer et al., 2010). 

 

IV.5. A változók normalitásvizsgálata 

 

A statisztikai próbák nagy része érzékeny a változók normális eloszlására, ezért 

az elemzések előtt szükségesnek tartottuk változóink eloszlás-jellemzőinek 

vizsgálatát. A normalitás ellenőrzésére egyik leggyakrabban használt eljárás az 

eloszlás ferdeségének és csúcsosságának vizsgálata (George és Mallery, 2010). Ez 

a megoldás Kim (2013) szerint kis és nagy minták esetén is jól használható, és 

feloldhatja azt a problémát, hogy a normalitás vizsgálatára használt próbák 

(Shapiro-Wilk teszt, Kolmogorov-Smirnof teszt) valamint az eloszlás 

megtekintéses vizsgálata időnként ellentétes eredményt hoznak. Normál eloszlás 

esetén a ferdeség és a csúcsosság értéke is 0, a statisztikai elemzésekhez az 

elfogadhatóság tartománya számos szakirodalom szerint mindkét mutató esetén a 
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+-2 (pl.: George és Mallery, 2010; Gravetter és Wallnau, 2014). Egy másik 

megoldás a normalitás vizsgálatra alkalmazott z-próba, mely a ferdeségi illetve 

csúcsossági mutató értéke, és sztenderd hibájuk hányadosa. Közepes minták (n=50-

300 között) esetén amennyiben a z-próba értéke 3,29 alatt marad, 95%-os 

konfidencia intervallum mellett állíthatjuk, hogy az eloszlás nem tér el 

szignifikánsan a normál eloszlástól (Kim, 2013). 

Változóink esetében a ferdeségi és csúcsossági mutatók mindkét típusú 

elemzését elvégeztük, eredményeink egy éves korra vonatkoztatva az 4., 2 éves 

korra a 5., 3 éves korra a 6. Mellékletben láthatóak. 

A normalitás sérülésének kezeléséhez érdemes megvizsgálni az egyes 

esetekben a kiugró értékeket. 5 változó esetében találtunk kiugró értékeket, 

melyeket Tabachnick és Fidell (2001) ajánlása alapján úgy kezeltünk, hogy az 

esetek sorrendjében való helyüket megtartottuk, és értéküket a legközelebbi 

értékhez csökkentettük vagy növeltük. Erre a teljes adatbázisban összesen 9 esetben 

volt szükség. Az 5 változó kiugró értékek kezelése utáni ferdeség és csúcsosság 

adatait és z-értékeit a 7. Melléklet tartalmazza. Látható, hogy minden változó 

esetében a határokon belül találhatóak az értékek. 

A BSID II Motoros minőség faktorának eloszlása mindhárom életkorban 

jelentősen eltér a normál eloszlástól. Ennek oka, hogy a változónál plafon-hatás 

tapasztalható: 1 évesen a gyerekek 76%-a, 2 évesen 94%-a, 3 évesen 97%-a a 

maximum pontszámot érte el. Ez alapján ezt a változót kivettük az elemzésből.  

A TRIB 13 (Negatív érzelmek) változó esetében egy évesen a ferdeséghez 

tartozó z-érték, a további két életkorban már az összes mutató problémásnak 

mutatkozott. Ahogy a gyermekek életkora nőtt, a változó értékei egyre kevésbé 

szóródtak, 3 éves korra a gyerekek 91%-a egyáltalán nem mutatott a teszthelyzet 

alatt negatív érzelmet. A változót ebben a formában hagytuk benne az elemzésben, 

mivel úgy véltük, hogy transzformációja jelentősen megbonyolítaná értelmezését és 

elemzését (LaLonde, 2012). 
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V. Eredmények 
 

 

 A fejezet a kutatási kérdések mentén épül fel. Először bemutatásra kerülnek a 

temperamentumdimenziók leíró statisztikái és összefüggései, majd a csoportok 

közötti különbségek következnek. Ezek után a temperamentum alakulását 

tárgyaljuk 1 és 3 éves kor között, bemutatjuk a jellemző temperamentum profilokat 

a három életkorban. A temperamentumdimenziók és a kognitív fejlődés egyidejű, 

valamint longitudinális összefüggései után a temperamentum és az anya-gyermek 

interakció jellemzői közötti kapcsolatok, majd a temperamentum, az interakció és a 

fejlődés közötti összefüggések tárgyalására kerül sor. 

 Az eredmények bemutatása során a szignifikancia szinteket a szokásos módon 

jelöljük: 

 

   p<0,1
+
  p<0,05* p<0,01** p<0,001*** 

 

V.1. A minta jellemzői a temperamentumdimenziókon 

 

 

Eredményeink ismertetése előtt bemutatjuk a BSID II két faktorának, valamint 

a TRIB változóinak leíró statisztikáit, illetve a temperamentumdimenziók közötti 

együttjárásokat. 

 

V.1.1. A temperamentumdimenziók leíró statisztikái 

 

A minta jellemzése a BSID II két faktorán, valamint a TRIB változóin a 2. 

táblázatban láthatóak. Csoportok szerinti bontásban a leíró statisztikák a koraszülött 

csoport esetén a 8., az időre született csoportban a 9. Mellékletben, a lányok esetén 

a 10., a fiúknál a 11. Mellékletben találhatóak.   
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2. táblázat A temperamentumdimenziók leíró statisztikái 1, 2 és 3 éves korban 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentumjellemző Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás 

Orientáció-bevonódás 23-43 36,41 4,779 26-43 34,46 4,380 25-44 37,11 5,049 

Érzelemszabályozás 33-50 43,16 4,251 27-45 39,13 4,286 32-45 41,11 3,080 

Megközelítés 4-9 6,67 1,078 3-9 6,75 1,414 2-9 6,92 1,726 

Adaptáció 2-9 6,52 1,401 3-9 7,14 1,469 3-9 7,06 1,857 

Ált. emocionális tónus 2-8 5,19 1,625 3-9 6,41 1,477 2-9 6,51 1,712 

Aktivitás 3-8 5,14 1,354 2-8 5,06 1,268 3-7 4,67 1,344 

Figyelem 3-8 5,03 1,344 2-9 5,49 1,343 3-9 6,16 1,558 

Robosztusság 1-9 5,60 1,671 4-9 6,62 1,464 1-9 6,73 1,953 

Együttműködés 2-9 5,40 1,756 2-9 5,25 2,040 1-9 5,94 2,154 

Visszaterelhetőség 1-8 5,17 1,519 2-9 5,67 2,048 3-9 7,21 1,911 

Intenzitás 1-8 4,95 1,385 2-8 4,95 1,156 3-8 6,05 1,641 

Megerőltetőség 1-8 4,84 1,648 1-9 4,68 2,109 1-9 4,38 2,210 

Vokalizáció 2-8 4,62 1,325 3-8 5,35 1,515 3-9 6,11 1,667 

Pozitív érzelmek 2-7 3,84 1,648 1-9 4,84 2,287 1-9 5,38 2,051 

Negatív érzelmek 1-7 2,62 1,631 1-5 1,57 ,911 1-2 1,10 ,296 
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V.1.2. A temperamentumdimenziók közötti összefüggések 

 

 

 A BSID-II klaszterei közötti korrelációkat a három életkorban a 3. táblázat 

tartalmazza. Látható, hogy az együttjárások 0,3-0,6 között mozognak, és a 

magasabb értékek ritkán fordulnak elő. Az Orientáció-bevonódás és az 

Érzelemszabályozás 1, 2 és 3 éves korban is kapcsolatban áll egymással. 

 A TRIB skáláinak összefüggései az egyes életkorokban a 12-14. mellékletben 

találhatóak. A skálák sok esetben korrelálnak pozitívan vagy negatívan egymással, 

az együttjárások mértéke 0,25-0,9 között mozog. 

 A TRIB skáláinak és a BSID-II klasztereinek kapcsolatait az egyes 

életkorokban szintén a 12-14. melléklet tartalmazza. A két kódrendszer között 

általában magas korrelációk adódtak. Azonban két független mérőeszközről lévén 

szó, úgy gondoltuk, árnyaltabb képet kaphatunk a gyermekek temperamentumáról, 

ha minden változót megtartunk az elemzés során.  

 

 

3. táblázat Az Orientáció-bevonódás és az Érzelemszabályozás összefüggései 

 Orient 

12 hó 

Érzszab 

12 hó 

Orient 

24 hó 

Érzszab 

24 hó 

Orient 

36 hó 

Érzszab 

36 hó 

Orient 

12 hó 

1 0,541** 0,252* 0,411*   

Érzszab 

12 hó 

 1  0,308*   

Orient 

24 hó 

  1 0,471** 0,379**  

Érzszab 

24 hó 

   1  0,560** 

Orient 

36 hó 

    1 0,320* 

Érzszab 

36 hó 

     1 

   A faktorok rövidített elnevezései a táblázatban: 

   Orient = Orientáció-bevonódás 

   Érzszab = Érzelemszabályozás 
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V.2. Csoportok közötti különbségek 

 

  

 A csoportok közötti különbségeket az egyes változókon többváltozós 

varianciaanalízissel elemeztük, az anyák életkorát és iskolai végzettségét 

kovariánsként szerepeltettük az elemzésben. A szóráshomogenitás feltételének 

teljesülését minden esetben Levene teszttel ellenőriztük, és amennyiben a feltétel 

nem teljesült, ezt a post hoc elemzéseknél figyelembe vettük, robosztus próbákat 

alkalmaztunk. 

 A pszichológiai kutatások módszertanával foglalkozó szakirodalomban egyre 

gyakrabban találkozhatunk a nullhipotézis teszteléssel kapcsolatos kételyekkel és 

kritikákkal. Az ajánlások szerint a próbák szignifikanciaszintjének vizsgálatán túl 

szükség van a hatásnagyságok becslésére is (Lakens, 2013; Ferguson, 2009). A 

hatásnagyság becslésére egy igen gyakran használt mutatót, a parciális éta 

négyzetet (
2

p) használtuk. Szignifikáns eredményeink közül azokat értelmezzük, 

melyek hatásnagysága eléri az erre a mutatóra vonatkozó ajánlott minimum értéket 

(
2

p ≥ 0,04), mely gyakorlati jelentőséggel bír a szociális tudományokban 

(Ferguson, 2009).  

 

V.2.1. A születési státusz hatása a temperamentumra 

 

 A születési státusz szignifikáns főhatást gyakorolt a 

temperamentumjellemzőkre (Hotelling’s T = 13,280, F(45, 15)= 4,427
***

,
2

p 

=0,93), a hatásnagyság kifejezetten erősnek mondható, tekintettel arra, hogy a 
2

p 

0,64-es érték felett már erős hatást jelez (Ferguson, 2009). 

 A koraszülötteknek az időre születettekhez képest 1 évesen: 

 jobb a hangulatuk (F (1, 62)= 4,402*, 
2

p= 0,069, t(61)= 2,197*)  

 kevésbé aktívak (F (1, 62)= 3,434
+
, 

2
p= 0,055, t(61)= -1,912

+
)  

 kevésbé intenzívek (F (1, 62)= 3,521
+
, 

2
p= 0,056, t(43,111)= -1,903

+
)  
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 kevesebbet vokalizálnak (F (1, 62)= 4,945*, 
2

p= 0,077, t(61)= -2,238*)  

 több pozitív érzelmet mutatnak (F (1, 62)= 4,176*, 
2

p= 0,066, t(51,103)= 

1,910
+
).  

Két évesen nem volt szignifikáns különbség a csoportok között. Három éves 

korban a különbség újból jelentkezett, a koraszülöttek aktívabbak (F (1, 62)= 

12,817***, 
2

p= 0,178, t(61)= 3,085**), és kevésbé robosztusak (F (1, 62)= 

6,297**, 
2

p= 0,096, t(59,308)= -2,297*). 

 

V.2.2. A nem hatása a temperamentumra 

 

A gyermek nemének nem volt főhatása a temperamentumra. Mindemellett a 

fiúk és a lányok között 1 és 3 évesen találhatunk szignifikáns eltéréseket.  

1 évesen a fiúk: 

 aktívabbak (F (1, 62)= 4,702*, 
2

p= 0,074, t(61)= 1,986
+
)  

 kevésbé robosztusak (F (1, 62)= 4,352*, 
2

p= 0,069, t(61)= -2,058*)  

 intenzívebbek (F (1, 62)= 4,430*, 
2

p= 0,070, t(61)= 2,158*)  

 több negatív érzelmet mutatnak (F (1, 62)= 6,889*, 
2

p= 0,105, t(53,286)= 

2,635*).  

3 évesen a fiúk:  

 érzelemszabályozása kevésbé hatékony (F (1, 62)= 6,319*, 
2

p= 0,097, 

t(61)= -2,711**) 

 aktívabbak (F (1, 62)= 11,663***, 
2

p= 0,165, t(55,064)= 2,928**)  

 figyelmük kevésbé visszaterelhető (F (1, 62)= 6,710*, 
2

p= 0,105, t(61)= -

2,872**)  

 kevésbé robosztusak (F (1, 62)= 5,227*, 
2

p= 0,081, t(61)= -2,175*)  

 intenzívebbek (F (1, 62)= 3,170
+
, 

2
p= 0,051, t(61)= 1,960

+
) 

 és megerőltetőbbek (F (1, 62)= 3,943
+
, 

2
p= 0,063, t(61)= 1,960

+
).  
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V.2.3. A születési státusz és a nem interakciója 

 

A születési státusz és a nem interakciója egyes változók esetén szignifikáns 

hatást gyakorolt. Ezek a temperamentumdimenziók a következők: 

 1 éves kori Orientáció-bevonódás (F (1, 62)= 3,674
+
, 

2
p= 0,059) 

 1 éves kori Aktivitás (F (1, 62)= 4,927*, 
2

p= 0,077)  

 2 éves kori Orientáció-bevonódás (F (1, 62)= 4,688*, 
2

p= 0,074)  

 2 éves kori Megközelítés (F (1, 62)= 9,817**, 
2

p= 0,143)  

 2 éves kori Adaptibilitás (F (1, 62)= 3,238
+
, 

2
p= 0,052) 

 2 éves kori Figyelem (F (1, 62)= 4,112*, 
2

p= 0,065).  

 2 éves kori Robosztusság (F (1, 62)= 4,113*, 
2

p= 0,065)  

 2 éves kori Vokalizáció (F (1, 62)= 3,328
+
, 

2
p= 0,053)  

 3 éves kori Robosztusság (F (1, 62)= 2,896
+
, 

2
p= 0,047)  

 3 éves kori Vokalizáció (F (1, 62)= 5,217*, 
2

p= 0,081)  

Ezen változók esetében a csoportok közötti külöbségeket mindkét irányban 

varianciaanalízissel ellenőriztük, az eredmények születési státusz szerinti bontásban 

a 4. táblázatban, nemi bontásban az 5. táblázatban láthatóak. 

 

4. táblázat A nemek közötti temperamentumbeli eltérések összehasonlítása születési 

státusz szerinti bontásban 

Koraszülött csop. Temperamentumjellemzők Időre született csop. 

F(1, 27)= 
2
p átlagok

#
  F(1, 34)= 

2
p átlagok

#
 

4,335* 0,143 1 < 2 1 éves kori Orientáció-

bevonódás 

0,416   

7,612** 0,226 1 > 2 1 éves kori Aktivitás 0,002   

3,237
+
 0,111 1 < 2 2 éves kori Orientáció-

bevonódás 

1,570   

5,527* 0,175 1 < 2 2 éves kori Megközelítés 4,549* 0,121 1 > 2 

2,209   2 éves kori Adaptibilitás  0,993   

2,658   2 éves kori Figyelem 1,197   

3,828
+
 0,128 1 < 2 2 éves kori Robosztusság 0,554   
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1,081   2 éves kori Vokalizáció 2,474   

0,226   3 éves kori Robosztusság 7,139* 0,178 1 < 2 

1,334   3 éves kori Vokalizáció 4,523* 0,121 1 > 2 

#
 1 = fiúk, 2 = lányok 

 

 A koraszülött fiúk a koraszülött lányokhoz képest egy és két évesen is kevésbé 

vonódnak be a feladathelyzetbe, egy évesen többet mozognak, két évesen kevésbé 

megközelítőek a vizsgálóval, és kevésbé robosztusak. Az időre született csoportban 

kevesebb a különbség, a fiúk két évesen megközelítőbbek a lányoknál, három 

évesen kevésbé robosztusak, és többet vokalizálnak. 

 

5. táblázat A koraszülött és az időre született csoport temperamentumbeli 

eltéréseinek összehasonlítása nemi bontásban 

Fiúk Temperamentumjellemzők Lányok 

F(1, 

27)= 


2
p átlagok

#
  F(1, 34)= 

2
p átlagok

#
 

3,004
+
 0,091 1 < 2 1 éves kori Orientáció-

bevonódás 

1,009   

0,053   1 éves kori Aktivitás 11,341** 0,281 1 < 2 

3,443
+
 0,103 1 < 2 2 éves kori Orientáció-

bevonódás 

1,585   

7,305* 0,196 1 < 2 2 éves kori Megközelítés 3,300
+
 0,102 1 > 2 

4,406* 0,128 1 < 2 2 éves kori Adaptibilitás  0,451   

4,431* 0,129 1 < 2 2 éves kori Figyelem 0,997   

3,290
+
 0,099 1 < 2 2 éves kori Robosztusság 1,146   

1,138   2 éves kori Vokalizáció 2,382   

0,249   3 éves kori Robosztusság 13,072*** 0,311 1 < 2 

2,244   3 éves kori Vokalizáció 2,985
+
 0,093 1 > 2 

#
 1 = koraszülött csoport, 2 = időre született csoport 

 

 A fiúk között több különbség van egy és két évesen, mint a lányok között, 

azonban a lányok között három évesen is találhatunk eltéréseket. A koraszülött fiúk 

az időre született fiúkhoz képest egy és két évesen is kevésbé vonódnak be a 

feladatokba, 2 évesen kevésbé megközelítőek, nem alkalmazkodnak olyan gyorsan 
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a feladathelyzethez, kevésbé tudnak figyelni, és nem olyan robosztusak. A 

koraszülött lányok az időre született lányokhoz képest egy évesen kevésbé aktívak, 

két évesen megközelítőbbek, három évesen pedig kevésbé robosztusak, és többet 

vokalizálnak. 

 

V.3. A temperamentum alakulása 

 

 A gyermekek temperamentumát három életkorban, 1, 2 illetve 3 évesen 

mértük. A temperamentum alakulásával kapcsolatos eredményeinket három 

tématerület szerint csoportosítva mutatjuk be: a temperamentum kontinuitásának 

vizsgálata, a temperamentumdimenziók értékeinek időbeli változása, illetve 

elkülöníthető temperamentum mintázatok megjelenése. 

 

V.3.1. Kontinuitás vizsgálat 

 

 A temperamentum folytonosságának vizsgálatát Pearson-féle 

korrelációszámítással kezdtük. A 6. táblázatban látható, hogy öt dimenzió bizonyult 

folytonosnak 1 és 3 éves kor között: az érzelemszabályozás, a figyelem, az 

együttműködés, a figyelem visszaterelhetősége, és a megerőltetőség. 

 

6. táblázat A temperamentumdimenziók három életkorban mért értékei közötti 

korrelációk (Pearson r) 

Temperamentum 12-24 hó 24-36 hó 12-36 hó 

Orientáció-bevonódás 0,252*   

Érzelemszabályozás 0,308* 0,560**  

Megközelítés  0,368**  

Adaptáció  0,423** 0,340** 

Ált. emocionális tónus 0,484**   

Aktivitás  0,268*  

Figyelem 0,529** 0,417**  
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Robosztusság  0,285*  

Együttműködés 0,494** 0,283* 0,318* 

Visszaterelhetőség 0,465** 0,442** 0,304* 

Intenzitás  0,316*  

Megerőltetőség 0,473** 0,400**  

Vokalizáció 0,324**   

Pozitív érzelmek 0,417**   

Negatív érzelmek  0,573**  

 

 A korralációszámítást a cél- és skontrollcsoportban külön is elvégeztük, az 

eredmények a 7. táblázat tartalmazza. A bontás más képet mutat a temperamentum 

alakulásáról a két csoportban. A koraszülöttek körében folytonosnak bizonyult a 

Figyelem, a Robosztusság, az Együttműködés, a Visszaterelhetőség, míg az időre 

született csoportban ez csak két változóról mondható el: az Érzelemszabályozásról 

és az Adaptációról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

7. táblázat A temperamentumdimenziók 3 életkorban mért értékei közötti korrelációk születési státusz szerinti bontásban 

Koraszülött csoport Temperamentum Időre született csoport 

12-24 hó 24-36 hó 12-36 hó 12-24 hó 24-36 hó 12-36 hó 

   Orientáció-bevonódás    

 0,763**  Érzelemszabályozás 0,440** 0,403* 0,360* 

   Megközelítés  0,409* 0,404* 

   Adaptáció 0,341* 0,507** 0,526** 

0,549**   Ált. emocionális tónus 0,482**   

   Aktivitás    

0,399* 0,658**  Figyelem 0,472**   

0,442* 0,421*  Robosztusság    

0,522* 0,495** 0,434* Együttműködés 0,467**   

0,625** 0,563** 0,437* Visszaterelhetőség  0,358*  

   Intenzitás  0,419*  

0,603**  0,384* Megerőltetőség  0,480**  

0,395*   Vokalizáció    

0,513**  0,392* Pozitív érzelmek 0,417*   

 0,773**  Negatív érzelmek  0,383*  
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 A kontinuitás vizsgálatot lineáris regresszióanalízissel folytattuk (lépésenkénti 

beléptetős módszerrel). A temperamentumdimenziók közötti gyakori szignifikáns 

együttjárások miatt az elemzésbe minden esetben beléptettük azon változókat, 

melyek korreláltak a magyarázandó változóval. A regresszióanalízisek eredményeit 

a 8. táblázat tartalmazza. Látható, hogy két változó (Vokalizáció, Pozitív érzelmek) 

kivételével minden jellemzőt magyaráznak kisebb-nagyobb mértékben korábbi 

jellemzők. A jellemzők kontinuitása csak 2 és 3 éves kor között jelentkezett, az 

érzelemszabályozás, az adaptáció, az aktivitás, az intenzitás és a negatív érzelmek 

esetében. A magyarázó változók közül kiemelkedik a 2 éves kori 

érzelemszabályozás, adaptáció és figyelem jelentősége. 

 

8. táblázat A 3 éves kori temperamentumot magyarázó 1 és 2 éves kori 

temperamentumjellemzők 

Magyarázott jellemző Magyarázó jellemző Adj. R
2
 β 

Orientáció-bevonódás 2 éves Figyelem (T5) 0,057 0,268* 

Érzelemszabályozás 2 éves Érzelemszab. 0,302 0,560*** 

Megközelítés (T1) 2 éves Adaptáció (T2) 0,279 0,539*** 

Adaptáció (T2) 2 éves Adaptáció (T2) 0,165 0,273* 

 1 éves Aktivitás (T4) 0,050 0,447*** 

 1 éves Érzelemszab. 0,084 0,305** 

 2 éves Figyelem (T5) 0,054 0,269* 

 Modell összesen: 0,353  

Ált. emocionális tónus (T3) 2 éves Figyelem (T5) 0,086 0,318* 

Aktivitás (T4) 2 éves Aktivitás (T4) 0,057 0,268* 

Figyelem (T5) 2 éves Megerőltetőség (T10) 0,190 -0,514*** 

 1 éves Pozitív érzelmek (T12) 0,064 -0,281* 

 Modell összesen: 0,254  

Robosztusság (T6) 2 éves Érzelemszab. 0,097 0,334** 

Együttműködés (T7) 2 éves Megerőltetőség (T10) 0,110 -0,293* 

 1 éves Megközelítés (T1) 0,049 0,256* 

 Modell összesen: 0,159  

Visszaterelhetőség (T8) 2 éves Aktivitás (T4) 0,249 -0,500*** 
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 2 éves Adaptáció (T2) 0,048 0,241* 

 Modell összesen: 0,297  

Intenzitás (T9) 2 éves Intenzitás (T9) 0,085 0,316* 

Megerőltetőség (T10) 2 éves Érzelemszab. 0,149 -0,384** 

 2 éves Vokalizáció (T11) 0,043 0,312* 

 2 éves Adaptáció (T2) 0,039 -0,250* 

 Modell összesen: 0,231  

Vokalizáció (T11)    

Pozitív érzelmek (T12)    

Negatív érzelmek (T13) 2 éves Neg. érzelmek (T13) 0,317 0,510*** 

 2 éves Adaptáció (T2) 0,075 -0,354*** 

 2 éves Ált. emoc. tónus (T3) 0,039 0,228* 

 Modell összesen: 0,431  

 

 

 Tekintettel a korrelációkban mutatkozó különbségekre, a regresszióanalízist 

elvégeztük a két csoportban külön-külön is. Eredményeinket a 9. táblázat 

tartalmazza. A temperamentumjellemzők kontinuitása máshogyan alakul a két 

csoportban. A koraszülött csoportban folytonos az Érzelemszabályozás, a 

Figyelem, és a Pozitív illetve Negatív érzelmek, többségében 2 és 3 éves kor 

között, kivéve a Pozitív érzelmeket. Az időre született csoportban az Adaptáció 

folytonos 1, 2 és 3 éves kor között is, emellett 2 és 3 éves kor között folytonos az 

Intenzitás, a Megerőltetőség és a Negatív érzelmek. A 10. táblázatban az 1 és 2 

éves kor közötti összefüggések láthatóak.  
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9. táblázat A 3 éves kori temperamentumot magyarázó 1 és 2 éves kori temperamentumjellemzők születési státusz szerinti bontásban 

Koraszülött csoport 
Magyarázott jellemző 

Időre született csoport 

Magyarázó jellemző Adj. R
2
 β Magyarázó jellemző Adj. R

2
 β 

2 éves Figyelem (T5) 0,111 0,379* Orientáció-bevonódás 1 éves Adaptáció (T2) 0,111 0,371* 

2 éves Érz. szabályozás 0,567 0,877*** Érzelemszabályozás 2 éves Aktivitás (T4) 0,214 -0,487** 

1 éves Neg. érz. (T13) 0,080 0,322*     

Modell összesen: 0,647      

2 éves Adaptáció (T2) 0,201 0,612*** Megközelítés (T1) 2 éves Adaptáció (T2) 0,334 0,435** 

1 éves Vokal. (T11) 0,106 -0,381*  2 éves Aktivitás (T4) 0,114 -0,244
+
 

Modell összesen: 0,307   1 éves Intenzitás (T9) 0,075 0,349** 

    2 éves Megerőltet. (T10) 0,045 -0,284* 

    Modell összesen: 0,568  

1 éves Ált. emoc. (T3) 0,115 0,424* Adaptáció (T2) 1 éves Adaptáció (T2) 0,255 0,400** 

1 éves Aktivitás (T4) 0,219 0,598***  2 éves Adaptáció (T2) 0,105 0,370* 

2 éves Együttműk. (T7) 0,093 0,361*  Modell összesen: 0,360  

Modell összesen: 0,427      

   Ált. emoc. tónus (T3) 1 éves Érz. szabályozás 0,110 0,369* 

   Aktivitás (T4) 2 éves Vokalizáció (T11) 0,103 0,360* 

2 éves Figyelem (T5) 0,411 0,810*** Figyelem (T5) 2 éves Megerőltet. (T10) 0,195 -0,468** 

2 éves Ált. emoc. (T3) 0,108 -0,381*     
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Modell összesen: 0,519      

1 éves Együttműk. (T7) 0,167 0,445* Robosztusság (T6)    

2 éves Neg. érz. (T13) 0,261 -0,537** Együttműködés (T7) 1 éves Megközelítés (T1) 0,158 0,433** 

    2 éves Aktivitás (T4) 0,085 -0,325* 

    Modell összesen: 0,243  

2 éves Roboszt. (T6) 0,408 0,656*** Visszaterelhetőség (T8) 2 éves Aktivitás (T4) 0,181 -0,453** 

   Intenzitás (T9) 2 éves Intenzitás (T9) 0,151 0,419* 

2 éves Neg. érz. (T13) 0,251 0,528** Megerőltetőség (T10) 2 éves Megerőltet. (T10) 0,207 0,480** 

   Vokalizáció (T11) 1 éves Adaptáció (T2) 0,203 0,450** 

1 éves Poz. érz. (T12) 0,121 0,392* Pozitív érzelmek (T12)    

2 éves Neg. érz. (T13) 0,582 0,528*** Negatív érzelmek (T13) 2 éves Neg. érz. (T13) 0,121 0,383* 

1 éves Adaptáció (T2) 0,086 -0,289*     

1 éves Érz. szabályozás 0,053 0,542***     

1 éves Orientáció-bev. 0,061 -0,456*     

Modell összesen: 0,782      
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10. táblázat A 2 éves kori temperamentumot magyarázó 1 éves kori temperamentumjellemzők születési státusz szerinti bontásban 

Koraszülött csoport 
Magyarázott jellemző 

Időre született csoport 

Magyarázó jellemző Adj. R
2
 β Magyarázó jellemző Adj. R

2
 β 

Ált. emoc. tónus (T3) 0,198 0,477* Orientáció-bevonódás Megközelítés (T1) 0,136 0,402* 

Együttműködés (T7) 0,383 0,637*** Érzelemszabályozás Ált. emoc. tónus (T3) 0,188 0,460** 

Ált. emoc. tónus (T3) 0,218 0,469** Megközelítés (T1)    

Vokalizáció (T11) 0,127 0,384*     

Modell összesen: 0,345      

Megerőltetőség (T10) 0,209 -0,488** Adaptáció (T2) Megközelítés (T1) 0,207 0,480** 

Pozitív érzelmek (T12) 0,371 0,628*** Ált. emoc. tónus (T3) Ált. emoc. tónus (T3) 0,209 0,482** 

Visszaterelhetőség (T8) 0,243 -0,521** Aktivitás (T4) Érzelemszabályozás 0,099 -0,668*** 

    Robosztusság (T6) 0,183 0,545** 

    Modell összesen: 0,282  

Visszaterelhetőség (T8) 0,251 0,528** Figyelem (T5) Figyelem (T5) 0,199 0,472** 

Visszaterelhetőség (T8) 0,388 0,498*** Robosztusság (T6)    

Vokalizáció (T11) 0,164 0,442**     

Modell összesen: 0,552      

Visszaterelhetőség (T8) 0,262 0,538** Együttműködés (T7) Ált. emoc. tónus (T3) 0,270 0,540*** 

Visszaterelhetőség (T8) 0,367 0,625*** Visszaterelhetőség (T8) Ált. emoc. tónus (T3) 0,194 0,786*** 

    Pozitív érzelmek (T12) 0,080 -0,449* 
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    Modell összesen: 0,274  

   Intenzitás (T9) Vokalizáció (T11) 0,277 0,546*** 

Visszaterelhetőség (T8) 0,375 -0,631*** Megerőltetőség (T10) Érzelemszabályozás 0,260 -0,531*** 

Vokalizáció (T11) 0,124 0,395* Vokalizáció (T11)    

Pozitív érzelmek (T12) 0,235 0,494** Pozitív érzelmek (T12) Ált. emoc. tónus (T3) 0,207 0,770*** 

Vokalizáció (T11) 0,092 0,338*  Megerőltetőség (T10) 0,075 0,422* 

Modell összesen: 0,327   Modell összesen: 0,282  

Megerőltetőség (T10) 0,366 0,624*** Negatív érzelmek (T13) Megközelítés (T1) 0,104 -0,361* 
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V.3.2. A temperamentum változása az életkor 

előrehaladtával 

 

 A temperamentumjellemzők alakulását az életkor előrehaladtával ismételt 

méréses varianciaanalízissel vizsgáltuk meg. Az elemzést a BSID II 2 skálája 

esetében a skálaátlagokkal végeztük, mivel a skálákon elérhető maximum pontszám 

nem ugyanaz a 3 életkorban. A Megközelítés/Visszahúzódás (TRIB 1), valamint a 

Megerőltetőség (TRIB 10) esetében nem volt szignifikáns különbség a 3 életkorban 

mért értékek átlagai között. A többi változó esetében főként szignifikáns főhatást 

kaptunk eredményül, és néhány esetben szignifikáns interakciós hatást. 

Amennyiben a szfericitás feltétele nem teljesült, a megfelelő korrekciót 

alkalmaztuk az  függvényében (>0,75 – Huynh-Feldt, <0,75 – Greenhouse-

Geisser, Field, 2012). 

 Az Orientáció-bevonódás szignifikánsan nő az életkorral (F (2, 124)= 

52,939***, 
2

p= 0,465). Az 1 éves kori átlag szignifikánsan alacsonyabb a két 

(t(62)= -7,288***), és három éves (t(62)= -10,012***) korinál, a 2 éves kori pedig 

a 3 éves kori értéknél (t(62)= -3,482***). 

 Az Érzelemszabályozás is változik az életkorral (F (1,921, 124)= 10,584***, 


2

p= 0,148), szignifikáns növekedés 2 és 3 éves kor között tapasztalható (t(62)= -

4,354***), az 1 és 3 éves kor is különbözik egymástól (t(62)= -4,155***). 

 A három életkorban mért Adaptáció (TRIB 2) szignifikánsan különbözik 

egymástól (F (2, 124)= 3,896*, 
2

p= 0,060). Az 1 éves kori szignifikánsan 

alacsonyabb a két (t(62)= -2,772**), és három éves (t(62)= -2,245*) korinál. A 2 és 

3 éves kori átlag nem különbözik egymástól. 

 Az Általános emocionális tónus (TRIB 3) esetében hasonló mintázatot 

láthatunk. Az átlagok különböznek egymástól (F (1,774, 124)= 15,561***, 
2

p= 

0,203), 1 éves korban a gyerekek hangulata szignifikánsan rosszabb, mint 2 (t(62)= 

-6,138***) illetve 3 (t(62)= -4,805***) éves korban, azonban 2 és 3 éves kor között 

már nem változik. 
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 Az Aktivitás (TRIB 4) esetében csak interakciós hatás érvényesült (F (2, 

124)= 7,846***, 
2

p= 0,114), a koraszülött és az időre született csoportban eltért e 

jellemző időbeli alakulása. A koraszülött csoportban a gyermekek hasonlóan voltak 

aktívak mindhárom életkorban, míg az időre született csoportban az aktivitás 

csökkentése volt tapasztalható. 1 éves korban a gyerekek aktívabbak voltak, mint 2 

(t(34)= 1,931
+
) illetve 3 évesen (t(34)= 4,325***), és 2 évesen aktívabbak voltak, 

mint 3 évesen (t(34)= 3,237**). 

 A Figyelem (TRIB 5) tekintetében növekedés volt tapasztalható az életkor 

előrehaladtával (F (1,815, 124)= 13,832***, 
2

p= 0,185). A gyermekek figyelme 

fókuszáltabb 3 éves korban, mint 1 (t(62)= -4,556***) illetve 2 évesen (t(62)= -

3,357***), és 2 évesen jobban tudtak figyelni, mint 1 évesen (t(62)= -2,546*).  

 A Robosztusság (TRIB 6) alakulása eltér a két csoportban, főhatás (F (2, 

124)= 9,586***, 
2

p= 0,136) és interakciós hatás (F (2, 124)= 4,062*, 
2

p= 0,062) 

is érvényesült. A koraszülött gyerekek 2 évesen tendenciaszinten robosztusabbak, 

mint 1 évesen (t(27)= -1,903
+
), az 1 és 3 éves, valamint a 2 és 3 éves kori átlagok 

nem különböznek egymástól. Az időre született gyerekek 2 (t(34)= -3,787***) és 3 

(t(34)= -4,463***) évesen is robosztusabbak, mint 1 évesen, 2 és 3 éves kor között 

nincs változás. 

 Az Együttműködés (TRIB 7) 2 és 3 éves kor között növekedik, 1 és 2 éves 

korban nincs különbség ((F (1,930, 124)= 3,442*, 
2

p= 0,053; t(62)= -2,155*). 

 Ahogy nőnek, a gyermekek figyelme egyre inkább visszaterelhető a 

feladathoz (TRIB 8) (F (2, 124)= 33,731***, 
2

p= 0,356). 1 évesen még kevésbé 

terelhetőek vissza a gyerekek, mint 2 (t(62)= -2,056*) illetve 3 (t(62)= -7,876***) 

évesen, és 2 évesen is kevésbé, mint 3 évesen (t(62)= -5,838***). 

 A gyermekek válaszainak intenzitása (TRIB 9) 2 és 3 éves kor között 

növekszik (F (1,929, 124)= 16,353***, 
2

p= 0,211), a két életkor szignifikánsan 

eltér egymástól (t(62)= -5,168***), ahogy az 1 és 3 éves kori átlagok is (t(62)= -

4,300***). 

 A gyerekek az életkor előrehaladtával egyre többet vokalizálnak (TRIB 11) (F 

(1,941, 124)= 20,106***, 
2

p= 0,248). 2 (t(62)= -3,496***) és 3 (t(62)= -5,764***) 
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évesen is többet, mint 1 évesen, és 3 évesen többet, mint 2 évesen (t(62)= -

2,979**). 

 A Pozitív érzelmek (TRIB 12) esetében főhatás (F (1,804, 124)= 12,118***, 


2

p= 0,166) és interakciós hatás (F (1,804, 124)= 2,445
+
, 

2
p= 0,039) is érvényesült, 

a jellemző időbeli alakulása más a cél- és a kontrollcsoportban. A koraszülött 

gyerekek által mutatott pozitív érzelmek mennyisége 2 éves korig nem változott, 

majd 3 éves korra nőtt (t(27)= -2,473*). A 3 éves kori átlag az 1 éves koritól is 

különbözik (t(27)= -4,076***). Az időre született csoportban a pozitív érzelmek 

mennyisége 1 és 2 éves kor között nőtt (t(34)= -4,252***), a továbbiakban azonban 

nem. Az 1 éves kori átlagtól a 3 éves kori is szignifikánsan különbözik (t(34)= -

3,671***). 

 A Negatív érzelmek (TRIB 13) mennyisége az életkor előrehaladtával 

folyamatosan csökken (F (1,336, 124)= 35,276***, 
2

p= 0,366). 1 évesen többet 

sírtak, nyűgösködtek a gyerkek, mint 2 (t(62)= 4,923***), illetve 3 évesen (t(62)= 

7,310***), és 2 évesen is többet, mint 3 évesen (t(62)= 4,846***). 

 

V.3.3. Temperamentum típusok 

 

 Annak vizsgálatát, hogy az egyes temperamentumdimenziókon való 

elhelyezkedés mintázata alapján megállapítható-e néhány jellemző temperamentum 

profil, típus, klaszteranalízissel végeztük. Első lépésként hierarchikus 

klaszteranalízist, majd ennek eredménye alapján K-középpontú klaszteranalízist 

végeztünk 1, 2 és 3 éves korban a TRIB változóin. 

 A hierarchikus klaszteranalízisek eredményeit, az agglomerációs táblázatokat 

valamint a dendogrammokat Yim és Ramdeen (2015) ajánlása alapján elemezve 

mindhárom életkorban 3 klasztert kaptunk. A K-középpontú klaszteranalízisek 

eredményeit a három életkorban a 6., 7., 8. ábrák tartalmazzák. A három klaszter 

centroidjai életkoronként a 11. táblázatban találhatóak. 
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6. ábra A Klaszter 1 a gyermekek 1, 2 és 3 éves korában 

 

 

 

7. ábra A Klaszter 2 a gyermekek 1, 2 és 3 éves korában 
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8. ábra A Klaszter 3 a gyermekek 1, 2 és 3 éves korában 

 

 

11. táblázat A temperamentum klaszterek centroidjai a három életkorban 

  12 hó 24 hó 36 hó 

Kla 1 Kla 2 Kla 3 Kla 1 Kla 2 Kla 3 Kla 1 Kla 2 Kla 3 

TRIB1 7 6 7 8 6 6 8 5 5 

TRIB2 8 6 6 8 6 7 8 5 5 

TRIB3 6 5 3 8 5 6 7 5 5 

TRIB4 5 5 7 5 4 6 5 4 5 

TRIB5 6 5 4 6 6 4 7 6 3 

TRIB6 7 5 4 7 7 5 7 7 3 

TRIB7 7 5 3 7 5 3 7 5 2 

TRIB8 6 5 3 7 6 3 8 8 3 

TRIB9 5 4 6 5 4 5 7 5 6 

TRIB10 3 5 7 3 4 7 4 5 8 

TRIB11 5 4 4 6 5 5 7 5 6 

TRIB12 5 4 3 6 2 4 6 5 4 

TRIB13 2 2 5 1 1 2 1 1 2 

Kla 1: Klaszter 1; Kla 2: Klaszter 2; Kla 3: Klaszter 3 
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 A cél- és a kontrollcsoport között a 
2
 próba szerint nincs különbség a 

klaszterekhez tartozás szerint egyik életkorban sem. A fiúk és a lányok között 1 

éves korban van szignifikáns különbség (
2
(2)

 
=7,369*), a későbbiekben ez eltűnik. 

A klaszterek kapcsán ellenőriztük azt is, hogy változott-e a klasztertagság az 

életkor előrehaladtával. Minden életkorban voltak olyan gyerekek, akik váltottak 

klasztert, azonban a különbség összességében 1 és 2 éves kor között szignifikáns 

(
2
(4)

 
=17,307**), 2 és 3 éves kor között nem. A klasztertagság stabilitását Cohen-

féle Kappával is ellenőriztük, ugyanezzel az eredménnyel, 1 és 2 éves kor között 

van szignifikáns különbség (=0,263***), később nincsen.  

 

V.4. A temperamentum kapcsolata a fejlődéssel 

 

 

  A temperamentum és a fejlődés kapcsolatát egyidejű, illetve longitudinális 

módon is vizsgáltuk. Először az egyidejű eredményeket mutatjuk be életkoronként, 

majd rátérünk a longitudinális összefüggések tárgyalására. 

 

V.4.1. Egyidejű összefüggések 

      

 A BSID II Mentális Fejlődési Indexe, valamint Pszichomotoros Fejlődési 

Indexe, és a temperamentumjellemzők közötti szignifikáns parciális korrelációs 

együtthatókat a 12. táblázat tartalmazza. A korrelációk számításakor az anyák 

iskolai végzettségének és életkorának potenciális hatását úgy kezeltük, hogy 

mindkettőt kontrollváltozóként szerepeltettük az elemzésben. Cél- és 

kontrollcsoport szerinti bontásban a korrelációs együtthatók a 13. és 14. táblázatban 

találhatóak. 

 

Minden életkorban van kapcsolat a temperamentumdimenziók, illetve a 

fejlődési mutatók között, a teljes mintán, és a cél- illetve kontrollcsoportban külön 

is. A korrelációk mértéke a közepes illetve a magas tartományba sorolható. 
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A temperamentum és a fejlődési mutatók közötti összefüggéseket a 

temperamentum típusok szerint is megvizsgáltuk, többváltozós 

varianciaanalíziseket végezve minden életkorban. A potenciálisan befolyásoló 

anyai változókat kovariánsként szerepeltettük az elemzésekben. 1 éves korban az 

időre született csoportban nem különbözött az egyes temperamentumtípusba tartozó 

gyermekek fejlődési teszten mutatott teljesítménye, a koraszülött csoportban 

azonban igen. Az egyes klaszterbe tartozó gyermekek jobb teljesítményt mutattak 

az MDI (F (2, 27)= 3,945*, 
2

p= 0,255, t(11)=2,641*) és a PDI (F (2, 27)= 2,982
+
, 


2

p= 0,206, t(11)=2,953*) esetében is, mint a hármas klaszter gyermekei. 

2 éves korban mindkét csoportban különbözött a gyerekek teljesítménye a 

temperamentumtípusuk szerint. A koraszülött csoportban a hármas klaszter 

gyermekeinek Mentális Fejlődési Indexe alacsonyabb (F (2, 27)= 8,628**, 
2

p= 

0,429), mint az egyes (t(20)=4,167***) és a kettes (t(14)=2,412*)  klaszter 

gyermekeié. Az időre született csoportban szintén a hármas klaszterbe tartozó 

gyermekek értek el rosszabb teljesítményt a Mentális Fejlődési Indexen (F (2, 24)= 

8,488**, 
2

p= 0,361) mint az egyes (t(25)=3,984**) és a kettes (t(16)=2,861*)  

klaszter gyermekei, valamint a Nyelvi Alskálán (F (2, 34)= 5,370*, 
2

p= 0,264), 

mint  az egyes (t(25)=3,163**) klaszterbe tartozó gyerekek. 

3 éves korban egyik csoportban sem volt különbség az egyes 

temoeramentumtípusokba tartozó gyermekek teljesítményében. 
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12. táblázat A temperamentum és a fejlődési mutatók közötti egyidejű korrelációk 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentum MDI PDI MDI PDI NYELV MDI PDI 

Orientáció-bevonódás 0,440**  0,408**  0,303*   

Érzelemszabályozás   0,718** 0,268* 0,556**  0,284* 

Megközelítés  0,270* 0,292*     

Adaptáció  0,263* 0,412**  0,293*   

Ált. emoc. tónus   0,360**  0,284*   

Aktivitás  0,385** -0,505**  -0,304* -0,284* -0,305* 

Figyelem 0,617**  0,528**  0,379** 0,359** 0,405** 

Robosztusság 0,374**  0,619**  0,471** 0,481** 0,488** 

Együttműködés 0,469** 0,290* 0,615** 0,270* 0,517**   

Visszaterelhetőség 0,435**  0,579**  0,465** 0,288* 0,352** 

Intenzitás  0,302*     -0,276* 

Megerőltetőség -0,468**  -0,577**  -0,464** -0,387** -0,350** 

Vokalizáció 0,409**  0,398**  0,460**   

Pozitív érzelmek   0,250*    -0,296* 

Negatív érzelmek   -0,523** -0,294* -0,412**   
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13. táblázat A temperamentum és a fejlődési mutatók közötti egyidejű korrelációk a koraszülött csoportban 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentum MDI PDI MDI PDI NYELV MDI PDI 

Orientáció-bevonódás 0,431* 0,442* 0,428*     

Érzelemszabályozás   0,755*** 0,428* 0,568**   

Megközelítés   0,436*     

Adaptáció   0,553** 0,385*    

Ált. emoc. tónus   0,471*     

Aktivitás   -0,558**     

Figyelem 0,594** 0,425* 0,548**  0,427**   

Robosztusság 0,464*  0,759***  0,622** 0,442* 0,420* 

Együttműködés 0,574** 0,620** 0,721***  0,543**   

Visszaterelhetőség 0,673*** 0,497* 0,607**  0,421*  0,419* 

Intenzitás        

Megerőltetőség -0,674*** -0,433* -0,586**  -0,395*   

Vokalizáció   0,402*  0,413*   

Pozitív érzelmek  0,407*      

Negatív érzelmek   -0,709*** -0,539** -0,530**   
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14. táblázat A temperamentum és a fejlődési mutatók közötti egyidejű korrelációk az időre született csoportban 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentum MDI PDI MDI PDI NYELV MDI PDI 

Orientáció-bevonódás 0,491**  0,521**  0,501**   

Érzelemszabályozás   0,658***  0,542** 0,413* 0,370* 

Megközelítés  0,365*      

Adaptáció   0,366*  0,437*   

Ált. emoc. tónus   0,347*  0,379* 0,426*  

Aktivitás  0,408* -0,362*     

Figyelem 0,660***  0,365*   0,545** 0,503** 

Robosztusság 0,406*  0,443*   0,439* 0,408* 

Együttműködés 0,377*  0,531**  0,470**   

Visszaterelhetőség   0,570**  0,463**   

Intenzitás  0,427*     -0,445** 

Megerőltetőség   -0,552**  -0,499** -0,512** -0,364* 

Vokalizáció 0,560**  0,475**  0,485**   

Pozitív érzelmek       -0,376* 

Negatív érzelmek   -0,479**  -0,449*   
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V.4.2. Longitudinális összefüggések 

 

 A temperamentum és a két, illetve három éves kori fejlődési mutatók, valamint 

a két éves kori nyelvi fejlettség kapcsolatát a temperamentumtípusokat alkalmazva, 

többváltozós varianciaanalízissel vizsgáltuk. Az anyák iskolai végzettségét és 

életkorát, valamint a fiatalabb életkorból származó fejlődési mutatókat 

kovariánsként szerepeltettük az elemzésben. 

Az egy éves kori temperamentumtípusok mentén a 2 éves kori fejlődési 

mutatók nem különböztek egyik csoportban sem. 

A 3 éves kori fejlődési mutatók tekintetében a temperamentumnak nem volt 

hatása a fejlődésre, azonban a születési státusz és a temperamentumtípus 

interakciójának igen (F (2, 62)= 2,426
+
, 

2
p= 0,087). Az időre született csoportban 

különböznek a gyerekek temperamentumuk szerint, a koraszülött csoportban nem. 

Az egy évesen az egyes klaszterbe tartozó gyerekek Mentális Fejlődési Indexe 

magasabb (F (2, 34)= 3,490*, 
2

p= 0,212), mint a kettes (t(26)= 2,424*) és a 

hármas (t(15)= 2,956*) klaszter gyermekeié.  

  

V.5. A temperamentum kapcsolata az anya-gyermek 
interakcióval 

 

 Az anya-gyermek interakció és a temperamentumdimenziók közötti 

kapcsolatok közül először az egyidejű összefüggéseket, majd a longitudinális 

relációkat mutatjuk be. 

 

V.5.1. Egyidejű összefüggések 

 

Az egy éves kori anya-gyermek interakció és a temperamentum közötti 

egyidejű összefüggéseket Pearson-féle korrelációs együtthatóval vizsgáltuk. Az 

eredmények a koraszülött csoportra vonatkozóan a 15. táblázatban, az időre 

született csoportra vonatkozóan a 16. táblázatban láthatóak.  
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15. táblázat A temperamentum és az interakciók közötti egyidejű korrelációk a koraszülött csoportban 

 Gyermek interakciós viselkedése Anya interakciós viselkedése Interakció 

Temperamentum Kooperativi-

tás 

Válasz-

készség 

Ellen-

állás 

Kezde-

ményezés 

Aktivi-

tás 

Érzelmek Verba-

litás 

Engedé-

kenység 

Tanítás Kölcsö-

nösség 

Elhely-

ezkedés 

Orientáció-

bevonódás 

    0,438*       

Érzelemszabályo-

zás 

     -0,395*   0,385*   

Megközelítés            

Adaptáció            

Ált. emocionális 

stílus 

          -0,391* 

Aktivitás -0,419*        -0,481**   

Figyelem     0,377*       

Robosztusság         0,508**   

Együttműködés     0,447*       

Visszaterelhetőség     0,416*    0,427*   

Intenzitás            

Megerőltetőség     -0,451*    -0,441*   

Vokalizáció            

Pozitív érzelmek    -0,438*       -0,391* 

Negatív érzelmek            
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16. táblázat A temperamentum és az interakciók közötti egyidejű korrelációk az időre született csoportban 

 Gyermek interakciós viselkedése Anya interakciós viselkedése Interakció 

Temperamentum Kooperativi-

tás 

Válasz-

készség 

Ellen-

állás 

Kezde-

ményezés 

Aktivi-

tás 

Érzelmek Verba-

litás 

Engedé-

kenység 

Tanítás Kölcsö-

nösség 

Elhely-

ezkedés 

Orientáció-

bevonódás 

           

Érzelemszabályo-

zás 

           

Megközelítés            

Adaptáció      -0,349*      

Ált. emocionális 

stílus 

           

Aktivitás    -0,400*        

Figyelem            

Robosztusság            

Együttműködés            

Visszaterelhetőség            

Intenzitás    -0,335*        

Megerőltetőség           0,347* 

Vokalizáció            

Pozitív érzelmek 0510**           

Negatív érzelmek            
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A koraszülött csoportban több egyidejű kapcsolat van a gyermek 

temperamentuma, és az anya-gyermek interakció között, elsősorban a gyermek 

motoros aktivitása, illetve az anya tanítási igyekezete, és a gyermek 

temperamentumjellemzői között kaptunk szignifikáns összefüggéseket. Az időre 

született csoportban kevesebb kapcsolat adódott a változók között. 

 

Következő lépésként a temperamentum és az anya-gyermek interakció közötti 

kapcsolatot úgy vizsgáltuk, hogy az egyes temperamentumtípusba tartozó 

gyermekek között vannak-e különbségek az interakció, illetve az anyai viselkedés 

jellemzőit tekintve. Többváltozós varianciaanalízist végeztünk. Az időre született 

csoportban nem volt különbség az egyes temperamentumtípusba tartozó gyermekek 

között, a koraszülöttek esetében az anya engedékenysége (F (2, 27)= 4,743*, 
2

p= 

0,292, valamint érzelmi bevonódása (F (2, 27)= 3,335
+
, 

2
p= 0,225) tekintetében 

igen. A hármas klaszterbe tartozó gyermekek édesanyjai korlátozóbbak, és inkább 

fordulnak pozitív érzelmekkel gyermekük felé, mint az egyes (engedékenység: 

t(11)=2,337*, érzelmek: t(11)=-1,969
+
) és a kettes (engedékenység: t(17)=3,164**, 

érzelmek t(17)=-2,407*) klaszterbe tartozó gyermekek anyái. 

 

V.5.2. Longitudinális összefüggések 

 

A temperamentum és az anya-gyermek interakció közötti longitudinális 

összefüggések esetében azt vizsgáltuk, hogy a 3 éves kori 

temperamentumjellemzők alakulására milyen hatással bír az 1 éves kori anya-

gyermek interakció. Az elemzést linerás regresszióanalízissel (lépésenkénti 

beléptető módszerrel) végeztük. Az elemzésekbe minden esetben bevontuk a 

megfelelő 1 illetve 2 éves kori temperamentumjellemzőket, valamint a 

kontinuitásvizsgálat során kapott magyarázó változókat (9. táblázat) is. Az 

eredményeket a 17. táblázat tartalmazza. 
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17. táblázat A 3 éves kori temperamentum magyarázó változói születési státusz szerinti bontásban 

Koraszülött csoport 
Magyarázott jellemző 

Időre született csoport 

Magyarázó jellemző Adj. R
2
 β Magyarázó jellemző Adj. R

2
 β 

2 éves Figyelem (T5) 0,111 0,379* Orientáció-bevonódás Tanítási igyekezet 0,179 0,403** 

    1 éves Adaptáció (T2) 0,174 0,413*** 

    Engedékenység 0,080 -0,380** 

    Kooperativitás 0,085 0,309* 

    Ellenállás 0,064 -0,257* 

    Modell összesen:  0,577  

2 éves Érz. szabályozás 0,567 0,877*** Érzelemszabályozás 2 éves Aktivitás (T4) 0,214 -0,487** 

1 éves Neg. érz. (T13) 0,080 0,322*     

Modell összesen: 0,647      

2 éves Adaptáció (T2) 0,201 0,612*** Megközelítés (T1) 2 éves Adaptáció (T2) 0,334 0,548*** 

1 éves Vokalizáció (T11) 0,106 -0,381*  2 éves Aktivitás (T4) 0,114 -0,301* 

Modell összesen: 0,307   1 éves Intenzitás (T9) 0,075 0,277* 

    Tanítási igyekezet 0,048 -0,246* 

    Modell összesen: 0,571  

Kölcsönösség 0,180 -0,459* Adaptáció (T2) 1 éves Adaptáció (T2) 0,255 0,452** 

    Tanítási igyekezet 0,117 0,350** 

    2 éves Adaptáció (T2) 0,100 0,351* 
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    Modell összesen: 0,472  

   Ált. emoc. tónus (T3) 1 éves Érz. szabályozás 0,110 0,369* 

Szociális kezdeményezés 0,171 -0,449* Aktivitás (T4) 2 éves Vokalizáció (T11) 0,103 0,360* 

2 éves Figyelem (T5) 0,411 0,694*** Figyelem (T5) 2 éves Megerőltetőség (T10) 0,195 -0,468** 

Verbális aktivitás 0,176 0,519***     

Ellenállás 0,048 0,271*     

Tanítási igyekezet 0,056 -0,257*     

Modell összesen: 0,691      

Verbális aktivitás 0,207 0,580*** Robosztusság (T6)    

2 éves Robosztusság (T6) 0,256 0,524***     

Modell összesen: 0,463      

2 éves Neg. érz. (T13) 0,261 -0,537** Együttműködés (T7) 1 éves Megközelítés (T1) 0,158 0,354* 

    Tanítási igyekezet 0,094 0,344* 

    Modell összesen: 0,252  

2 éves Robosztusság (T6) 0,408 0,719*** Visszaterelhetőség (T8) 2 éves Aktivitás (T4) 0,181 -0,453** 

Verbális aktivitás 0,107 0,354*     

Modell összesen: 0,515      

Érzelmi melegség 0,155 -0,431* Intenzitás (T9) 2 éves kori Intenzitás (T9) 0,151 0,383* 

    Ellenállás 0,077 -0,492** 

    Szociális kezdeményezés 0,072 -0,360* 
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    Modell összesen: 0,300  

2 éves Neg. érz. (T13) 0,251 0,509** Megerőltetőség (T10) 2 éves Megerőltet. (T10) 0,207 0,480** 

Érzelmi melegség 0,093 0,368*     

Kooperativitás 0,096 -0,333*     

Modell összesen: 0,440      

Érzelmi melegség 0,201 -0,480** Vokalizáció (T11) 1 éves Adaptáció (T2) 0,179 0,505*** 

Verbális aktivitás 0,104 -0,354*  Tanítási igyekezet 0,153 0,414** 

Motoros aktivitás 0,103 -0,343*  Modell összesen: 0,332  

Modell összesen: 0,408      

1 éves Pozitív érz. (T12) 0,121 0,392* Pozitív érzelmek (T12) Szociális válaszkészség 0,111 0,371* 

2 éves Neg. érz. (T13) 0,582 0,521*** Negatív érzelmek (T13) 2 éves Negatív érz. (T13) 0,121 0,401* 

1 éves Adaptáció (T2) 0,086 -0,299**  Ellenállás 0,095 0,340* 

1 éves Érz. szabályozás 0,053 0,504***  Modell összesen: 0,216  

1 éves Orientáció-bev. 0,061 -0,408*     

Kooperativitás 0,040 -0,205*     

Modell összesen: 0,822      
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V.6. A temperamentum, az anya-gyermek interakció és a 
fejlődés kapcsolata 

 

A temperamentum és az anyával való interakció hatásának vizsgálatát a 

gyermek fejlődésére az anyai viselkedés elemzésével kezdtük, majd ennek nyomán 

elemeztük, hogy külön-külön, illetve együttesen befolyásolják-e a gyermek 3 éves 

korban fejlődési teszten elért eredményeit. 

  

V.6.1. Az anyai interakciós viselkedés 

 

Annak vizsgálatát, hogy az egyes anyai interakciós viselkedések mintázata 

alapján megállapítható-e néhány jellemző anyai típus, klaszteranalízissel végeztük. 

Első lépésként hierarchikus klaszteranalízist, majd ennek eredménye alapján K-

középpontú klaszteranalízist végeztünk az anyai interakciós viselkedéseket leíró 

változókon. A hierarchikus klaszteranalízisek eredményeit, az agglomerációs 

táblázatokat, illetve a dendogrammokat Yim és Ramdeen (2015) ajánlását követve 

elemeztük, és eredményül 3 anyai klasztert kaptunk. A három klaszter centroidjai a 

18. táblázatban találhatóak. 

 

18. táblázat Az anyai interakciós viselkedést leíró klaszterek centroidjai 

 Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 

Érzelmek 0,89 -0,72 -0,47 

Verbalitás -0,18 -0,66 0,85 

Engedékenység -0,17 0,27 0,44 

Tanítás -0,11 0,65 -0,28 

 

A cél- és a kontrollcsoport között nincs különbség az anyák klaszterek közötti 

eloszlása tekintetében. 
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V.6.2. A temperamentum és az anya-gyermek interakció 
fejlődésre gyakorolt hatása 

 

A temperamentumtípusok, valamint az anyai interakcós típusok hatását a 

kognitív fejlődésre többváltozós varianciaanalízissel vizsgáltuk. Az anyák iskolai 

végzettségét és életkorát, továbbá a fiatalabb életkorokból származó fejlődési 

mutatókat kovariánsként szerepeltettük az elemzésben. 

A születési státusz, a temperamentum és az anya stílusának interakciója 

tendenciaszinten befolyásolta a 3 éves kori Mentális Fejlődési Indexet (F (2, 62)= 

2,535
+
, 

2
p= 0,110). A koraszülött és az időre született gyermekek teljesítménye a 

következő csoportokban tér el egymástól: 

 anyai viselkedés egyes klaszter, egyes temperamentumklaszter (t(6)=-

2,214
+
), illetve kettes temperamentumklaszter (t(9)=-4,499**) 

 anyai viselkedés hármas klaszter, egyes temperamentumklaszter (t(4)=-

5,016**), illetve kettes temperamentumklaszter (t(10)=-2,130
+
) 

A hármas temperamentumklaszter és kettes, illetve hármas anyaklaszter 

párosításban nem lehetett összehasonlítani a csoportokat, mert a koraszülött 

csoportban nem voltak ilyen esetek. 
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VI. Diszkusszió 
 

Eredményeinket kérdésfelvetéseink illetve hipotéziseink sorrendjében 

ismertetjük. Először a csoportok közötti különbségeket, majd a temperamentum 

alakulását, végül a temperamentum és a fejlődés, valamint az anya-gyerek 

interakció, végezetül a három jellemző kapcsolatát ismertetjük. Ezek után kitérünk 

vizsgálatunk korlátaira is. 

 

VI.1. Csoportok közötti különbségek 

 

 

A fejezetben először a cél- és kontrollcsoport, majd a fiúk és lányok közötti 

különbségeket ismertetjük, valamint kitérünk a születési státusz és a nem 

interakciójára is. 

 

VI.1.1. Különböznek-e temperamentumukban a koraszülött 
és az időre született gyerekek? 

 

 Egy éves korban a cél- és a kontrollcsoport között több jellemzőben találtunk 

különbséget. A koraszülöttek az időre születettekhez képest több pozitív érzelmet 

mutatnak, jobb a hangulatuk, kevésbé intenzíven fejezik ki tetszésüket illetve 

nemtetszésüket, kevesebbet vokalizálnak, és kevesebbet mozognak a vizsgálat alatt. 

„A” hipotézisünk 1 éves korra vonatkozó része így részben, az aktivitás és a 

vokalizáció tekintetében megerősítést nyert, azonban a figyelem, az alkalmazkodás 

és a szabályozás tekintetében nem kaptunk különbséget a csoportok között. 

Izgalmas eredmény, hogy a koraszülött gyermekek általános hangulata pozitívabb, 

többet mosolyognak és nevetnek, mint időre született társaik. Ez a fellelhető 

kutatások jó részének (pl.: Garcia Coll és LaGasse, 1996; van Beek et al., 1994; 

Langkamp et al., 1998; Monti et al., 2013) ellentmondó eredmény, azonban ezen 

kutatások többsége vagy fiatalabb életkorban (8 hó alatt), vagy magas rizikójú 
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mintán nézte a gyermekek temperamentumát. Eredményünk hasonló a Perez-

Pereira et al. (2016) kutatásában tapasztaltakhoz, melyben a mérsékelt rizikójú 

koraszülöttek  10 hónapos korukban több pozitív érzelmet mutattak, mint a 

kontrollcsoportba tartozó gyermekek.  Emellett más kutatások idősebb életkorú 

mintán tapasztaltak hasonlót, pl. Sajaniemi et al. (1998) 2 éves korban, Perricone és 

Morales (2011) 5 éves korban. Az eredmény hátterében álló lehetséges tényezők 

ismertetésére a 2 és 3 éves kori eredmények után térünk ki. 

 Két éves korra a korábban tapasztalt különbségek eltűntek a két csoport között, 

azonban három éves korban új eltérések jelentek meg, a koraszülöttek kevésbé 

bírták jól a tesztfelvételt, és többet mozogtak, mocorogtak. E két jellemző 

összefügg egymással (a korrelációk alapján, és a kódolás szintjén is), mivel a 

fáradás sok esetben nagyobb motoros aktivitásban nyilvánul meg a gyermekeknél. 

Koraszülötteknél a kisgyermekkori magasabb aktivitásszint több újabb kutatásban 

is jelentkezett (Klein, 2013; Perricone et al., 2013). Elképzelhető, hogy a feladatok 

ebben az életkorban nagyobb megterhelést jelentettek a koraszülött gyermekeknek, 

ugyanakkor ha ez a különbség fennmarad, az hátrányt jelenthet a későbbiekben, a 

kisebb tűrőképesség, terhelhetőség rizikótényező a későbbi iskolai nehézségekre 

nézve, mely ebben a populációban gyakran tapasztalható (Healy, 2010). Az „A” 

hipotézisünk második részében szereplő várt különbségek tehát elmaradtak a két 

csoport között. Az 1, 2 és 3 éves korban is elmaradt különbségek a két csoport 

között a figyelem, szabályozás és alkalmazkodás terén eredhetnek abból, hogy 

mintánk mérsékelt rizikószinttel jellemezhető. Többen érvelnek amellett, hogy az 

idő előtt születés mérsékelt rizikószint mellett, és társuló betegségek nélkül 

önmagában nem eredményez rizikót jelentő temperamentumot (pl.: Perez-Pereira et 

al., 2016; Kerestes, 2005). Ugyanakkor ez még önmagában nem magyarázza a 

koraszülötteknél 1 éves korban tapasztalt több pozitív érzelemkifejezést, bár azok a 

kutatások, melyek hasonló eredményre jutottak, jellemzően megállnak itt az 

érvelésben. A jelenség hátterében valószínűleg mediáló tényező/tényezők állnak. 

Ilyen tényező lehet például az olyan anyai viselkedés, mely szelektíven szinte csak 

a baba pozitív érzelmeire reagál.  
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VI.1.2. Vannak-e nemi különbségek a temperamentumban? 

 

 A fiúk és a lányok között egy, illetve három éves korban találtunk eltéréseket, a 

„B” hipotézisünkben vártaknál több különbség adódott a két nem között. 

Hipotézisünk a fiúk nagyobb fokú motoros aktivitásáról és intenzitásáról, valamint 

a lányok előnyéről a figyelem (visszaterelhetősége) terén megerősítést nyert. Az 

általános negatívabb hangulat nem igazolódott, egy évesen sírtak és nyűgösködtek 

többet a fiúk, 3 éves korra azonban ez a különbség eltűnt. A fiúknál tapasztalt 

kevésbé hatékony érzelemszabályozás összefüggésben állhat a rosszabb 

visszaterelhetőséggel, mivel a figyelem fókuszálása illetve elterelése a szabályozás 

egyik eszköze, és akaratlagos kontrollunkat érzelmeink szabályozására is 

használjuk (pl.: Whitebread & Basilio, 2012).  Összességében azt mondhatjuk, 

hogy eredményeink megerősítik az Else-Quest et al. (2006) meta-analízisében 

találtakat a nemek közötti temperamentumbeli különbségekről. 

 A nem és a születési státusz interakciója is több esetben szignifikánsnak 

bizonyult. A koraszülött fiúk egy és két évesen a koraszülött lányokhoz, és az időre 

született fiúkhoz képest is kevésbé vonódnak be a feladathelyzetbe, két évesen 

kevésbé megközelítőek és robosztusak. Három éves korra azonban a koraszülött 

fiúk már nem különböznek sem a koraszülött lányoktól, sem pedig az időre 

született fiúktól. A korábbi kutatásokban koraszülött mintákon a figyelem 

tekintetében kaptak eddig konzisztens nemi különbségeket, a többi eredmény a 

temperamentummal kapcsolatban a nemi különbségek hiányára vonatkozott, vagy 

nagyon vegyes képet mutatott (Cosentino-Rocha és Linhares, 2013). Ugyanakkor 

tudjuk, hogy a fejlődési kimenetel szempontjából a koraszülött fiúk 

veszélyeztetettebbek a koraszülött lányoknál (pl.: Nagy et al., 2016; Kumar et al., 

2013; Reis et al., 2012). Eredményeink a koraszülött lányok és fiúk közötti 

temperamentumbeli különbségekről hozzájárulhatnak a koraszülöttekről 

alkotott kép árnyalásához, és a fiúk sérülékenységével kapcsolatos tényezők 

feltárásához. 
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VI.2. A temperamentum alakulása 

 

 

A temperamentum időbeli alakulásával kapcsolatban legalább két kérdés 

merülhet fel. Egyrészt, hogy igazolódik-e a temperamentum definíciójában is 

szereplő kontinuitás, másrészt, hogy az egyes jellemzőkben tapasztalhatóak-e 

változások az életkor előrehaladtával. Emellett izgalmas kérdés, hogy léteznek-e 

stabil temperamentum mintázatok. 

 

VI.2.1. Folytonosak-e temperamentumjellemzők? 

 

 A temperamentumjellemzők folytonosság-vizsgálatának első lépéseként 

megnéztük a jellemzők közötti kapcsolatokat a három életkorban.  A kapcsolatok 

mintázata más a két csoportban, ahogy ez a 9. ábrán is látható. A jellemzők a 

koraszülött gyermekeknél inkább 1 és 2 éves kor között, míg az időre születetteknél 

inkább 2 és 3 éves kor között folytonosak.  

 „C” hipotézisünkben a jellemzők kontinuitását mindkét csoportban 

mérsékeltnek feltételeztük. Feltevésünk két temperamentumdimenzió, az 

orientáció-bevonódás, valamint az aktivitás esetében egyik csoportban, és egyik 

életkorban sem igazolódott, a többi jellemző esetében vagy a cél-, vagy a 

kontrollcsoportban folytonosnak bizonyultak a jellemzők. A kontinuitás mértéke a 

vártnál erőteljesebb, az időre születettek körében mérsékelt-közepes, míg a 

koraszülöttek körében közepes-erősnek mondható. A különböző temperamentum 

definíciókban minden esetben fontos elem a jellemzők folytonossága, így 

eredményünk jól illeszkedik az elméleti várakozásokhoz. 

Az aktivitás sok esetben bizonyul meglehetősen instabilnak ebben az 

életkorban (Rothbart és Bates, 2006), részben az önszabályozás megjelenése és 

fejlődése miatt, melynek hatékonyságában szintén nagyok az egyéni különbségek. 

Az orientáció-bevonódás extrém kis súlyú koraszülött mintán ebben az életkorban 

folytonosnak mutatkozott (Messinger et al., 2010), azonban az általunk fellelt 

temperamentum kontinuitással foglalkozó kutatások jellemzően más 
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mérőeszközöket használnak, így hipotézisünk is közvetve vonatkozhatott csak a 

BSID II több itemből kialakított faktorára. Elképzelhető, hogy rizikómentes, illetve 

mérsékelt rizikós populációban ez az összevont jellemző nem folytonos ebben az 

életkorban. 

 

 A regresszióanalízisek sokat módosítottak a korrelációelemzés után kialakult 

képen, ennek eredményét összegzi a 10. ábra. Ahogy az ábrán is látható, mindkét 

csoportban 1-1 olyan jellemző van, mely egy és három éves kor között 

folytonosnak mondható: az időre született csoportban az adaptáció, míg a 

koraszülött csoportban a pozitív érzelmek. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a 

jellemzők folytonossága sok esetben az egymáshoz való kapcsolódásokból adódik, 

mind a két csoportban. 

A jellemzők összefüggései mutatkoznak meg a longitudinális kapcsolataikban 

is. Az időre születettek körében az egy éves kori általános érzelmi tónusnak illetve 

a megközelítésnek, valamint a 2 éves kori aktivitásnak van kiemelt jelentősége, 

legalább három későbbi változót is magyaráznak (rendre: 4, 4, 3). A koraszülött 

csoportban jelentősnek az egy éves kori figyelem visszaterelhetősége, valamint a 

vokalizáció bizonyultak, az előbbi 5, utóbbi 4 változót magyaráz saját magán kívül. 

További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy tisztábban lássuk, mi áll a jellemzők 

eltérő alakulásának hátterében a két csoportban. 
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9. ábra A temperamentumjellemzők 1, 2 és 3 éves kori értékei közötti szignifikáns 

korrelációk a két csoportban  
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 10. ábra A temperamentumjellemzők 1, 2 és 3 éves kori értékei közötti 

szignifikáns magyarázó kapcsolatok a két csoportban 

 



138 

 

VI.2.2. Milyen változások tapasztalhatóak a 
temperamentumban az életkor előrehaladtával? 

 

Eredményeink születési státusz szerinti bontásban a 11. illetve 12. ábrán 

láthatóak. A megközelítés/visszahúzódás, valamint a tesztfelvétel megerőltetősége 

egyik csoportban sem változott a három év folyamán, ezekben a jellemzőkben nem 

is feltételeztük, hogy az életkor előrehaladtával nőnének, vagy csökkennének.  

„D” hipotézisünkben a pozitív érzelmek gyakoribbá válását, a negatív 

érzelemkifejezések ritkulását, az aktivitás csökkenését, a figyelem valamint az 

érzelemszabályozás erősödését vártuk. Várakozásaink a negatív érzelmek, a 

figyelem mindkét aspektusa és az érzelemszabályozás tekintetében helytállónak 

bizonyultak, a pozitív érzelmek és az aktivitás azonban máshogyan alakult a két 

csoportban. A pozitív érzelmek mennyisége feltételezésünknek megfelelően nőtt, a 

koraszülött csoportban 2 és 3 éves kor között, az időre született csoportban 2 éves 

korig. Az időre született gyermekek 1 évesen kevesebbet mosolyogtak és nevettek, 

mint a koraszülöttek, azonban ez a hátrányuk 2 éves korra eltűnt, a pozitív 

érzelmekben náluk bekövetkezett gyakoriság növekedésnek köszönhetően. 2 éves 

kor után már csak a koraszülötteknél nő a mosolyok és nevetés mennyisége, de nem 

annyival, hogy újra megelőzzék az időre születetteket. Feltehetően a pozitív 

érzelmek alakulásának az időre született csoportban tapasztaltak a tipikus útja, azaz 

2 éves korig a gyerekek egyre gyakrabban mosolyognak, nevetnek, majd ezután 

már nem változik a pozitív érzelemkifejezések mennyisége. A koraszülötteknél a 

pozitív érzelmek változásának atipikus útja figyelhető meg, azonban nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy náluk egy éves korban több mosoly és nevetés 

volt megfigyelhető, mint a kontrollcsoportban, valamint hogy az egy éves kori 

pozitív érzelmek csak ebben a csoportban magyarázzák a 2 illetve 3 éves kori 

pozitív érzelmek varianciáját. A három eredményt együtt nézve nem tartjuk 

valószínűnek, hogy a pozitív érzelmek atipikus alakulása kizárólag a koraszülöttség 

hatásának lenne betudható, várhatóan további változók (is) állnak a háttérben. A 

cél- és kontrollcsoport gyermekei 3 éves korban nem különböznek egymástól a 

pozitív érzelemkifejezések mennyiségét tekintve. Elképzelhető, hogy hasonló 

jelenségnek lehetünk tanúi, mint a Goldberg és DiVitto (2002) által ismertetett 
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példák arra vonatkozóan, hogy a koraszülött és az időre született anya-gyermek 

párok ugyanazt a célt eltérő módon érik el. 

Az aktivitás normatív csökkenése csak az időre született csoportban volt 

kimutatható, a koraszülöttek körében nem. A csoportok közötti eltérések az 

aktivitás alakulásában magyarázzák, hogy 1 éves korban a koraszülöttek a 

vártaknak megfelelően passzívabbak voltak az időre születetteknél, azonban ez 3 

éves korra megfordult, és több motoros aktivitást mutattak a koraszülött gyermekek 

a tesztfelvétel alatt. Az aktivitás tipikus fejlődésre jellemző folyamatos 

csökkenésének elmaradása a célcsoportban valószínűleg az idő előtt születés 

rizikójából fakad, és jól illeszkedik a Gordon és Jens (1988) által leírt mozgó 

rizikó koncepcióhoz. Amennyiben ez a trend (az időre születetteknél folyamatosan 

csökkenő, a koraszülötteknél nem változó aktivitás szint) fennmarad, 

magyarázhatja azt a jelenséget, hogy a koraszülötteknél idősebb életkorban 

gyakrabban találnak túlzott aktivitási szintet (pl.: Aylward, 2003; Perricone et al., 

2013). 

A hipotézisünkben vártak mellett további fejlődési változásokat is 

tapasztaltunk, a robosztusság kivételével mindkét csoportban. Az orientáció-

bevonódás, valamint a vokalizáció folyamatosan nő 3 éves korig. Az orientáció-

bevonódás életkorral való növekedése az itemei alapján (figyelemhez, 

szabályozáshoz, társas interakciókhoz kapcsolódnak zömmel) szintén normatívnak 

tekinthető, a vokalizáció növekedése pedig várhatóan összefüggésben áll a 

nyelvfejlődéssel. Az adaptáció, az általános érzelmi tónus, valamint csak az időre 

született csoportban a robosztusság 2 éves korig emelkedik. Az általános érzelmi 

tónus pozitívabb irányba tolódása a pozitív érzelmek gyakoribbá, a negatív 

érzelmek ritkábbá válásának köszönhető. A 2 évesen gyorsabb adaptáció hátterében 

állhat a teszthelyzet (és vizsgáló személy) már ismerős volta is. 
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11. ábra A temperamentumjellemzők átlagainak alakulása 1-3 éves kor között a koraszülött csoportban 
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12. ábra A temperamentumjellemzők átlagainak alakulása 1-3 éves kor között az időre született csoportban 
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2 éves kor után kezd emelkedni az együttműködés, és az intenzitás. A 

teszthelyzetben való együttműködés, kéréseknek való engedelmesség 

emelkedésének hátterében ebben az életkorban valószínűleg az önszabályozás 

egyre hatékonyabbá válása áll. Az intenzitás növekedése elképzelhető, hogy 

összefüggésben áll a fejlődésbeli változásokkal, az éntudat megjelenésével, az 

akarat egyre erőteljesebb kifejezésével, melynek a 2-3 éves kor „dackorszaknak” 

való elnevezése is köszönhető.  

Külön figyelmet érdemel az az eredményünk, hogy a gyermekek 

„tűrőképessége”, a teszthelyzetben mutatott robosztusság a koraszülöttek 

esetében nem emelkedik, míg az időre született gyermekek körében 1 és 2 éves 

kor között igen. Ennek az eltérésnek tulajdonítható az, hogy a gyermekek 1 évesen 

még egyformán jól bírták a teszthelyzetet, 3 éves korra azonban a koraszülöttek 

már kevésbé. A jelenségben valószínűleg az idő előtt születés rizikójának egyik 

eleme érhető tetten, mely csecsemőkorban még nem jelenik meg, azonban az 

elvárások és feladatok szintjének emelkedésével már igen, a kisgyermekkori 

fokozottabb terhelést a koraszülött gyerekek nehezebben bírják (ez a 

teljesítményükben is megjelenik, lásd Ribiczey, 2010). Eredményünk jól 

illeszkedik a Gordon és Jens (1988) által leírt mozgó rizikó rizikó koncepcióhoz. 

 

VI.2.3. Azonosíthatóak-e temperamentum profilok (típusok)? 

 

 A gyermekek mindhárom életkorban a TRIB temperamentumjellemzői alapján 

három csoportba sorolódtak. A három életkorban kapott három-három klaszter 

nagyjából megfeleltethető egymásnak. 

 Az első klaszterbe tartozó gyerekek a leginkább megközelítőek, nagyon 

gyorsan alkalmazkodnak a teszthelyzethez, nekik a legjobb a hangulatuk, közepes 

az aktivitásuk, a leginkább fókuszált és visszaterelhető a figyelmük, nagyon 

robosztusak és együttműködőek, ők vokalizálnak és mosolyognak, nevetnek a 

legtöbbet, és alig, vagy egyáltalán nem sírnak, nyűgösködnek. A tesztfelvétel ennek 

megfelelően velük a legkevésbé megerőltető. 
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 A második és a harmadik klaszterben lévő gyerekek hasonlóan megközelítőek 

és alkalmazkodók, általános hangulatuk semleges, kevesebbet vokalizálnak és 

mosolyognak, mint az első klaszter gyerekei. Emellett a harmadik klaszterbe 

tartozó gyermekek a leginkább aktívak, a legrosszabb és legkevésbé visszaterelhető 

a figyelmük, a leginkább fáradékonyak, a legtöbb negatív érzelmet mutatják, a teszt 

felvétele velük a leginkább megerőltető. 

 A jellemzések alapján a korábbi kutatásokban (pl.: Chess és Thomas, 1977; 

Minde et al., 1989; Caspi, 2000; Asendorpf és van Aken, 1999) leírt hármas 

tipológiához hasonlót kaptunk, az első klaszter a könnyű/reziliens 

temperamentumnak, a második a lassan felmelegedő/túlkontrollált 

temperamentumnak, míg a harmadik a nehéz/alulkontrollált 

temperamentumnak feleltethető meg, némi eltéréssel. Tehát „E” hipotézisünk 

teljes mértékben megerősítést nyert.  

 A koraszülött és az időre született gyerekek között nem volt különbség abban, 

hogy hogyan oszlanak el a klaszterek között, ugyanakkor a lányok és a fiúk között 

1 éves korban igen. A fiúk közül többen nehéz temperamentumúak (lányok: 2 fő, 

fiúk: 9 fő), a lányok pedig nagyobb számban lassan felmelegedőek (lányok: 21 fő, 

fiúk: 12 fő). A könnyű temperamentumban kisebb a különbség, itt a fiúk vannak 

többen (lányok: 8 fő, fiúk: 11 fő). Tehát a fiúk egyenletesebben oszlanak el a három 

típus között, míg a lányok többsége (68%-a) egy típusba, a lassan felmelegedőbe 

tartozik. Ilyen eredményekkel nem találkoztunk a szakirodalomban, sőt, a három 

típus százalékos megoszlása sem tipikus. Jellemzően a könnyű temperamentum van 

nagyobb arányban a kutatásokban (pl.: Caspi, 2000). Ez az eloszlás mintázat saját 

mintánkon 2 éves korra alakul ki, ekkorra a könnyű temperamentum aránya 46%, a 

nehéz temperamentumé 32%, a lassan felmelegedő gyerekek pedig a minta 22%-át 

teszik ki. Ezek az arányok hasonlóak Asendorpf és van Aken (1999)  kutatásában 4-

6 éves korban talált 49%, 21%, 31% arányokhoz. A mi kutatásunkban 3 éves korra 

ugyanezek az értékek rendre 62%, 8%, 30%, tehát a könnyű temperamentum egyre 

jellemzőbb, a nehéz pedig egyre kevésbé. Eredményeink azokat a koraszülött 

kutatásokat támogatják, melyek nem találták a nehéz temperamentum túlsúlyát a 

koraszülöttek körében, mely várhatóan a minta mérsékelt rizikószintjéből fakad. 
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 A típusok stabilitására vonatkozóan eredményeink azt mutatják, hogy 1 és 2 

éves kor között nem mondhatóak stabilnak a típusok, azonban 2 éves kor fölött már 

igen, a csoportok között nem mutatkozott különbség e tekintetben. Tehát az "F" 

hipotézisünkben feltételezett közepes stabilitás elfogadhatónak tűnik, ugyanakkor a 

koraszülötteknél feltételezett instabilitás nem nyert megerősítést. Minde et al. 

(1989) kutatásában nagyon kis súlyú, valamint magasabb rizikószintű koraszülöttek 

vettek részt, a mi kutatásunkban pedig nem, emiatt elképzelhető, hogy ez áll az 

eredményeink közötti különbség hátterében, mivel a mi mintánkban már egy éves 

korban sem volt jellemző a nehéz temperamentum túlsúlya, egyik csoportban sem. 

A típusok tehát két éves kor körül stabilizálódnak, ami korábbi, mint a legtöbb 

kutatás eredménye. A három típus jó előrejelzője a felnőttkori alkalmazkodásnak, 

azonban keveset tudunk 3 éves kor előtti alakulásukról, eredetükről, mivel a 

kutatások zöme a gyermekek 3-4 éves korában kezdődött (Zentner és Shiner, 2012), 

így a stabilizálódásra vonatkozó eredményeink kiterjesztik a 

temperamentumtípusokról való ismereteinket.  

 

VI.3. A temperamentum kapcsolata a fejlődéssel 

 

 

A gyermekek temperamentuma és kognitív, motoros, valamint nyelvi fejlődése 

közötti összefüggéseket taglalja a következő fejezet. 

 

VI.3.1. Van-e egyidejű, illetve longitudinális összefüggés a 
temperamentum és a motoros, valamint a kognitív fejlődés 
között?  

 

 A gyermekek BSID II-vel mért fejlődési mutatói, valamint 

temperamentumjellemzői közötti kapcsolatokat mutatjuk be. Először az egyidejű 

összefüggéseket ismertetjük, majd kitérünk a longitudinális kapcsolódásokra is. 
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VI.3.1.1. Kognitív és motoros fejlődés 

 

 A temperamentumjellemzők és a fejlődési mutatók közötti egyidejű 

kapcsolatokat a 13. ábrán ábrázoltuk. A két csoport közötti különbség 3 éves 

korban a leginkább szembetűnő: a koraszülöttek temperamentuma és kognitív, 

illetve motoros fejlődése között alig van kapcsolat, míg az időre született 

csoportban 5 illetve 6 jellemző is kapcsolatban áll a mutatókkal. Mind a két 

csoportban kiemelkedik a robosztusság jelentősége, mely érthető is, hiszen a 

fáradás, a gyermek mozgósítható energiatartalékai összefüggenek azzal, mennyire 

tud figyelni, együttműködni, mennyire terelhető. Ezen jellemzők általában szintén 

kapcsolatban állnak a fejlődési mutatókkal, azonban például 3 évesen a koraszülött 

csoportban már nem. 
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13. ábra A temperamentumjellemzők és a fejlődési mutatók közötti kapcsolatok az időre született csoportban 
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14. ábra A temperamentumjellemzők és a fejlődési mutatók közötti kapcsolatok a koraszülött csoportban 
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 "G" hipotézisünkben az időre született csoportban egyidejű összefüggéseket 

vártunk a fejlődési mutatók és az érzelemszabályozás, az orientáció-bevonódás, az 

általános érzelmi tónus, a vokalizáció, az alkalmazkodás és az aktivitás, valamint  

"J" hipotézisünk szerint a figyelem fókuszálása, és visszaterelhetősége között. Ezek 

közül a jellemzők közül eredményeink szerint egyedül az aktivitás nem áll 

egyáltalán kapcsolatban a fejlődéssel, illetve a visszaterelhetőség csak 2 éves, a 

hangulat pedig csak 3 éves korban. A többi temperamentumdimenzióról 

elmondható, hogy legalább két mérési ponton összefügg a fejlődési tesztben 

mutatott teljesítménnyel. Ezek mellett még jelentősnek mondható a robosztusság, 

az együttműködés, a megerőltetőség és a negatív érzelmek szerepe. A jellemzők 

közül több kapcsolata a teszteredményekkel azon alapul, hogy a gyerekek magával 

a teszhelyzettel mennyire tudtak megbírkózni, alkalmazkodni hozzá, 

együttműködni a vizsgálóval, mennyire tudtak a feladatok megoldására 

koncentrálni (érzelemszabályozás, orientáció-bevonódás, alkalmazkodás, 

robosztusság, együttműködés, figyelem fókuszálása, visszaterelhetősége, 

megerőltetőség), azaz az összefüggés hátterében az áll, hogy a képességteszteken 

elért teljesítmény viselkedéses kompetencia kérdése is (Karp et al., 2004; Kubicek 

et al., 2001). A hangulat, és a negatív érzelmek szerepe abban állhat, hogy a több 

félelem, düh, szomorúság, stb. valószínűleg eltereli a gyermeket a feladatok 

megoldásától, vagy nehezebbé teszi számára, hogy azokkal foglalkozzon, 

különösen, hogy ebben az életkorban az önálló önszabályozás még sok esetben 

nehezen megvalósítható, illetve nagyon helyzetfüggő (Sroufe, 2000; Sroufe et al., 

2005). Ennek fordítottja is igaz lehet, azaz azok a gyerekek, akiknek kevésbé 

sikerülnek a feladatok, mutatnak több negatív érzelmet, a sikertelenség és 

csalódottság következtében.  

A vokalizáció és a kognitív fejlődés kapcsolatának hátterében két tényező is 

állhat. Az egyik, hogy a vokalizáció összefügg a nyelvi fejlődéssel (Karousou & 

López-Ornat, 2013), és ez megjelenik a BSID II-n elért eredményekben is. A másik 

lehetséges út, hogy a kisgyerekek a vokalizációt önszabályozásra, a kognitív 

működésük regulálására is használják, hasonlóan a későbbi egocentrikus beszédhez 

(Karousou & López-Ornat, 2013), és a vokalizáció regulációs aspektusa mutatkozik 
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meg a többet vokalizáló gyerekek jobb teszteredményeiben. Ez utóbbit támogatja, 

hogy 3 éves korban már nincs kapcsolat a vokalizáció és a kognitív fejlődés között. 

A gyerekek aktivitásszintje a vártakkal ellentétben nem állt kapcsolatban a fejlődési 

mutatókkal, egyik életkorban sem. Elképzelhető, hogy a gyerekek aktivitásszintje 

nem szóródótt eléggé, kevés volt a skála szélsőbb értékeihez tartozó gyermek, és 

ezért nem volt kimutatható kapcsolat a teszteredményekkel. 

 "J" hipotézisünkben a figyelem fókuszálása és visszaterelhetősége, valamint a 

kognitív fejlettség között vártunk összefüggéseket a koraszülött csoportban is.  A 

vártaknak megfelelően ez a két jellemző kapcsolatban is állt a fejlődési mutatókkal, 

azonban érdekes módon csak 1 és 2 évesen. Három éves korban már csak a 

figyelem visszaterelhetősége és a PDI között volt összefüggés. A figyelem 

szerepének változására a koraszülött csoportban további kutatások adhatnak 

magyarázatot. 

"H" megjelöléssel azt a kérdést tettük fel, hogy vajon a koraszülött csoportban 

hasonlóan alakul-e a temperamentum és a kognitív fejlődés kapcsolata, mint az 

időre született csoportban. Ahogy a 13. ábrán látszik, az első két életévben az MDI 

és a temperamentum kapcsolata hasonlóan alakul a két csoportban, azzal a 

különbséggel, hogy a koraszülöttek esetében több jellemző áll összefüggésben a 

Mentális Fejlődési Index-szel. 3 éves korban azonban a temperamentum jelentősége 

a koraszülött csoportban drámaian lecsökken, csak a robosztusság kapcsolódik az 

MDI-hez. A temperamentum szerepének csökkenése az időre született csoportban 

is megfigyelhető, de nem ilyen mértékben. A PDI esetében nagyjából egymásnak 

ellentétes tendencia figyelhető meg a két csoportban. A kontrollcsoportban a 

temperamentumnak igazán 3 éves korban lesz jelentősége, míg a célcsoportban 1 

évesen még jelentős a szerepe, de később már csak 3 illetve 2 jellemző kapcsolódik 

a Pszichomotoros Fejlődési Indexhez. Korábban jeleztük, hogy 3 éves korban a 2 

csoport fejlődési teszten elért eredménye is jobban eltért egymástól, mint korábban, 

az MDI esetében 2 szórásnyi az átlagok közötti eltérés, a PDI esetében 1 szórásnyi 

(részletesen lásd Ribiczey, 2010). Elképzelhető, hogy 3 éves korra a fejlődési teszt 

feladatai olyan mértékben váltak nehezebbé a koraszülött gyermekek számára, hogy 

temperamentumjellemzőik közötti különbségek jelentősége szinte teljes mértékben 
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eltűnt, kivéve, hogy a robosztusabb gyerekek, akik jobban bírták a tesztfelvételt, 

így több feladatot is megpróbálhattak megoldani, vagy több mozgósítható 

energiájuk maradt a fárasztó tesztfelvétel végére is, jobb eredményeket értek el.  

A temperamentum és a fejlődés kapcsolatát megvizsgáltuk a kialakított 

temperamentumtípusok alapján is. Különbségeket típusok szerint csak egy és két 

éves korban kaptunk, három éves korra ezek eltűntek. Egy évesen a 

könnyű/reziliens temperamentumú koraszülött gyermekek jobb eredményeket értek 

el mindkét fejlődési mutatón, mint a nehéz/alulkontrollált temperamentumú 

gyermekek. Két évesen ugyanazt a mintázatot látjuk mindkét csoportban: a 

nehéz/alulkontrollált temperamentumú gyerekek Mentális Fejlődési Indexe 

alacsonyabb a könnyű/reziliens, és a lassan felmelegedő/túlkontrollált gyerekekénél 

is. Ezek az eredmények hasonlóak a korábbi kutatások tapasztalataihoz, a nehéz 

temperamentum rizikófaktor a fejlődés szempontjából (pl.: Wright Guerin et 

al., 2003). Három éves korra elképzelhető, hogy az önszabályozás erőteljes 

fejlődésével a teszthelyzetbeli viselkedést befolyásoló jellemzőkben mutatkozó 

különbségek hatása háttérbe szorul, ezért nincs különbség az eltérő típusba tartozó 

gyermekek teljesítménye között.  

Az "I" hipotézisünkben várt hosszú távú összefüggés a temperamentum és a 

fejlődés között csak a kontrollcsoportban jelentkezett, az egy évesen 

nehéz/alulkontrollált temperamentumú, valamint a lassan felmelegedő/túlkontrollált 

gyerekek gyengébb eredményt értek el 3 évesen a Mentális Fejlődési Indexen, mint 

a könnyű/reziliens gyerekek. Eredményünk megerősíti a korábbi kutatásokban 

tapasztaltakat, ha a gyermek "nehezebb" jellemzőkkel bír, az hosszabb távon 

is rizikót jelent az optimális fejlődésére nézve. Az összefüggés hátterében az 

állhat, hogy ezek a jellemzők nehezebbé tehetik a gyermek számára az explorációt 

és a társas interakciókat, ezáltal a tanulást is (pl.: Dixon et al., 2006), mely 

megjelenik a fejlődési teszten nyújtott teljesítményükben. A koraszülött csoportban 

nem volt longitudinális kapcsolat a temperamentum és a fejlődés között, melynek 

hátterében környezeti hatások állnak, ismertetésükre a VI.5 fejezetben kerül sor. 
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VI.3.1.2. Nyelvi fejlődés 

 

A nyelvi fejlődés tekintetében a temperamentummal való egyidejű  kapcsolat a 

"K" hipotézisünkben vártaknak megfelelően alakult, az időre született gyermekek 

körében a hangulat, az alkalmazkodás, a visszaterelhetőség és a vokalizáció 

összefüggött a nyelvi fejlettséggel, emellett az orietáció-bevonódás, az 

érzelemszabályozás, az együttműködés, a megerőltetőség, és a negatív érzelmek is 

kapcsolatban álltak a nyelvi alskálával. A temperamentumtípusokat vizsgálva az 

időre született csoportban a könnyű/reziliens temperamentumú gyerekek jobb 

nyelvi fejlettséget mutattak, mint a nehéz/alulkontrollált temperamentumú 

gyermekek, mely szintén illeszkedik a korábbi eredményekhez (pl.: Salley és 

Dixon, 2007). Összességében tehát azok a jellemzők álltak kapcsolatban a 

nyelvi alskálával, melyek elősegítik a társas interakciókat, így valószínűleg 

ezen az úton támogathatják a gyermek nyelvi fejlődését. A koraszülött 

csoportban a temperamentumtípusokkal nem adódott összefüggés, valamint 

nagyrészt azok a jellemzők álltak kapcsolatban a nyelvi fejlődéssel, mint a 

kontrollcsoportban, néhány különbséggel. Tehát a két csoportban a 

temperamentumjellemzők és a nyelvi fejlődés kapcsolata hasonlóan alakult, 

azonban típusok szerint már eltér a cél- és a kontrollcsoport egymástól. 

Elképzelhető, hogy a koraszülöttek körében a temperamentumtípusba tartozás 

önmagában nem befolyásolja a nyelvi fejlődést, az egyes jellemzők viszont igen. 

Az egy évesen különböző temperamentum típusba tartozó gyerekek 2 éves kori 

nyelvi fejlettsége nem különbözött egymástól, egyik csoportban sem, így "L" 

hipotézisünk nem nyert megerősítést. A kutatások a figyelem és a pozitív 

emocionalitás szerepét emelték ki a nyelvi fejlődés bejóslásában (pl.: Pérez-Pereira 

et al., 2016). Az egyes temperamentumtípusokba tartozó gyerekek különböznek 

ezekben a jellemzőkben, azonban úgy tűnik, hogy ez nem jelenik meg a nyelvi 

alskálán elért eredményeikben. További, nagyobb, illetve más összetételű mintán 

végzett vizsgálatok szükségesek a temperamentumtípusok és a nyelvi fejlődés 

longitudinális kapcsolatának tisztázásához. 
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VI.4.  A temperamentum kapcsolata az anya-gyermek 
interakcióval 

 

Az anya és gyermeke közötti, játékhelyzetben megfigyelt interakciók, valamint 

a gyermek temperamentuma közötti összefüggéseket mutatjuk be, először az 

egyidejű, majd a longitudinális kapcsolódásokat bemutatva. 

 

VI.4.1. Van-e összefüggés az egy éves kori anya-gyermek 
interakció és a gyermek egy éves kori temperamentuma 
között? 

 

A gyermek egy éves kori temperamentuma, és édesanyjával való 

interakciójának jellemzői mindkét csoportban kapcsolódtak egymáshoz, ezek a 

kapcsolódások azonban eltérnek egymástól. A koraszülött csoportban jóval több 

kapcsolatot találunk, mint az időre születetteknél. Érdekes módon a gyerekek 

interakciós viselkedése és temperamentuma alig kapcsolódott egymáshoz, "M" 

hipotézisünk csak részben igazolódott. Ennek hátterében az is állhat, hogy az 

interakciós viselkedés kódolása a viselkedés társas aspektusaira fókuszált, míg a 

temperamentum kódolása csak részben vonatkozott erre. A koraszülöttek körében a 

játékos helyzetben mutatott aktivitásszint számos temperamentumjellemzőhöz 

kapcsolódott, úgy tűnik, az ő viselkedésük valamivel következetesebb a helyzetek 

között. A kérdést, hogy ebben a jelenségben a temperamentum viselkedést 

erőteljesebben meghatározó hatásáról van-e szó, azaz hogy a koraszülöttek kevésbé 

alkalmazkodnak viselkedésükkel az adott helyzethez, további kutatások tudják 

megválaszolni. 

"N" hipotézisünkkel ellentétben a kontrollcsoportban az anya érzelmi 

bevonódása nagyobb a nehezebben alkalmazkodó gyerekeknél, illetve a 

megerőltetőbb gyerekeknél több a fizikai kontaktus az anyával. Más jellemzőkkel 

azonban nem adódott összefüggés. Az eredmény magyarázata lehet, hogy mi 

dimenziókat vizsgáltunk, míg a korábbi kutatások jó része a nehéz 

temperamentumú gyerekek vizsgálatából vonta le következtetéseit. A 

kontrollcsoportban azonban temperamentumtípusok szerint összehasonlítva nincs 
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különbség az anyai interakciós viselkedésben. Úgy tűnik, hogy az időre született 

gyermekeknél a temperamentumbeli különbségeknek csak igen kis hatása 

mutatható ki az anyai viselkedésre. Az anya és gyermeke közötti interakciót 

számos faktor befolyásolja (Guralnick, 2012; Bronfenbrenner, 1993; Belsky, 1984) 

elképzelhető, hogy ebben az esetben ezek a tényezők jelentősebb szerepet játszottak 

az anya viselkedésében, mint a gyermek temperamentuma, vagy a temperamentum 

ezekkel a jellemzőkkel együttesen befolyásolta az anya viselkedését. Például 

Kochanska et al. (2004) egyik kutatásában csak az anya személyisége volt hatással 

gyermekével való viselkedésére, a gyermek jellemzői nem, Clark et al. (2000) 

eredményei szerint pedig az anya személyisége önmagában, illetve a gyermek 

temperamentumával együttesen befolyásolták az anya nevelési gyakorlatát. 

A célcsoportban az anya egy interakciós jellemzőjével erőteljesebb 

kapcsolatban állt a temperamentum, azon gyerekek édesanyái, akik 

érzelemszabályozása jobb, kevesebbet mocorognak, mászkálnak el a 

helyzetből, jobban bírják a tesztfelvételt, és az könnyebb is velük, valamint 

figyelmük visszaterelhetőbb a feladatokhoz, jobban igyekeztek tanítani 

gyermeküket, illetve temperamentumuk, és az anya viselkedése között több az 

összefüggés. Ez utóbbi hátterében állhat az a széles körben elfogadott nézet, hogy a 

rizikós gyermekek fejlődésére a környezet hatása különösen jelentős (Kalmár, 

2007; Stevenson Barratt et al., 1996; Aylward, 2002), ugyanakkor mutathatja azt is, 

hogy a koraszülött gyermekek anyái igyekeznek viselkedésüket (különösen a 

tanítás terén) minél inkább a gyermek jellemzőihez igazítani, melynek hátterében a 

gyermek sérülékenysége, vagy annak anyai percepciója (is) állhat. 

A temperamentumtípusokat tekintve a nehéz/alulkontrollált temperamentumú 

koraszülött gyerekek gondozói korlátozóbban viselkednek az interakciókban, 

ugyanakkor több pozitív érzelmet és bevonódást mutatnak, mint a könnyű és a 

lassan felmelegedő gyerekek édesanyái. Eredményeink így egyrészt megerősítik a 

Bozette (2007) által leírtakat, a baba nehezebb jellemzőire pozitív bevonódással 

reagáló anyai viselkedést, másrészt ebben a csoportban jelen van a nehéz 

temperamentum kutatásában konzisztensen megjelenő erőteljesebb anyai korlátozás 

is. Az erősebb anyai kontroll, amennyiben nem túlzott, intruzív jellegű, a 
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koraszülöttek esetében kompenzáló hatással bír (Goldberg és DiVitto, 2002). A 

nehéz/alulkontrollált temperamentumú gyerekeket szabályozási nehezítettség 

jellemzi, az ő esetükben a környezeti kontroll elősegíti szabályozásukat 

(részletesebben lásd VI.4.2 fejezet). Az eddigiekből következően koraszülött, 

nehéz/alulkontrollált temperamentumú gyermekek esetében az anya pozitív, 

kontrolláló viselkedése a gondozó szenzitivitását, a gyermek jellemzőihez való 

megfelelő alkalmazkodását tükrözheti. 

 

VI.4.2. Van-e összefüggés az egy éves kori anya-gyermek 
interakció, és a gyermek 3 éves kori temperamentum 
között? 

 

 Az egy éves kori, anya és gyermeke között zajló interakció jellegzetességei, és 

a gyermek három éves kori temperamentuma között számos kapcsolat adódott, és a 

kapcsolódások máshogyan alakultak a két csoportban. A kapcsolatokat az időre 

született csoportban a 14. ábrán, a koraszülött csoportban a 15. ábrán szemléltettük.  

 A koraszülött csoportban az anya interakciós viselkedése jobban befolyásolja a 

gyermek 3 éves temperamentumát, újfent tetten érhető a környezet jelentősebb 

szerepe (Kalmár, 2007, Aylward, 2003), illetve az a két viselkedés jelentős 

(verbális aktivitás, érzelmi melegség), mely az időre született csoportban egyáltalán 

nem befolyásolja a temperamentumot. Az időre született csoportban az anya 

tanítási igyekezete kiemelkedő, illetve engedékenységének van még szerepe. Az 

interakció kölcsönössége ebben a csoportban nem magyarázó változó, a 

célcsoportban a gyermek alkalmazkodására van hatással. Tehát eredményeink nem 

az „O” és "P" hipotézisünkben vártaknak megfelelően alakultak. Ennek hátterében 

részben az állhat, hogy számos, anyai interakciós viselkedést vizsgáló kutatás az 

anyai szenzitivitásra (illetve annak valamely aspektusára, részletesen lásd Hámori, 

2015) fókuszál, míg a mi vizsgálatunk az anyai viselkedés négy jellemzőjét 

elemezte.   

 Részleteiben megnézve a longitudinális kapcsolatokat, azt látjuk, hogy az időre 

született csoportban az anya tanítási igyekezete a gyermek egy éves korában 
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pozitívan hatott a feladatokba való bevonódására, a teszthelyzethez való 

alkalmazkodásra, a vizsgálóval való együttműködésre, és arra, hogy mennyit 

vokalizált a gyermek a vizsgálat alatt, 3 éves korában. Ugyanakkor a „tanító” anyák 

gyermekei kevésbé megközelítőek 3 évesen. Látható, hogy az anya tanítási 

igyekezete leginkább a gyermek feladattal, teszthelyzettel kapcsolatos jellemzőit 

befolyásolta, pozitív irányban. Elképzelhető, hogy ezek a gyermekek 

„hozzászoknak” az ilyen helyzetekhez, ismerős számukra a feladatozás, a 

felnőttekkel való ilyen típusú interakció, és ez jelenik meg viselkedésükben.  
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15. ábra A temperamentum és az anya-gyermek interakció közötti longitudinális 

kapcsolatok az időre született csoportban 
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16. ábra A temperamentum és az anya-gyermek interakció közötti longitudinális 

kapcsolatok a koraszülött csoportban 
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 A koraszülött csoportban az egy éves korban kevésbé meleg, odaforduló anyák 

gyermekei 3 évesen intenzívebben fejezik ki tetszésüket illetve nemtetszésüket, 

többet vokalizálnak, és kevésbé megerőltető velük a tesztfelvétel. Elképzelhető, 

hogy a kevésbé odaforduló, elfogadó anyák gyermekei úgy igyekeznek anyjuk 

figyelmét felhívni magukra, hogy érzelmeiket „hangosabban” jelenítik meg, illetve 

többet beszélnek, vokalizálnak. Az anya verbális aktivitása jótékony hatással van a 

gyermek 3 éves kori figyelmének fókuszálására és visszaterelhetőségére, valamint 

arra, hogy milyen gyorsan fárad el, ugyanakkor az aktívabb anyák gyermekei 

kevesebbet vokalizálnak. Az anya verbalitása, és a gyerekek jellemzőinek 

kapcsolódása hátterében feltételezhetünk egy szabályozási mechanizmust, 

mely minden gyermeknél jelen van, de fejlődési rizikó jelenlétében megnőhet a 

jelentősége. Koragyermekkorban, de 3 éves korig különösen, a szülőknek kiemelt 

szerepük van a kisgyermek önszabályozásában, ezt nevezi Sroufe (2000) irányított 

önszabályozásnak. A szülő adja a szabályozás keretét a gyermek számára, illetve a 

gyermek a szabályozás eszközeinek jó részét a szülőtől tanulja, melyben a szülő és 

gyermeke közötti kommunikációnak alapvető jelentősége van (Whitebread & 

Basilio, 2012). A gyermek részben a szülővel való kommunikációban megtanult 

eszközökkel szabályozza később gondolatait és cselekedeteit, ez az út tetten érhető 

például a szándékos figyelem fejlődésében is (Vigotszkij, 1971; Whitebread és 

Basilio, 2012). A csecsemő és a kisgyermek önszabályozását tulajdonképpen úgy is 

leírhatjuk, mint egy két karú mérleget, ahol az egyik kar a szülőt, a másik a 

gyermeket jelképezi. A gyermek szabályozási képessége határozza meg, hogy a 

szülőnek milyen mértékben szükséges szabályoznia őt, és ez dinamikusan változik 

a fejlődéssel, a gyermek állapotával, az egyes helyzetek kihívásaival, stb. Amikor a 

gyermek szabályozási képessége korlátozott (pl.: életkorából, aktuális állapotából, 

temperamentumából, stb. kifolyólag), a szülőnek erőteljesebben kell támogatnia a 

gyermek önszabályozását, míg ha a gyermek hatékonyan tudja szabályozni magát, a 

szülő szerepe jóval kisebb. Az éretlen idegrendszer gyakran jelent szabályozási 

nehézségeket (Aylward, 2003), ahol a fentieknek megfelelően a szülő szerepe 

nagyobb. A koraszülöttek verbálisan aktívabb anyái az erőteljesebb külső 

szabályozást valósíthatják meg, mely a fejlődési rizikóból fakadóan adekvát lehet, 
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és elősegíti gyermekeiknél a belső kognitív szabályozás fejlődését, középpontban a 

figyelem fejlődésével. A szabályozás ezen aspektusa jelenhet meg abban is, hogy 

ezek a gyerekek jobban bírják a tesztfelvételt. A gyermek önszabályozásának 

támogatásában tetten érhető a környezet kitüntetett szerepe, mely enyhítheti, 

de súlyosbíthatja is a fejlődési rizikót (Aylward, 2002, 2003). 

Az anyai verbalitás és a gyermek vokalizációja közötti negatív összefüggés 

magyarázataként feltehető, hogy az eleve kevesebbet vokalizáló gyermekek anyái 

többet beszélnek gyermekükhöz. 

 Külön figyelmet érdemel még az az összefüggés, hogy az anya tanítási 

igyekezete negatívan hat a gyermek figyelmére. Itt valószínűleg fordított lehet az 

összefüggés, azoknál a gyerekeknél, akiknek gyengébb a figyelme, az anyák jobban 

igyekeztek tanítani, a helyzetben tartani őket. 

 Az anyai verbális aktivitás hatása a figyelem fókuszálásra, 

visszaterelhetőségre, valamint a robosztusságra különösen jelentős eredmény. 3 

éves korban a koraszülöttek kevésbé bírták jól a tesztfelvételt, mint az időre 

született gyermekek. Ennek hétterében az áll, hogy a robosztusság az időre 

születetteknél növekszik az életkorral, míg a koraszülöttek körében nem. Ez a  

trend, kiegészülve azzal, hogy az aktivitásszint ebben a csoportban nem csökken, 

amennyiben fennmarad a későbbiekben is, rizikót jelent a későbbi viselkedéses 

problémák, valamint az iskolai nehézségek szempontjából.  

 A fáradékonyság és a visszaterelhetőség emellett még ebben az életkorban is 

kapcsolatban állt a fejlődési teszten elért eredményekkel, szemben a többi 

temperamentumjellemzővel. A nyelvi fejlődéssel pedig mindhárom jellemző 

összefüggést mutatott. A koraszülöttek körében a viselkedéses és iskolai 

nehézségek mellett gyakran tapasztalható figyelmi probléma (pl.: Healy, 2010) is 

(mely természetesen szintén összefüggésben állhat az iskolai nehézségekkel).  

Eredményeink alapján az anyai verbális aktivitás a koraszülötteknél 

védőfaktorként működhet a későbbi figyelmi, iskolai és viselkedéses 

problémákra nézve, mely kiemeli fontosságát a prevencióban és az 

intervenciókban.  
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VI.5. A temperamentum, az anya-gyermek interakció, és a 
fejlődés kapcsolata 

 

 

Számos kutatás eredményei támasztják alá, hogy a gyermek jellemzői, és a 

környezettel való interakciók együttesen befolyásolják a gyermek fejlődését (pl.: 

Poehlmann et al., 2012). Saját kutatásunkban a koraszülött csoportban kaptunk 

ennek megfelelő eredményeket, a kognitív fejlődéssel kapcsolatban. Úgy tűnik, 

hogy nehéz/alulkontrollált temperamentumú koraszülött gyermek esetén az 

érzelmileg bevonódó, pozitív anyának, míg könnyű/reziliens, illetve lassan 

felmelegedő/túlkontrollált koraszülött gyermek esetén az elsősorban tanító anyának 

van pozitív hatása a gyermek kognitív teljesítményére. A temperamentumjellemzők 

vizsgálata alapján (VI.4.1 fejezet) a könnyebb jellemzőkkel rendelkező gyerekeket 

az anyák jobban igyekezték tanítani, melynek a gyermek 3 éves kognitív 

teljesítményében látszik is az eredménye. Az anya tanító viselkedésének (pl.: Fagot 

és Gauvain, 1997), valamint pozitív bevonódásának (Poehlmann et al., 2012) és a 

gyermek temperamentumának interakciójára a kognitív fejlődés befolyásolásában 

vannak korábbi eredmények, azonban a kutatások jellemzően vagy az optimális-

kevésbé optimális anyai viselkedés dichotómiában gondolkodtak, vagy egy 

interakciós jellemző mértékének hatását vizsgálták. Saját kutatásunk a 

különböző, de hasonló mértékben megfelelőnek tekintett anyai interakciós 

stílusok hatásainak vizsgálatával túlmutat a korábbiakon.  

Az időre született csoportban csak a temperamentumnak volt hatása a fejlődési 

teszten elért eredményre (lásd: VI.3.1.1 fejezet), az anyai viselkedésnek, illetve a 

kettő interakciójának nem. A jelenségben tetten érhető a környezet jelentősebb 

hatása fejlődési rizikó esetén, azaz az interakcióban való olyan különbségek, 

melyek a tipikus fejlődésű gyermekek fejlődését nem (vagy jelen vizsgálatban 

nem kimutathatóan) befolyásolják, a koraszülött gyermekek fejlődési 

kimenetelére hatást gyakorolnak (Kalmár, 2007; Kalmár, 2011). Eredményeink 

alátámasztják azt a nézetet, mely szerint a környezet enyhítheti, de súlyosbíthatja is 

a perinatális rizikót (Aylward, 2002, 2003), ugyanakkor rávilágítanak a 
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temperamentum jelentőségére a nevelési gyakorlatok fejlődésre gyakorolt 

eltérő hatásaiban (Putnam et al., 2002). 

A temperamentum és a környezet kimenetelre gyakorolt együttes hatásának 

modelljei közül eredményeink nem illeszkednek a differenciális fogékonyság 

elképzeléshez, leginkább a Chess és Thomas (1999) által megfogalmazott jó 

illeszkedés modelljében értelmezhetőek. Mérsékelt perinatális rizikó esetén 

különböző temperamentumnál eltérő anyai viselkedések bizonyulnak 

megfelelően illeszkedőnek, és a kognitív kimenetel szempontjából 

védőfaktornak, mely enyhíti az idő előtt születésből fakadó rizikót. 

Eredményeink nagyobb mintán történő megerősítése szükséges, azonban azt jelzik, 

hogy a koraszülött csecsemős családok számára tervezett intervenciókban 

érdemes a gyermeki temperamentumra, és a temperamentum szülői 

viselkedés, nevelési gyakorlat fejlődésre gyakorolt hatásainak 

változékonyságában betöltött szerepére is fókuszálni. 

 

Összességében eredményeink jól illeszkednek a fejlődési rizikóval rendelkező, 

illetve fogyatékkal élő gyermekek korai intervenciós programjainak tervezéséhez és 

megvalósításához kialakított Fejlődési Rendszerek Megközelítéshez 

(Developmental Systems Approach, Guralnick, 2012). A modellben a család 

erőforrásai, a családi interakciós mintázatok, valamint a gyermek fejlődési 

erőforrásai és folyamatai hatással vannak egymásra, és együttesen befolyásolják a 

gyermek társas és kognitív kompetenciáit. Koraszülött gyermekek esetében a 

fejlődési erőforrásokkal és folyamatokkal kapcsolatos rizikó megnő, mely 

védőfaktorokkal interakcióban alapozza meg a gyermek kompetenciáit a fejlődés 

különböző pontjain. Erre az összjátékra láttunk példákat az anya-gyermek 

interakció és a temperamentum összefüggései kapcsán, valamint a temperamentum, 

az anya-gyermek interakció és a kognitív fejlődés kapcsolatában. Ugyanakkor 

koraszülött gyermekeknél a fejlődési erőforrásokat és folyamatokat érintő rizikó 

gyakran elég hatást gyakorol ahhoz, hogy csökkentse a gyermek kompetencia 

szintjét az időre születettekhez viszonyítva (Guralnick, 2012), ez volt valószínűleg 
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tetten érhető a temperamentum és a kognitív fejlődés egyidejű viszonyának 

változásaiban. 

 

VI.6. A vizsgálat korlátai 

 

 A kapott eredmények, mint minden vizsgálat esetén, korlátozott érvényűek, így 

óvatosan kezelendők. A koraszülött csoport gyermekei mind mérsékelt 

rizikószinttel jellemezhetőek, a rájuk vonatkozó következtetések tehát nem 

általában a koraszülöttekre, csak a koraszülöttek ezen alcsoportjára érvényesek. A 

két csoport mérete is korlátozza a következtetések általánosíthatóságát. A 

koraszülött gyermekek fejlődésének vizsgálatában általános méretű mintáról van 

szó, azonban ez a létszám nem tekinthető nagy mintának. A kutatásunkban 

alkalmazott mérőeszközök igen idő- és energiaigényesek, a vizsgálatok zömükben a 

családok otthonában történtek. A rendelkezésre álló erőforrások mérlegelése 

alapján döntöttünk az alkalmazott mintaméret mellett. Ugyanakkor fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy további alcsoportokra bontás esetén eredményeink az alacsony 

csoportlétszámok miatt különös körültekintéssel értékelendők. 

 További korlát lehet, hogy a cél- és kontrollcsoport illesztését nem tudtuk 

tökéletesen kivitelezni. Amennyiben szükséges volt, a különbséget statisztikai úton 

igyekeztünk kontrollálni, figyelembe venni az elemzések során. 

 A longitudinális vizsgálatok egyik hátránya, hogy az évek alatt a minta egy 

része lemorzsolódik, különböző indokok miatt nem vesz részt a kutatás további 

részében. Ez a mi kutatásunkban is megtörtént, és ezt a helyzetet több irányból 

igyekeztünk kezelni. Egyrészt ellenőriztük, hogy lemorzsolódás utáni minta 

különbözik-e az eredetitől, a kutatásból kimaradás véletlenszerűen történt, vagy 

felfedezhető valamilyen tendencia. Másrészt a vizsgálatokban azoknak a 

gyermekeknek az adatait használtuk fel, akiknek maximum egy mérési időpontból 

hiányzott adata. A hiányzó adatokat pedig a módszertani ajánlásoknak megfelelően 

statisztikai úton kezeltük. 
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 A temperamentum mérése objektív, megbízható megfigyelői értékelésen 

alapuló módszerekkel történt, így az elfogult percepció torzító hatása 

kiküszöbölhető volt. Az ilyen típusú mérések hátránya viszont megmaradt, azaz a 

viselkedést egy rövid időszak alatt figyeltük meg, ez alapján vontunk le a 

gyermekek temperamentumára vonatkozó következtetéseket, melyek elképzelhető, 

hogy más, illetve több szituáció megfigyelésekor mások lettek volna. A kódolás 

videofelvételekről történt. E módszer előnye, hogy a felvétel, vagy egyes részei 

többször megnézhetőek, így a nem egyértelmű részletek jobban elemezhetőek. A 

hátránya, hogy a felvételeken nem minden esetben látszik minden részlet pontosan, 

mely a hiba lehetőségét rejti magában. 

Kutatásunkban a környezetnek egy igen fontos aspektusát, az anyák és 

gyermekeik közötti interakciókat vizsgáltuk. Ugyanakkor további potenciálisan 

befolyásoló környezeti tényezőket (pl.: az apával való interakciókat, a szülők 

személyiségét, vélekedéseit, a tágabb családi kontextust, stb.) nem elemeztünk. A 

gyermekek fejlődésének alakulásáról még árnyaltabb képet kaphatttunk volna több 

lehetséges faktor bevonásával. 

 

VI.7. Következtetések, összegzés 

 

 Eredményeink részben megfelelnek a szakirodalomban feltárt 

jellegzetességeknek, egyes esetekben árnyalják a koraszülöttekről eddig kialakult 

képet, és felhívják a figyelmet az ennél a csoportnál gyakrabban megjelenő  

problémák korai temperamentumbeli hátterére.  

 Az idő előtt születés hatása megjelent a koraszülött és időre született 

gyermekek közötti temperamentumbeli eltérésekben, a temperamentumjellemzők 

időbeli alakulásában, valamint a kognitív fejlődéssel, és az anya-gyermek 

interakcióval való összefüggéseiben is. Eredményeink közül kiemelkedik négy 

jellemző, melyek alakulásában, kapcsolódásaiban várhatóan az éretlen 

idegrendszerből fakadó sérülékenység jelenik meg: a robosztusság, a motoros 

aktivitás, a figyelem, valamint a visszaterelhetőség. 
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 A nemek közötti különbségek tekintetében eredményeink többségében 

megerősítik az ezen téren az eddigiekben kialakult képet: fiúk aktívabbak és 

intenzívebbek, a lányok visszaterelhetősége és érzelemszabályozása jobb, és 

kevésbé megerőltetőek. A születési státuszt és a nemet együtt vizsgálva a 

koraszülött fiúk két éves korig ebben a kultúrában kevésbé adaptív jellemzőkkel 

bírnak a koraszülött lányokhoz, és az időre született fiúkhoz képest is, azonban ez a 

különbség három éves korra eltűnik. Eredményeink hozzájárulhatnak a koraszülött 

fiúk több kutatásban (pl.: Nagy et al., 2016; Kumar et al., 2013)  is megjelent 

sérülékenysége mögötti tényezők feltárásához. 

 A temperamentum időbeli alakulását tekintve a vártaknak megfelelően a 

legtöbb jellemző folytonosnak bizonyult 3 éves korig, azonban az eredményben 

nagy szerepe van az egyes jellemzők egymáshoz való kapcsolódásának is. A 

temperamentumban az életkori normatív változásokat igazolták eredményeink, azaz 

ahogy a gyerekek nőnek, egyre több pozitív és egyre kevesebb negatív érzelmet 

mutatnak, szabályozásuk hatékonyabbá válik, figyelmük erősödik, alkalmazkodó és 

tűrőképességük nő, motoros aktivitási szintjük csökken, 2 éves kor után egyre 

együttműködőbbek és intenzívebbek.  A koraszülött csoportban két jellemző nem a 

tipikus úton fejlődött, mely rizikót jelent a későbbi problémákra nézve: a 

robosztusság nem nőtt, az aktivitás pedig nem csökkent az életkorral.  

 A temperamentumjellemzők mintázata alapján mindhárom életkorban el 

tudtunk különíteni három temperamentum típust, melyek jórészt megfeleltethetőek 

a korábbi kutatások (pl.: Chess és Thomas, 1977; Minde et al., 1989; Caspi, 2000; 

Asendorpf és van Aken, 1999) által leírt három típusnak, a nehéz/alulkontrollált, a 

könnyű/reziliens és a lassan felmelegedő/túlkontrollált temperamentumnak. A cél- 

és a kontrollcsoport között volt különbség a típusok eloszlásában. A típusok két 

éves kor körül stabilizálódnak, eredményeink ez alapján kiterjesztik a 

temperamentumtípusokról való eddigi ismereteinket. 

 A temperamentum és a fejlődési mutatók minden életkorban, mindkét 

csoportban kapcsolatban álltak egymással, bár különböző mértékben, valamint a két 

csoportban nem ugyanazok a jellemzők hangsúlyosak.  Mind a két csoportban 

kiemelkedik a robosztusság jelentősége. A temperamentum és a fejlődés 
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kapcsolatának hátterében az áll, hogy a képességteszteken elért teljesítmény a 

viselkedéses kompetenciától is függ (Karp et al., 2004; Kubicek et al., 2001), 

valamint hogy az egyes jellemzők mennyiben segítik elő, vagy nehezítik a gyermek 

feladatmegoldásra koncentrálását. A koraszülött csoportban 3 éves korra a 

temperamentum kapcsolata a fejlődési indexekkel szinte teljesen eltűnik, míg az 

időre született csoportra ez nem jellemző. Elképzelhető, hogy ebben az életkorban a 

fejlődési teszt feladatai olyan mértékben váltak nehezebbé a koraszülött gyermekek 

számára, hogy egyéni különbségeik a temperamentum tekintetében már nem 

befolyásolják teljesítményüket, kivéve a robosztusságot, és a figyelem 

visszaterelhetőségét. A nehéz/alulkontrollált temperamentum rizikófaktor a fejlődés 

szempontjából, az időre született csoportban hosszú távon is. Az összefüggés 

hátterében az állhat, hogy ezek a jellemzők nehezebbé tehetik a gyermek számára 

az explorációt és a társas interakciókat, ezáltal a tanulást is (pl.: Dixon et al., 2006), 

mely megjelenik a fejlődési teszten nyújtott teljesítményükben. A koraszülött 

csoportban a temperamentum és az anyai stílus interakciója bizonyult jó 

előrejelzőnek. 

  Az időre született gyermekeknél a temperamentumbeli különbségeknek 

csak igen kis hatása mutatható ki az anyai viselkedésre. Az anya és gyermeke 

közötti interakciót számos faktor befolyásolja (Guralnick, 2012; Bronfenbrenner, 

1993; Belsky, 1984) elképzelhető, hogy ebben az esetben ezek a tényezők 

jelentősebb szerepet játszottak az anya viselkedésében, mint a gyermek 

temperamentuma, vagy a temperamentum ezekkel a jellemzőkkel együttesen 

befolyásolta az anya viselkedését.  

A nehéz/alulkontrollált temperamentumú koraszülött gyerekek gondozói 

korlátozóbban viselkednek az interakciókban, ugyanakkor több pozitív érzelmet és 

bevonódást mutatnak, mint a könnyű és a lassan felmelegedő gyerekek édesanyái, 

mely a gondozó szenzitivitását, a gyermek jellemzőihez való megfelelő 

alkalmazkodását tükrözheti. 

 A koraszülött csoportban az anya interakciós viselkedése jobban befolyásolja a 

gyermek 3 éves temperamentumát, tetten érhető a környezet jelentősebb szerepe 

(Kalmár, 2007, Aylward, 2003).  Az anya verbális aktivitása jótékony hatással van 
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a gyermek 3 éves kori figyelmének fókuszálására és visszaterelhetőségére, valamint 

arra, hogy milyen gyorsan fárad el, ugyanakkor az aktívabb anyák gyermekei 

kevesebbet vokalizálnak. Az összefüggés hátterében a gyermek önszabályozásának 

anyai támogatását sejtjük.  Eredményeink alapján az anyai verbális aktivitás a 

mérsékelt rizikójú koraszülötteknél védőfaktorként működhet a későbbi 

problémákra nézve, mely kiemeli fontosságát a prevencióban és az 

intervenciókban.  

Számos kutatás eredményei támasztják alá, hogy a gyermek jellemzői, és a 

környezettel való interakciók együttesen befolyásolják a gyermek fejlődését (pl.: 

Poehlmann et al., 2012). Saját kutatásunkban a koraszülött csoportban kaptunk 

ennek megfelelő eredményeket, a kognitív fejlődéssel kapcsolatban, az időre 

született csoportban csak a temperamentumnak volt hatása a fejlődési teszten elért 

eredményre. Nehéz/alulkontrollált temperamentumú koraszülött gyermek esetén az 

érzelmileg bevonódó, pozitív anyának, míg könnyű/reziliens, illetve lassan 

felmelegedő/túlkontrollált koraszülött gyermek esetén az elsősorban tanító anyának 

van pozitív hatása a gyermek kognitív teljesítményére. Tehát azok az interakciós 

eltérések, melyeknek tipikus fejlődés esetén nem mutatkozott hatása, a koraszülött 

gyermekek fejlődési kimenetelét befolyásolják (Kalmár, 2007; Kalmár, 2011). 

Eredményeink kiemelik a környezet szerepét a rizikós fejlődésben, emellett 

rávilágítanak a temperamentum jelentőségére a nevelési gyakorlatok fejlődésre 

gyakorolt eltérő hatásaiban (Putnam et al., 2002). 

A temperamentum-anyai viselkedés interakciójának hatásai a Chess és Thomas 

(1999) által megfogalmazott jó illeszkedés modelljében értelmezhetőek. Mérsékelt 

perinatális rizikó esetén különböző temperamentumnál eltérő anyai viselkedések 

bizonyulnak megfelelően illeszkedőnek, és a kognitív kimenetel szempontjából 

védőfaktornak, mely enyhíti az idő előtt születésből fakadó rizikót. Eredményeink 

alátámasztják a koraszülöttek számára tervezett intervenciókban a gyermeki 

temperamentum figyelembe vételének szükségességét.   

Eredményeink jól illeszkednek Guralnick (2010) a fejlődési rizikóval 

rendelkező, illetve fogyatékkal élő gyermekek korai intervenciós programjaihoz 

Fejlődési Rendszerek Megközelítéséhez. Az intervenciók tervezése és 
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megvalósítása kapcsán három eredményünket tartjuk különösen jelentősnek. Két 

temperamentumjellemző, a robosztusság és a mozgásos aktivitás atipikusan fejlődik 

mérsékelt perinatális rizikó esetén, elmarad a robosztusság normatív növekedése, 

valamint az aktivitás normatív csökkenése. Mindkettő rizikót jelent a későbbi 

problémákra nézve, így indokolt az intervenciókban való figyelembevételük, illetve 

amennyiben lehetséges, fejlesztésük. Ez utóbbihoz kapcsolódik az az eredményünk, 

hogy a koraszülött gyerekek 3 éves kori fáradékonyságát, valamint figyelmének 

kitartását és visszaterelhetőségét az anya egy éves kori verbális aktivitása 

befolyásolta. Az aktívabb anyai verbalitás védőfaktornak bizonyult e jellemzők 

tekintetében, így érdemes bekerülnie az intervenciók által megcélzott területek 

közé. Harmadik eredményünk szerint a koraszülött csoportban eltérő 

temperamentumtípus esetén más anyai viselkedések bizonyultak a kognitív 

kimenetel szempontjából védőfaktornak, mely enyhíti az idő előtt születésből 

fakadó rizikót. A temperamentumfókuszú intervenciók egyik fő célkitűzése a szülő 

és gyermeke közötti illeszkedés elősegítése. Eredményeink alapján a gyermeki 

temperamentum felmérését, valamint a szülő és a gyermek illeszkedését célzó 

elemeket ajánlott beépíteni a koraszülöttek számára tervezett intervenciós 

programokba, mivel a gyermek temperamentumához megfelelően illeszkedő szülői 

viselkedés elősegíti a gyermek kognitív fejlődését (is). 
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X. Mellékletek 
   

  

1. Melléklet BSID-II Kódolói megbízhatósági adatok 24 hónapos gyerekeknél 

 

Medgyesi Patrícia és a szerző közötti összefüggések (n=10) 

  BSID-II    

változó Pearson Spearman Wilcoxon Kappa_0 Kappa_1 

Bayley 5 0,958** 0,951** -1,00
0,31

 0,861  

Bayley 6 0,980** 0,997** -1,00
0,31

 0,867  

Bayley 7 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 8 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 9 0,764* 0,764* -1,00
0,31

 0,737  

Bayley 10 0,899** 0,867** -1,41
0,16

 0,714  

Bayley 11 0,916** 0,901** -1,00
0,31

 0,844  

Bayley 12 0,826** 0,830** -1,73
0,08

 0,697 1 

Bayley 13 0,898** 0,901** -1,73
0,08

 0,722  

Bayley 14 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 15 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 16 0,884** 0,916** -1,41
0,16

 0,697 1 

Bayley 17 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 18 0,667* 0,667* -1,00
0,31

 0,615 1 

Bayley 19 0,906** 0,826** -1,41
0,16

 0,697 1 

Bayley 20 0,917** 0,891** 0,00
1,00

 0,706  

Bayley 21 0,919** 0,919** -1,41
0,16

 0,722  

Bayley 22 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 23 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 24 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 25 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 26 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 27 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 28 .. .. -1,00
0,31

 1  

Bayley 29 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 30 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  
A korrelációszámításnál a kipontozott részeken a változó konstansnak volt tekinthető (vagy 

egyikünknél, vagy mindkettőnknél), ezért a számítást nem lehetett elvégezni. 
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2. Melléklet TRIB Kódolói megbízhatósági adatok 16 hónapos gyerekeknél 

 

Bárnai Ingrid illetve Guba Veronika és a szerző közötti összefüggések (n=14) 

  TRIB    

változó Pearson Spearman Wilcoxon Kappa_1 Kappa_2 

TRIB 1 0,607* 0,646* -1,11
0,26

 0,734  

TRIB 2 0,396 0,323 -2,12
0,03

 0,799  

TRIB 3 0,881** 0,894** -2,81
0,005

 0,825  

TRIB 4 0,765** 0,760** -1,61
0,107

 0,821  

TRIB 5 0,310 0,460 -1,00
0,31

 0,706  

TRIB 6 0,671** 0,671** -1,38
0,16

 0,906  

TRIB 7 0,436 0,539* -0,36
0,72

 0,619 1 

TRIB 8 0,672** 0,648* -0,26
0,79

 0,817  

TRIB 9 0,544* 0,507 -1,41
0,16

 0,794  

TRIB 10 0,636* 0,534* -0,92
0,36

 0,732  

TRIB 11 0,326 0,302 -0,64
0,52

 0,444 1 

TRIB 12 0,918** 0,929** -2,12
0,03

 0,904  

TRIB 13 0,861** 0,801** 0,00
1,00

 1  
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3. Melléklet A szerző önmagával való kódolói megbízhatósági adatai 24 

hónapos gyermekeknél (n=10) 

 

  BSID-II    

változó Pearson Spearman Wilcoxon Kappa_0 Kappa_1 

Bayley 5 0,975** 0,959** -1,00
0,31

 0,881  

Bayley 6 0,980** 1,000** -1,00
0,31

 0,840  

Bayley 7 0,939** 0,996** -1,00
0,31

 0,714  

Bayley 8 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 9 0,706* 0,822** -0,577
0,56

 0,520 1 

Bayley 10 0,834** 0,610* -0,577
0,56

 0,556 1 

Bayley 11 0,861** 0,832** -1,732
0,08

 0,629 1 

Bayley 12 0,957** 0,956** -1,00
0,31

 0,862  

Bayley 13 0,896** 0,904** -0,577
0,56

 0,660 1 

Bayley 14 0,779** 0,802** -1,732
0,08

 0,561 1 

Bayley 15 0,867** 0,868** -1,732
0,08

 0,636 1 

Bayley 16 0,926** 0,969** -1,414
0,15

 0,739  

Bayley 17 0,775** 0,775** -1,00
0,31

 0,750  

Bayley 18 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 19 0,902** 0,793** 0,00
1,00

 0,733  

Bayley 20 0,908** 0,889** -1,00
0,31

 0,564 1 

Bayley 21 0,953** 0,928** -1,00
0,31

 0,876  

Bayley 22 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 23 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 24 1,000** 1,000** 0,00
1,00

 1  

Bayley 25 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 26 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 27 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 28 .. .. -1,00
0,31

 1  

Bayley 29 .. .. 0,00
1,00

 1  

Bayley 30 .. .. 0,00
1,00

 1  

TRIB 1 0,941** 0,911** -0,577
0,56

 0,629 1 

TRIB 2 0,982** 0,955** -1,414
0,15

 0,789  

TRIB 3 0,898** 0,877** -1,342
0,18

 0,434 1 

TRIB 4 0,965** 0,971** -1,414
0,15

 0,791  

TRIB 5 0,960** 0,927** -1,414
0,15

 0,774  

TRIB 6 0,957** 0,951** -1,414
0,15

 0,739  

TRIB 7 0,953** 0,958** -1,633
0,10

 0,710  

TRIB 8 0,932** 0,951** -1,342
0,18

 0,504 1 

TRIB 9 0,915** 0,932** -2,00
0,04

 0,556 1 
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TRIB 10 0,943** 0,964** -0,707
0,48

 0,508 1 

TRIB 11 0,923** 0,946** -0,447
0,65

 0,464 1 

TRIB 12 0,954** 0,966** -1,342
0,18

 0,496 1 

TRIB 13 0,961** 0,852** -1,414
0,15

 0,636 1 
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4. Melléklet Az 1 éves kori változók normalitás vizsgálatának eredményei 

 

 

Változó Ferdeség Ferdeség  

z-érték 

Csúcsosság Csúcsosság 

z-érték 

MDI 12 hó -0,193 -0,640 0,749 1,259 

PDI 12 hó -0,369 -1,224 -0,273 -0,458 

Orientáció-bevonódás 

12 hó 

-0,802 -2,659 0,065 0,108 

Érzelemszabályozás 12 

hó 

-1,020 -3,382 1,204 2,024 

Motoros minőség 12 hó -5,362 -17,780 34,673 58,289 

TRIB 1 12 hó -0,169 -0,559 0,345 0,580 

TRIB 2 12 hó -0,396 -1,311 0,661 1,111 

TRIB 3 12 hó -0,202 -0,669 -0,669 -1,124 

TRIB 4 12 hó 0,296 0,980 -0,468 -0,787 

TRIB 5 12 hó 0,353 1,168 -0,355 -0,597 

TRIB 6 12 hó -0,304 -1,006 -0,052 -0,088 

TRIB 7 12 hó -0,395 -1,310 -0,691 -1,162 

TRIB 8 12 hó -0,448 -1,485 0,228 0,382 

TRIB 9 12 hó -0,628 -2,081 0,516 0,866 

TRIB 10 12 hó -0,006 -0,019 -0,147 -0,246 

TRIB 11 12 hó 0,400 1,326 -0,320 -0,538 

TRIB 12 12 hó 0,485 1,609 -0,985 -1,656 

TRIB 13 12 hó 1,267 4,202 0,930 1,563 

Kooperativitás -0,405 -1,341 -0,665 -1,117 

Szociális Válaszkészég 0,409 1,354 -0,435 -0,731 

Ellenállás 0,598 1,980 -0,834 -1,401 

Szociális 

kezdeményezés 

0,493 1,632 -0,081 -0,136 

Motoros aktivitás 0,060 0,198 -0,651 -1,094 

Érzelmi odafordulás -0,533 -1,764 0,051 0,085 

Verbális aktivitás -0,498 -1,649 -0,001 -0,001 

Engedékenység -1,159 -3,837 2,744 4,611 

Tanítási igyekezet -0,398 -1,317 -0,628 -1,055 

Kölcsönösség -0,306 -1,013 -0,366 -0,615 

Fizikai Kontaktus -0,663 -2,195 0,795 1,336 
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5. Melléklet A 2 éves kori változók normalitás vizsgálatának eredményei 

 

Változó Ferdeség Ferdeség  

z-érték 

Csúcsosság Csúcsosság 

z-érték 

MDI 24 hó -0,950 -3,145 0,595 1,220 

PDI 24 hó -0,149 -0,493 -0,141 -0,236 

KOGN 24 hó 0,302 -2,754 0,011 0,018 

NYELV 24 hó 0,339 -1,119 -0,783 -1,315 

Orientáció-bevonódás 

24 hó 

-0,086 -0,284 -1,088 -1,828 

Érzelemszabályozás 24 

hó 

-0,814 -2,695 -0,157 -0,263 

Motoros minőség 24 hó -6,043 -20,009 40,069 67,342 

TRIB 1 24 hó -0,345 -1,142 -0,446 -0,749 

TRIB 2 24 hó -0,571 -1,890 -0,077 -0,129 

TRIB 3 24 hó -0,165 -0,546 -0,827 -1,389 

TRIB 4 24 hó -0,025 -0,082 -0,335 -0,561 

TRIB 5 24 hó 0,059 0,195 0,548 0,921 

TRIB 6 24 hó -0,067 -0,221 -0,807 -1,356 

TRIB 7 24 hó -0,027 -0,089 -1,024 -1,721 

TRIB 8 24 hó -0,114 -0,377 -0,784 -1,317 

TRIB 9 24 hó -0,358 -1,185 0,586 0,984 

TRIB 10 24 hó 0,147 0,486 -0,764 -1,284 

TRIB 11 24 hó 0,470 1,556 -1,034 -1,737 

TRIB 12 24 hó -0,116 -0,384 -1,261 -2,119 

TRIB 13 24 hó 1,766 5,847 2,982 5,011 
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6. Melléklet A 3 éves kori változók normalitás vizsgálatának eredményei 

 

Változó Ferdeség Ferdeség  

z-érték 

Csúcsosság Csúcsosság 

z-érték 

MDI 36 hó -0,370 -1,225 0,172 0,289 

PDI 36 hó -0,276 -0,913 0,049 0,082 

Orientáció-bevonódás 

36 hó 

-1,090 -3,609 2,099 3,527 

Érzelemszabályozás 36 

hó 

-0,946 -3,132 0,615 1,033 

Motoros minőség 36 hó -7,334 -24,284 55,571 93,396 

TRIB 1 36 hó -0,632 -2,092 -0,152 -0,255 

TRIB 2 36 hó -1,099 -3,639 0,912 1,532 

TRIB 3 36 hó -0,661 -2,188 0,160 0,268 

TRIB 4 36 hó 0,352 1,165 -1,038 -1,744 

TRIB 5 36 hó -0,326 -1,079 -0,373 -0,626 

TRIB 6 36 hó -0,493 -1,632 -0,370 -0,621 

TRIB 7 36 hó -0,275 -0,910 -0,895 -1,504 

TRIB 8 36hó -1,002 -3,317 0,351 0,589 

TRIB 9 36 hó -0,350 -1,158 -1,114 -1,872 

TRIB 10 36 hó 0,127 0,420 -0,600 -1,008 

TRIB 11 36 hó -0,225 -0,745 -0,839 -1,410 

TRIB 12 36 hó -0,362 -1,198 -0,907 -1,524 

TRIB 13 36 hó 2,825 9,354 6,179 10,384 
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7. Melléklet A kiugró értékek kezelése utáni normalitás vizsgálat eredményei 5 

változó esetében 

 

 

 

Változó Ferdeség Ferdeség  

z-érték 

Csúcsosság Csúcsosság 

z-érték 

Érzelemszabályozás 12 

hó 

-0,634 -2,099 -0,494 -0,830 

Engedékenység -0,086 -0,284 -0,342 -0,574 

Orientáció-bevonódás 

36 hó 

-0,528 -1,748 -0,404 -0,678 

TRIB 2 36 hó -0,689 -2,281 -0,514 -0,863 

TRIB 8 36hó -0,806 -2,668 -0,494 -0,764 
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8. Melléklet A temperamentumdimenziók leíró statisztikái a koraszülött csoportban 1, 2 és 3 éves korban 

 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentumjellemző Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás 

Orientáció-bevonódás 23-43 36,16 4,774 26-41 34,32 4,423 25-44 37,18 4,595 

Érzelemszabályozás 37-49 43,98 3,481 27-45 38,64 4,931 32-45 41,32 2,945 

Megközelítés 5-9 6,75 1,236 4-9 6,68 1,362 4-9 6,64 1,283 

Adaptáció 2-9 6,57 1,687 3-9 7,00 1,563 3-9 6,93 1,609 

Ált. emocionális tónus 2-8 5,68 1,701 4-9 6,39 1,370 2-9 6,46 1,666 

Aktivitás 3-8 4,79 1,500 2-8 5,18 1,492 3-7 5,21 1,287 

Figyelem 3-8 4,93 1,585 2-9 5,43 1,574 3-8 5,96 1,232 

Robosztusság 1-9 5,86 1,919 4-9 6,54 1,621 4-9 6,14 1,458 

Együttműködés 2-9 5,32 1,982 2-9 5,14 2,103 3-9 6,14 1,580 

Visszaterelhetőség 1-8 5,07 1,923 2-9 5,71 2,052 3-9 7,07 1,844 

Intenzitás 1-8 4,57 1,665 2-8 4,71 1,272 3-8 5,96 1,644 

Megerőltetőség 1-8 4,57 1,894 1-9 4,75 2,335 1-8 4,75 1,578 

Vokalizáció 3-7 4,21 1,166 4-8 5,39 1,499 3-9 6,14 1,604 

Pozitív érzelmek 2-7 4,29 1,802 1-8 4,57 2,218 2-8 5,71 1,536 

Negatív érzelmek 1-7 2,39 1,595 1-4 1,54 ,922 1-2 1,14 ,356 
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9. Melléklet A temperamentumdimenziók leíró statisztikái az időre született csoportban  1, 2 és 3 éves korban 

 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentumjellemző Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás 

Orientáció-bevonódás 25-43 36,61 4,867 27-43 34,57 4,408 25-44 37,06 5,190 

Érzelemszabályozás 33-50 42,50 4,725 31-45 39,51 3,721 34-45 40,94 3,217 

Megközelítés 4-8 6,60 ,946 3-9 6,80 1,471 2-9 7,14 2,002 

Adaptáció 4-9 6,49 1,147 4-9 7,26 1,400 3-9 7,17 2,051 

Ált. emocionális tónus 2-8 4,80 1,471 3-9 6,43 1,577 2-9 6,54 1,771 

Aktivitás 3-8 5,43 1,170 2-7 4,97 1,071 3-7 4,23 1,239 

Figyelem 3-7 5,11 1,132 3-8 5,54 1,146 3-9 6,31 1,778 

Robosztusság 3-8 5,40 1,439 4-9 6,69 1,345 1-9 7,20 2,180 

Együttműködés 3-8 5,46 1,578 2-9 5,34 2,014 1-9 5,77 2,533 

Visszaterelhetőség 3-7 5,26 1,120 2-9 5,63 2,073 3-9 7,31 1,982 

Intenzitás 3-7 5,26 1,039 2-7 4,14 1,033 3-8 6,11 1,659 

Megerőltetőség 3-8 5,06 1,413 1-8 4,63 1,942 1-9 4,09 2,594 

Vokalizáció 2-8 4,94 1,371 3-8 5,31 1,549 3-9 6,09 1,738 

Pozitív érzelmek 2-7 3,49 1,442 1-9 5,06 2,351 1-9 5,11 2,374 

Negatív érzelmek 1-7 2,80 1,659 1-5 1,60 ,914 1-2 1,06 ,236 
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10. Melléklet A temperamentumdimenziók leíró statisztikái a lányoknál  1, 2 és 3 éves korban 

 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentumjellemző Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás 

Orientáció-bevonódás 25-43 36,89 4,900 26-41 34,58 4,696 27-44 36,23 4,897 

Érzelemszabályozás 33-48 43,74 3,836 30-45 39,32 4,453 32-45 42,13 2,861 

Megközelítés 5-8 6,58 ,886 3-9 6,71 1,510 2-9 6,71 1,918 

Adaptáció 4-9 6,32 1,301 3-9 7,19 1,642 3-9 6,84 2,051 

Ált. emocionális tónus 2-8 5,42 1,478 4-9 6,42 1,311 3-9 6,29 1,510 

Aktivitás 3-8 4,81 1,250 2-7 4,81 1,327 3-6 4,19 1,014 

Figyelem 3-8 5,03 1,251 2-9 5,58 1,544 3-9 6,52 1,363 

Robosztusság 3-9 6,03 1,449 4-9 6,77 1,477 4-9 7,26 1,751 

Együttműködés 2-8 5,48 1,546 2-9 5,48 2,127 2-9 5,87 2,109 

Visszaterelhetőség 2-8 5,45 1,338 2-9 5,84 2,115 3-9 7,87 1,648 

Intenzitás 1-7 4,58 1,455 2-8 4,90 1,193 3-8 5,65 1,664 

Megerőltetőség 1-8 4,55 1,457 1-9 4,65 2,214 1-7 3,84 2,018 

Vokalizáció 2-7 4,61 1,308 3-8 5,26 1,460 3-9 5,94 1,711 

Pozitív érzelmek 2-7 3,61 1,726 1-8 4,84 2,115 2-9 5,00 2,049 

Negatív érzelmek 1-7 2,10 1,193 1-4 1,58 ,807 1-2 1,10 ,301 
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11. Melléklet A temperamentumdimenziók leíró statisztikái fiúknál  1, 2 és 3 éves korban 

 

 1 éves kor 2 éves kor 3 éves kor 

Temperamentumjellemző Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás Min-Max Átlag Szórás 

Orientáció-bevonódás 23-43 35,95 4,691 27-43 34,34 4,127 25-44 37,97 5,121 

Érzelemszabályozás 33-50 42,59 4,608 27-45 38,94 4,181 34-45 40,13 3,003 

Megközelítés 4-9 6,75 1,244 4-9 6,78 1,338 4-9 7,12 1,519 

Adaptáció 2-9 6,72 1,486 5-9 7,09 1,304 3-9 7,28 1,651 

Ált. emocionális tónus 2-8 4,97 1,750 3-9 6,41 1,643 2-9 6,72 1,888 

Aktivitás 3-8 5,47 1,391 3-8 5,31 1,176 3-7 5,12 1,476 

Figyelem 3-8 5,03 1,448 3-8 5,41 1,132 3-9 5,81 1,674 

Robosztusság 1-8 5,19 1,786 4-9 6,47 1,459 1-9 6,22 2,028 

Együttműködés 2-9 5,31 1,958 2-9 5,03 1,959 1-9 6,00 2,229 

Visszaterelhetőség 1-8 4,91 1,653 2-9 5,50 2,000 3-9 6,56 1,950 

Intenzitás 3-8 5,31 1,230 2-7 5,00 1,136 3-8 6,44 1,544 

Megerőltetőség 1-8 5,13 1,792 1-9 4,72 2,036 1-9 4,91 2,291 

Vokalizáció 3-8 4,63 1,362 3-8 5,44 1,585 3-9 6,28 1,631 

Pozitív érzelmek 2-7 4,06 1,564 1-9 4,84 2,477 1-8 5,75 2,016 

Negatív érzelmek 1-7 3,12 1,845 1-5 1,56 1,014 1-2 1,09 ,296 
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12. Melléklet A temperamentumdimenziók közötti korrelációk 1 éves korban (Pearson r) 

 

 
 

Orient. Érzszab T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Orientáció-
bevonódás 1 ,541** ,386** ,469** ,401** -,075 ,407** ,494** ,556** ,299* ,105 -,478** ,249* ,268* -,365** 

Érzelem-

szabályozás ,541** 1 ,212 ,280* ,646** -,420** ,428** ,526** ,579** ,394** -,293* -,568** ,030 ,317* -,731** 

Megközelítés 
,386** ,212 1 ,716** ,175 ,232 ,241 ,337** ,472** ,213 ,324** -,366** ,056 ,206 ,009 

Adaptáció 
,469** ,280* ,716** 1 ,267* ,240 ,222 ,359** ,498** ,252* ,196 -,362** ,092 ,281* -,130 

Ált. emoc. 
tónus ,401** ,646** ,175 ,267* 1 -,386** ,381** ,521** ,646** ,489** -,340** -,597** ,004 ,758** -,770** 

Aktivitás 
-,075 -,420** ,232 ,240 -,386** 1 -,260* -,431** -,221 -,334** ,571** ,429** ,103 -,178 ,507** 

Figyelem 
,407** ,428** ,241 ,222 ,381** -,260* 1 ,516** ,672** ,669** -,043 -,741** ,279* ,374** -,289* 

Robosztusság 
,494** ,526** ,337** ,359** ,521** -,431** ,516** 1 ,648** ,600** -,238 -,714** ,266* ,393** -,512** 

Együttmű-
ködés ,556** ,579** ,472** ,498** ,646** -,221 ,672** ,648** 1 ,760** -,045 -,814** ,302* ,574** -,493** 

Visszaterel-

hetőség ,299* ,394** ,213 ,252* ,489** -,334** ,669** ,600** ,760** 1 -,218 -,755** ,114 ,424** -,376** 

Intenzitás 
,105 -,293* ,324** ,196 -,340** ,571** -,043 -,238 -,045 -,218 1 ,166 ,157 ,018 ,570** 

Megerőlte-

tőség -,478** -,568** -,366** -,362** -,597** ,429** -,741** -,714** -,814** -,755** ,166 1 -,205 -,455** ,481** 

Vokalizáció 
,249* ,030 ,056 ,092 ,004 ,103 ,279* ,266* ,302* ,114 ,157 -,205 1 ,105 -,046 

Pozitív 

érzelmek ,268* ,317* ,206 ,281* ,758** -,178 ,374** ,393** ,574** ,424** ,018 -,455** ,105 1 -,359** 

Negatív 
érzelmek -,365** -,731** ,009 -,130 -,770** ,507** -,289* -,512** -,493** -,376** ,570** ,481** -,046 -,359** 1 
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13. Melléklet A temperamentumdimenziók közötti korrelációk 2 éves korban (Pearson r) 

 

 
 

Orient. Érzszab T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Orientáció-
bevonódás 1 ,471** ,688** ,754** ,755** -,087 ,422** ,362** ,712** ,530** ,463** -,515** ,464** ,667** -,362** 

Érzelem-

szabályozás ,471** 1 ,232 ,361** ,445** -,595** ,751** ,710** ,841** ,863** -,243 -,899** ,227 ,300* -,713** 

Megközelítés 
,688** ,232 1 ,864** ,538** ,036 ,245 ,319* ,386** ,199 ,417** -,222 ,336** ,481** -,249* 

Adaptáció 
,754** ,361** ,864** 1 ,634** -,048 ,283* ,386** ,515** ,322* ,422** -,350** ,347** ,535** -,412** 

Ált. emoc. 
tónus ,755** ,445** ,538** ,634** 1 ,020 ,319* ,305* ,591** ,451** ,446** -,408** ,324** ,893** -,514** 

Aktivitás 
-,087 -,595** ,036 -,048 ,020 1 -,502** -,586** -,343** -,451** ,387** ,593** -,037 ,031 ,247 

Figyelem 
,422** ,751** ,245 ,283* ,319* -,502** 1 ,729** ,743** ,765** -,120 -,776** ,120 ,199 -,366** 

Robosztusság 
,362** ,710** ,319* ,386** ,305* -,586** ,729** 1 ,654** ,694** -,068 -,683** ,163 ,208 -,475** 

Együttmű-
ködés ,712** ,841** ,386** ,515** ,591** -,343** ,743** ,654** 1 ,889** ,060 -,836** ,274* ,427** -,583** 

Visszaterel-

hetőség ,530** ,863** ,199 ,322* ,451** -,451** ,765** ,694** ,889** 1 -,082 -,910** ,184 ,312* -,597** 

Intenzitás 
,463** -,243 ,417** ,422** ,446** ,387** -,120 -,068 ,060 -,082 1 ,133 ,221 ,558** ,225 

Megerőlte-

tőség -,515** -,899** -,222 -,350** -,408** ,593** -,776** -,683** -,836** -,910** ,133 1 -,227 -,278* ,533** 

Vokalizáció 
,464** ,227 ,336** ,347** ,324** -,037 ,120 ,163 ,274* ,184 ,221 -,227 1 ,263* -,182 

Pozitív 

érzelmek ,667** ,300* ,481** ,535** ,893** ,031 ,199 ,208 ,427** ,312* ,558** -,278* ,263* 1 -,258* 

Negatív 
érzelmek -,362** -,713** -,249* -,412** -,514** ,247 -,366** -,475** -,583** -,597** ,225 ,533** -,182 -,258* 1 
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14. Melléklet A temperamentumdimenziók közötti korrelációk 3 éves korban (Pearson r) 

 

 
 

Orient. Érzszab T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Orientáció-
bevonódás 1 ,320* ,631** ,684** ,794** ,412** ,371** ,119 ,683** ,230 ,621** -,435** ,644** ,479** -,331** 

Érzelem-

szabályozás ,320* 1 ,290* ,326** ,307* -,279* ,770** ,625** ,589** ,835** -,164 -,774** -,037 -,002 -,613** 

Megközelítés 
,631** ,290* 1 ,847** ,429** ,148 ,341** ,223 ,602** ,230 ,429** -,491** ,446** ,209 -,269* 

Adaptáció 
,684** ,326** ,847** 1 ,553** ,157 ,392** ,218 ,582** ,228 ,348** -,560** ,498** ,176 -,275* 

Ált. emoc. 
tónus ,794** ,307* ,429** ,553** 1 ,299* ,453** ,191 ,577** ,239 ,588** -,406** ,590** ,555** -,320* 

Aktivitás 
,412** -,279* ,148 ,157 ,299* 1 -,236 -,354** ,137 -,362** ,571** ,261* ,298* ,468** -,041 

Figyelem 
,371** ,770** ,341** ,392** ,453** -,236 1 ,693** ,537** ,677** -,041 -,702** ,037 -,029 -,418** 

Robosztusság 
,119 ,625** ,223 ,218 ,191 -,354** ,693** 1 ,433** ,703** -,233 -,592** -,164 -,087 -,401** 

Együttmű-
ködés ,683** ,589** ,602** ,582** ,577** ,137 ,537** ,433** 1 ,458** ,298* -,577** ,397** ,389** -,446** 

Visszaterel-

hetőség ,230 ,835** ,230 ,228 ,239 -,362** ,677** ,703** ,458** 1 -,194 -,691** -,033 -,024 -,463** 

Intenzitás 
,621** -,164 ,429** ,348** ,588** ,571** -,041 -,233 ,298* -,194 1 -,018 ,576** ,761** ,024 

Megerőlte-

tőség -,435** -,774** -,491** -,560** -,406** ,261* -,702** -,592** -,577** -,691** -,018 1 -,143 -,054 ,437** 

Vokalizáció 
,644** -,037 ,446** ,498** ,590** ,298* ,037 -,164 ,397** -,033 ,576** -,143 1 ,450** ,011 

Pozitív 

érzelmek ,479** -,002 ,209 ,176 ,555** ,468** -,029 -,087 ,389** -,024 ,761** -,054 ,450** 1 -,114 

Negatív 
érzelmek -,331** -,613** -,269* -,275* -,320* -,041 -,418** -,401** -,446** -,463** ,024 ,437** ,011 -,114 1 
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XI. Függelék 
 

1. Tester’s Ratings of Infant Behaviour 

 

A szerzői jogok védelme érdekében a Függelék nem tartalmazza a vizsgálat 

során használt megfigyeléses mérőeszköz, a TRIB (Wolke, 1990) a Budapesti 

Családvizsgálat (Gervai, 2005) kutatói által módosított változatát (Lakatos, 2002), 

hanem példával nyújt betekintést a tartalmába. Az eszköz elérhető dr. Lakatos 

Krisztinánál az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében. 

 

Példa: 

Megközelítés/Visszahúzódás (kezdeti reakció) 

 

A skála arra vonatkozik, hogy a csecsemő mennyire visszahúzódó és félénk/óvatos, 

vagy megközelítő és társaságkereső a vizsgálóra adott válaszában. A 

Megközelítés/Visszahúzódás dimenzió csak a gyermek kezdeti reakciójára 

vonatkozik. 

 

1. Erős jelei a vizsgálótól való félelemnek, a gyermek feszültnek, 

nyugtalannak tűnik, tiltakozik és aktívan elhúzódik a vizsgálótól, kapaszkodik 

a szülőbe, vagy „védelemért”.  

. 

. 

. 

9. A vizsgálót teljesen elfogadja, a csecsemő nagyon izgatott, élénk, lelkes, 

ezt pozitív vokalizációval (gügyögés) és mosolygással is mutatja. Nem csak 

reaktív, hanem aktívan kezdeményez interakciót közelebb mozdulással, játék 

mutatással és felajánlással, stb. Egyértelműen aktívan megközelítő.  

 

 

2. Anya-gyermek interakciók megfigyelésére alkalmazott kódrendszer 

 

A gyermekek 1 éves korában felvett szabad játék, valamint strukturált játék 

helyzetben készült anya-gyermek interakció felvételek elemzését Ribiczey Nóra 

(2003, 2010) végezte, a kódrendszer, és a disszertációban felhasznált faktorok 

képzésének leírása elérhető az idézett tanulmányokban. 


