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Az emberi viselkedés jellegéből, összetettségéből adódik, hogy az értelmi
sérülés, vagyis a hiányos képességstruktúra és a sajátos személyiségkép önma-
gában még nem magyarázata az esetleges viselkedésproblémáknak.

Főiskolai szakdolgozatomban már korábban bemutatott kérdőíves felmérés
(Romposné Tóth A., 1999) eredményeként is azt vártuk, hogy

-- nincs kiemelkedően gyakori vagy csak a sérült személyiségre jellem-
ző viselkedészavar;
-- az értelmileg sérült gyermek viselkedését is inkább a szülői-nevelői
attitűd, a családi helyzet és a környezet hatásai határozzák meg, mint az
alacsony intelligencia vagy a diagnózis;
-- az értelmileg akadályozott gyermek viselkedése is sokszínű és válto-
zatos;
-- viselkedését befolyásolja a csoportban elfoglalt helyzet, a kor és az is-
mert vagy ismeretlen szituációkban való jártasság.

A vizsgálat célja az volt,  hogy képet kapjunk az értelmileg akadályozott
gyermekek viselkedéséről, a viselkedésproblémák előfordulásáról, gyakorisá-
gáról, illetve összefüggésekről a viselkedés és egyéb tényezők – mint kor, in-
telligencia, diagnózis, családi viszonyok – között.

1. Elméleti háttér. Az ember viselkedése – Piaget meghatározása szerint –
magában  foglalja  mindazokat  a  cselekvéseket,  amelyekkel  megváltoztatni

* A dr. Radványi Katalin kutatási programja (lásd: Továbbképzés rovat) keretében végzett
vizsgálatok alapján
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igyekszik külső környezetét vagy saját helyzetét, és ezzel környezetéhez fűző-
dő viszonyát.  (Piaget, 1988) A környezetből ered és a környezetre hat. Reak-
ció, amelyet az éppen ható környezeti tényezők és a mindenkori személyiség
hoz létre. (Pálhegyi, 1987)

A személyiség eleve adott rendszere a temperamentum. Egyéni adottság,
amely azonos körülmények között is eltérő viselkedést eredményez. A gyer-
mekkori temperamentumbeli jellemzők viszont módosulhatnak a szülői-neve-
lői gyakorlat hatására. (Murányi-Kovács E-né – Kabainé Huszka A., 1988)

Környezet és személyiség együtt határozza meg az emberi viselkedést. A vi-
selkedésbeli rendellenességek az aktuális személyiség rendellenességét is je-
lentik, mivel a viselkedés a személyiség megnyilvánulása.  (Gegesi Kis – Lie-
bermann, 1965) De a viselkedésproblémák kialakításában szerepe lehet a nem
megfelelő környezetnek is (Illyés, 1996), amely lehet elhanyagoló, túlzott kö-
vetelményeket támasztó, elkényeztető, szülői vágyálmokra irányuló vagy tel-
jesen következetlen. (Murányi-Kovács E-né – Kabainé Huszka A., 1988)

A viselkedés tehát  több tényező kölcsönhatásában jön létre,  és  ez éppen
annyira igaz az értelmileg akadályozott emberre, mint amennyire igaz az ép ér-
telműre. Az ő személyiségfejlődését sem az idegrendszeri sérülés, mint egye-
düli tényező határozza meg. Hatással van rá is a természet és a társadalom em-
bert formáló ereje. (Lovász – Krausz, 1974) Meghatározzák viselkedését a felé
irányuló szándékos vagy akaratlan negatív megnyilvánulások és a diszkriminá-
ció.  (Gordosné,  1981) Sokszor  szánakozást,  türelmetlenséget,  esetleg  gúnyt
kell  elviselnie.  (Illyés,  1996) Személyisége,  megnyilvánulásai  egyediek,  ta-
pasztalatai és életsorsa viselkedésének meghatározói. (Hatos, 1996) Rá is hat-
nak a kedvező vagy kedvezőtlen környezeti hatások még akkor is, ha az organi-
kus agyi elváltozás nagyon súlyos. (Hatos – Krausz, 1982) Nála is érvényesek
a személyiségfejlődés és a nevelés törvényszerűségei. Viselkedése a szociális
tanulás folyamatában alakul ki, személyisége a környezettel való aktív együtt-
működésben fejlődik. (Bődör, 1982)

A környezettel való együttműködés viszont már nagyon korán zavart szen-
ved,  ha  a  korai  és  későbbi  interakciós  kapcsolatok  alakulása  akadályozott.
Márpedig nem állíthatjuk, hogy az értelmileg sérült gyermek ugyanolyan lehe-
tőségekkel és feltételekkel indul az életnek, mint ép értelmű társa. Legkoráb-
ban az anya-gyermek kapcsolat sérül különböző mértékben. Az anya szembe-
sülve a tényekkel – segítség hiányában – nem tudja mit tegyen, kavargó érzé-
sei, gondolatai elterelik figyelmét a gyermekről, szomorú és feszült légkört te-
remt maga körül. Tágabb környezete is sajnálkozó, esetleg bántó, elutasító. A
gyermeket betegnek tartják,  keveset  és  halkan beszélnek körülötte.  (Csiky,
1990)
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Az anya nem érti gyermekét, nem tudja mit várhat el tőle. A viselkedés már
ekkor problémássá válhat, ha a gyermek szokatlan módját gyakorolja be a fi-
gyelemfelhívásnak. (Marton, 1995)

A sérült gyermekkel később is másként bánnak, különböző kommunikációs
problémák nehezítik beilleszkedését.  (Bődör, 1982) Nem megfelelőek a kor-
társi  hatások,  másképp fordulnak hozzá,  mást  tanul  a  példákból.  (Hatos –
Krausz, 1982)

Ennek ellenére vagy éppen ezért mondható ki, hogy az értelmileg akadályo-
zott gyermek nevelhető  (Lovász – Krausz, 1974), a megfelelő viselkedésmin-
ták és a társadalmi szokások kialakíthatók náluk. (Hatos – Krausz, 1982)

A kultúrált  viselkedés az ő esetükben is  interakciók során alakul,  helyes
szokások  begyakorlásával.  Ha  a  rossz  szokások  állandósulnak,  azok  tünet
benyomását kelthetik (Hatos, 1996), mert a reakciók közül nehéz kiválasztani
azokat, amelyek környezeti hatásokra vezethetők vissza. (Lányiné, 1996)

Viselkedészavart fog mutatni a gyermek, ha nem érti az elvárásokat, ha nem
rendelkezik az adott helyzethez szükséges készségekkel, ha figyelme nem elég
tartós, vagy elveszíti a célt a feladatban. (Borbély – Jászberényi – Kedl, 1988)
Cselekvését befolyásolják a vágyak, az ösztönök, az indulati elemek és az af-
fektív tényezők is. (Illyés, 1996) De a furcsa vagy kiszámíthatatlan viselkedés-
nek az ő esetükben is mindig oka van.  (Borbély – Jászberényi – Kedl, 1988)
Még akkor is, ha a látszólag téves magatartás „belső logikája” gyakran rejtve
marad. (Hatos, 1996)

Egyes tulajdonságok – mint az érzelmi-indulati szélsőségek, a kontaktus-
készség hiánya,  az utasítások megértésének esetlegessége, a figyelmetlenség
vagy a sztereotípia – sajátos viselkedést hordoznak (Laborfalusi, 1990), a sé-
rült gyermekeknél rögzülhetnek. (Borbély – Jászberényi – Kedl, 1988)

A negatív magatartási szokások, amelyek nagyrészt az adaptációs nehézsé-
gek következtében kialakult kompenzációs mechanizmusok, a környezet – el-
sősorban a család – bevonásával és a korai intenzív nevelési segítséggel meg-
előzhetők. (Hatos, 1996)

Igazán ép viselkedést az értelmileg akadályozott gyermek is ép értelmű tár-
sai között szocializálódva sajátíthatna el. (Hatos, 1993)

Nincsenek egyedi, rájuk jellemző viselkedésformák, pedig szociális fejlődé-
sük legtöbbször nem nevezhető ideálisnak.

Mindezekből következik, hogy az értelmileg akadályozott gyermek nevelhe-
tő,  nevelésre  szorul,  és  szűkebb-tágabb  környezete  meghatározza  fejlődése
menetét.

2. A vizsgált csoport bemutatása. A vizsgálat során ötvenkét gyermek visel-
kedését elemeztük, két budapesti iskola első öt csoportjából. A gyermekek 7 és
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15 év közöttiek, 57,7 %-uk fiú (azaz: 30) és 42,3 % lány (22). Első csoportba
jár 30 %-uk, második és ötödik csoportos 17-17 %, míg harmadikos 21 %, ne-
gyedikes 13 %. A gyermekek intelligenciaszintjét mutató hányados 15-55 kö-
zött mozog. Ennél magasabb egy autista és egy súlyos mozgássérült gyermek-
nél. Az intelligenciahányados átlaga a csoportban 35,6. Ami a diagnózist illeti,
sok esetben nincs egyértelmű meghatározás. Nyolc esetben a válasz teljesen
hiányzik, míg tizenhat gyermeknél a középsúlyos értelmi elmaradottság tényét
adják meg. Tizenhét gyermek Down-szindrómás, tíz gyermek autista és négy
mozgássérült. Egy-egy esetben találtunk Turner- és Cri du chat szindrómát.

A vizsgált gyermekek családja többségében (79 %) kétszülős, teljes. A gyer-
mekek 50 %-a egyedüli vagy elsőszülött. A családok 92 %-a városban él, 63
%-uk lakótelepi lakásban lakik, és 50 %-uk gépkocsival is rendelkezik. Az
anyagi helyzet 50 %-ban közepes és 25-25 %-ban tér el mindkét irányban az
átlagostól.

3. Vizsgálati módszerek. Minden vizsgált csoport osztályfőnöke két kérdő-
ívet kapott kitöltésre, két egymást követő időpontban. Az első kérdéssor a cso-
port adataira, a viselkedés-problémás gyermekek létszámára és a leggyakrab-
ban előforduló viselkedésproblémákra kérdez rá.

Ezt követően egy „A” és „B” részre osztott kérdőívet kaptak a nevelők,
amely hét, illetve tizenkét kérdést tartalmazott, gyermekenként. Az „A” oldalra
adott  válaszok a  vizsgált  gyermek adatait,  csoportbeli  szociális  helyzetét  és
családi  hátterét  vázolják fel.  A „B” oldal  első kilenc kérdése meghatározott
élethelyzetekben vizsgálja a viselkedést. Ezek a játék, a foglalkozás, az isme-
retlen helyzet, az idegen személy jelenléte, a várakozás, az elmarasztalás, a ju-
talmazás, a kérés, a környezet reakciójának késése. A tizedik kérdés tizennyolc
viselkedészavart sorol fel, amelyekből a nevelők választották ki a gyermekre
jellemzőt. Az utolsó két kérdés a szülők nevelői attitűdjére és iskolához fűződő
viszonyára kérdez rá.

A vizsgálat nagymértékben szubjektív, eredményét a gyermekek iránti tole-
rancia, türelem befolyásolhatja.

A kérdőívek feldolgozásához táblázatok készültek, amelyekről leolvashatók
egyes eredmények, százalékos arányok és összefüggések.

4. A vizsgálat eredményei.

a.) A gyermekek csoporton belüli szociális státuszára jellemző, hogy

44 %-uk társtalan, magányos, nincs barátja;
2 %-uk 1-3 társával barátkozik, mással nem;
25 %-uk 1-3 barátja mellett mindenkivel jóban van;
29 %-uk pedig megkülönböztetés nélkül barátkozik mindenkivel.
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Érdemes az eredményeket az autisztikus tüneteket mutató gyermekek nélkül
is vizsgálni. Így a társtalan gyermekek aránya 31 % lesz, míg a társaival általá-
ban jóban van a másik 31 %. A megkülönböztetés nélküli kapcsolatteremtés is
csak 36 %-ban jellemző.

Szívesen játszanak a társai a gyermekek 50 %-ával általában, 33 %-ával rit-
kán. Magányosan szeret tevékenykedni a gyermekek 46 %-a általában, 46 %-a
ritkán. Öt gyermekre az jellemző, hogy szeret egyedül játszani, de társai nem
közösítik ki. Jó alkalmazkodók, de valamiért nem igénylik a társas kapcsolato-
kat. Négy tanuló ennél sokkal rosszabb helyzetben van, mert együtt szeretne
játszani a többiekkel, és mégis egyedül marad. Az autisztikus gyermekekre
egységesen a magány keresése és a mellőzöttség jellemző. Ha kiemeljük őket a
csoportból, tulajdonképpen ép csoportképet kapunk.

Szívesen játszanak a csoport 62 %-ával, és csupán 33 % szereti a magányt.

b.) A vizsgálat első fordulójában a nevelők véleményére voltunk kíváncsiak.
Ők a gyermekek 60,3 %-át ítélték problémás viselkedésűnek. A gyakorinak
tartott negatív viselkedésformák pedig az agresszió, az autisztikus tünet (57
%), a figyelmetlenség, a szófogadatlanság, a szélsőséges érzelmi megnyilvá-
nulás, az irányíthatatlanság (28 %), visszahúzódás, motiválási nehézség, a ma-
kacsság, a túlmozgás, a feladathelyzet feltételhez kötése, a hiszti, a hazudozás,
a durvaság, a rongálás, a szökés, a bizarréria és az akaratosság (14 %).

Ezek azok a viselkedésformák, amelyeket a nevelők, kisebb-nagyobb előfor-
dulási gyakorisággal, a gyermekek 50-60 %-ánál megfigyeltek. Kivéve az első
csoportot, ahol az osztályfőnök szerint minden tanítványa problémás viselke-
désű. Igaz, a vizsgálat idején a csoport még nem szokott össze és nem funkcio-
nált közösségként.

c.) A viselkedés meghatározott helyzetekben való megfigyelése részletesebb
és részben eltérő eredményt hozott.

Kilenc szituációban kérdeztünk rá a reakciókra. Az eredményeket a követke-
ző oldalon közölt táblázatban ismertetjük.

A számok azt mutatják, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek nem rea-
gálnak extrém, rájuk jellemző módon. Viselkedésük változatos és egyéniségü-
ket tükrözi. Egyedül az autisztikus gyermekek viselkedésében található némi
hasonlóság. Ezért, ha őket kiemeljük a csoportból, az eredmények kissé módo-
sulnak. Ezek az értékek kerültek zárójelbe. Az autisztikus tüneteket mutató
gyermekeknél egyes viselkedésformák sérülésspecifikusak. Például a magá-
nyos tevékenység, a feladathelyzet elutasítása, az idegentől való félelem és
egyéb, a kommunikációs zavarból adódó reakciók.
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általában néha
ritkán vagy

soha
1.) Kötetlen játék vagy egyéb elfoglaltság esetén

kezdeményező 41% (48%) 15% (19%) 44% (33%)
társaival együtt játszik 40% (50%) 12% (14%) 48% (36%)
magányosan játszik 47% (33%) 15% (19%) 38% (48%)
középpontban szeret lenni 27% (31%) 17% (19%) 56% (50%)
akaratát agresszíven érvényesíti 27% (26%) 23% (29%) 50% (45%)

2.) Csoportos foglalkozás, tanulás esetén
zajos, nyugtalan 19% (17%) 25% (26%) 56% (57%)
szerepelni akar 31% (36%) 17% (21%) 52% (43%)
akaratát megpróbálja érvényesíteni 37% (39%) 21% (21%) 42% (40%)
csendes, visszahúzódó 33% (41%) 9% (7%) 58% (52%)
feladatba bevonható 58% (69%) 23% (24%) 19% (7%)
feladathelyzetet elutasít 25% (12%) 21% (26%) 54% (62%)

3.) Számára ismeretlen helyzetben
érdeklődő 52% (62%) 21% (21%) 27% (17%)
feltalálja magát 33% (40%) 19% (24%) 48% (36%)
tájékozódik 33% (41%) 17% (21%) 50% (38%)
megijed, fél 39% (26%) 15% (19%) 46% (55%)

4.) Idegen személy megjelenése esetén
érdeklődő 46% (52%) 19% (24%) 35% (24%)
barátságos 48% (58%) 19% (21%) 33% (21%)
kitárulkozó 17% (21%) 29% (36%) 54% (43%)
visszahúzódó 35% (34%) 19% (21%) 46% (45%)
megijed, fél 25% (14%) 17% (17%) 58% (69%)
elutasító, agresszív 4% (5%) 13% (12%) 83% (83%)

5.) Várakozás esetén
türelmes 35% (40%) 17% (21%) 48% (38%)
hallgatag 21% (24%) 21% (26%) 58% (50%)
beszédes 23% (24%) 27% (33%) 50% (43%)
izgatott 43% (43%) 19% (24%) 38% (33%)
mozgékony 50% (52%) 8% (10%) 42% (38%)
közönyös 17% (10%) 8% (10%) 75% (80%)

6.) Ellenkezés vagy dorgálás esetén
dühös 39% (45%) 11% (12%) 50% (43%)
sírva fakad 18% (19%) 21% (26%) 61% (55%)
hosszan emlegeti 13% (14%) 14% (17%) 73% (69%)
közönyös 23% (12%) 19% (21%) 58% (67%)
duzzogva elvonul 15% (19%) 25% (31%) 60% (50%)
szembefordul 22% (24%) 15% (17%) 63% (59%)
nevet 10% (10%) 8% (7%) 82% (83%)

7.) Segítség, jutalmazás, dicséret esetén
örül 67% (84%) 6% (2%) 27% (14%)
sírva fakad - 4% (2%) 96% (98%)
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hosszan emlegeti 13% (16%) 8% (10%) 79% (74%)
közönyös 29% (14%) 17% (19%) 54% (67%)

8.) Kérés vagy kérdés esetén
elutasító 10% (12%) 19% (19%) 71% (69%)
úgy tesz, mintha nem hallotta volna 17% (8%) 35% (40%) 48% (52%)

örömmel eleget tesz a kérésnek 55% (67%) 12% (14%) 33% (19%)

vonakodva, de végrehajtja az utasítást 12% (10%) 38% (45%) 50% (45%)
9.) A felnőtt reakciókésése esetén

türelmes 25% (31%) 13% (17%) 62% (52%)
közönyös 25% (15%) 12% (14%) 63% (71%)

elhallgat 6% (7%) 21% (24%) 73% (69%)

ismételget 50% (57%) 21% (24%) 29% (19%)

erőszakos 27% (55%) 19% (26%) 54% (19%)

autoagresszív 4% (5%) 21% (19%) 75% (76%)

dühös 27% (31%) 17% (17%) 56% (52%)

d.) A „B” oldal tízes kérdésében a nevelőknek tizennyolc viselkedészavart
kellett értékelniük aszerint, hogy milyen mértékben jellemzi a gyermeket. Az
eredmények:

viselkedés
előfordulás

sohasem ritkán néha általában mindig
visszahúzódó 23% 21% 19% 25% 12%
szorongó 39% 25% 13% 8% 15%
ábrándozó 44% 19% 17% 10% 10%
barátságtalan 50% 27% 13% 8% 2%
szemtelen 54% 15% 23% 8% -
fél a kritikától 54% 8% 28% 10% -
dühkitörések jellemzik 44% 4% 34% 10% 8%
agresszív 40% 13% 28% 15% 4%
autoagresszív 52% 15% 25% 6% 2%
motoros nyugtalanság 33% 11% 18% 23% 15%
veszekedő 60% 8% 15% 15% 2%
verekedő 58% 15% 15% 10% 2%
dacos 42% 21% 16% 19% 2%
szófogadatlan 31% 27% 21% 17% 4%
ingerlékeny 40% 15% 22% 23% -
irigy 56% 11% 23% 8% 2%
túlzottan ragaszkodó 36% 17% 24% 15% 8%
kapcsolat-teremtésében gátlástalan 54% 11% 27% 6% 2%

A fenti adatok alapján kimondható, hogy nincs az értelmileg akadályozottak-
ra jellemző viselkedészavar. Egyik-másik viszont kis mértékben előfordul.

Ezek közül a leggyakoribb a motoros nyugtalanság és a visszahúzódó visel-
kedés. Az előbbi általában 38 %-ban és néha 17 %-ban fordul elő, az utóbbi pe-

93



dig általában 37 %-ban és néha 19 %-ban. A csoport nagyobb részére (44 %-
ra) viszont ezek sem jellemzőek. Általában szorongó, ingerlékeny vagy túlzot-
tan ragaszkodó a gyermekek 23-23 %-a. A maradék 13 viselkedésforma még
ennél is ritkább.

A felsorolt  viselkedésproblémák  tehát  a  gyermekek  nagy  részére  nem
jellemzőek. Pedig az elsőnek kiosztott kérdőívre adott válaszok azt mutatják,
hogy a gyermekek 60,3 %-a viselkedészavarral küzd.

A nevelők véleménye szerint a leggyakrabban előforduló negatív viselke-
désforma az agresszió, amely a részletes vizsgálatban 19 %-ban rendszeresen
és 15 %-ban néha fordul elő. Gyakorinak gondolták még a szófogadatlanságot
és a szélsőséges érzelmi megnyilvánulást. A visszahúzódó viselkedést és a mo-
toros nyugtalanságot viszont csak egy-egy csoport osztályfőnöke jelölte meg,
míg a vizsgálat ezeket találta leggyakrabban előforduló viselkedésnek.

Az ellentmondás oka lehet, hogy

–  az agresszió  a  legkevésbé tolerált  viselkedés,  míg  a  visszahúzódó
gyermek nem kelt feltűnést;
– a gyermekek viselkedése annyira változatos és egyedi, hogy a leggya-
koribb viselkedés sem éri el az 50 %-ot;
– és a szubjektív felsorolás az aktuális problémákat hozza elő.

A nevelők által felsorolt viselkedésproblémák közül a vizsgálatban nem sze-
repelt az autisztikus tünet, a bizarréria, a figyelmetlenség és a motiválási ne-
hézség. Az autisztikus tünet és a bizarréria a viselkedésben megjelenő pszichi-
átriai jellegű tünet, a figyelmetlenség és a motiválási nehézség pedig nem vi-
selkedészavar.

5. A korrelációszámítás eredményei. Az eredmények elemzése során korre-
lációszámítást végeztünk a viselkedésformák és egyéb paraméterek, mint intel-
ligencia, kor, diagnózis, családi háttér között.

a.) A gyermek viselkedése és az intelligenciahányados közötti korrelációs
együtthatók  azt  mutatják,  hogy minél  magasabb az  intelligenciaszint,  annál
gyakoribb  a  viselkedés  minden  formája.  A magasabb  intelligencia  éppúgy
eredményezhet  viselkedésproblémát,  mint  példásan jó viselkedést.  Viszont a
nagyon alacsony intelligencia inkább eredményezi a cselekvés hiányát és keve-
sebb viselkedésforma megjelenését, mint az elfogadhatatlan viselkedést.

b.) Ha a kor és a viselkedés közötti összefüggést vizsgáljuk, azt a tendenciát
láthatjuk, hogy minél fiatalabb a gyermek, annál gyakrabban fordulnak elő
olyan viselkedések, mint középpontban akar lenni, akaratát érvényesíti, szere-
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pelni  akar,  nyugtalan,  izgatott,  mozgékony,  ellenkezésre  szembefordul  vagy
duzzog, ha késik a környezet reakciója erőszakos és dühös vagy autoagresszív
lesz, szorong, barátságtalan, fél a kritikától, veszekedő, verekedő, dacos, szó-
fogadatlan, ingerlékeny, irigy vagy kapcsolatteremtésben gátlástalan. Tehát a
kor előrehaladtával a viselkedés javul, a gyermek nevelődik. A korrelációs
együttható a gyermek kora és viselkedése között –0,3 és –0,6 körül mozog.

c.) A szülők nevelői magatartását is befolyásolhatja a gyermek intelligenciá-
ja és kora. A számok azt mutatják, hogy a magasabb intelligenciájú vagy fiata-
labb gyermekek szüleinél gyakrabban jelenik meg a túlzott szigor (0,43 vagy –
0,6) és túlkövetelés (0,49 vagy –0,5). A szülő viszonya az iskolával magasabb
intelligenciahányados esetén gyakrabban elutasító.

d.) A korrelációs együtthatókat tovább vizsgálva olyan eredményeket is lát-
hatunk, hogy a gyermek pozitívabb, elfogadhatóbb viselkedése előnyösebb
helyzetet teremt számára a társai között.

Kevés baráti kapcsolata van és nem szívesen játszanak avval a gyermekkel,
aki a magányt keresi, a feladathelyzetet elutasítja, ismeretlen helyzetben meg-
ijed, idegentől fél, ha megszidják vagy dicsérik közönyös marad, ha a környe-
zet reakciókésése nem érdekli és visszahúzódó. A számadat –0,43 és –0,63 kö-
zötti.

e.) Ha a gyermek viselkedése és a szülői-nevelői magatartás közti összefüg-
géseket nézzük, jellemző tendenciákat figyelhetünk meg.

A mindig központi szerepre vágyó gyermek esetleg túlzott szigorban nevel-
kedik (0,47) vagy túl sokat követelnek tőle (0,43).

Az agresszív akaratérvényesítő viselkedés is összefüggésben lehet a túlzott
nevelői szigorral (0,55). A szereplési vágy és a túlzott szigor között 0,53 a kor-
relációs együttható.

A feladathelyzethez való viszony és a következetes nevelés együttjárása
0,47.  A  következetesen  nevelt  gyermek  ismeretlen  helyzetben  érdeklődő
(0,55), idegennel barátságos (0,64), várakozáskor türelmes (0,41) és hallgatag
(0,43), a felnőttek reakciókésése esetén pedig vár (0,45). A túlzott szigor kö-
vetkeztében a gyermek, számára idegen személlyel elutasító, agresszív (0,45),
ha megszidják dühös (0,55), szembefordul (0,52), ha a felnőtt reakciója késik,
agresszív (0,59), autoagresszív (0,48), szemtelen (0,49), fél a kritikától (0,48),
veszekedő (0,66), verekedő (0,72), dacos (0,58), szófogadatlan (0,53), inger-
lékeny (0,47) és irigy (0,43).  Ha a gyermek elé túlzott  követelményeket tá-
masztanak,  az  maga után  vonhatja  az  olyan  viselkedésformákat,  mint  düh
(0,42) vagy duzzogás (0,45), szidás esetén esetleg szembefordul (0,44). Ez a
gyermek, ha nem kap választ, elhallgat (0,42) vagy autoagresszív lesz (0,43).
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Viselkedésproblémái lehetnek, hogy szemtelen (0,41), fél a kritikától (0,48),
agresszív (0,44), veszekedő (0,61), verekedő (0,63), dacos (0,51), szófogadat-
lan (0,50), ingerlékeny (0,40), irigy (0,41) és kapcsolatteremtésében gátlásta-
lan (0,41).

Ezek a számok, ha mást nem is, azt megmutatják, hogy az értelmileg akadá-
lyozott gyermek viselkedését is számtalan környezeti tényező befolyásolhatja.

6. Összegzés. Ha a vizsgálat eredményeit vesszük alapul, azt tapasztalhatjuk,
hogy az értelmileg akadályozott gyermek viselkedése nemigen különbözik az
ép értelmű gyermekek viselkedésétől. Egy-egy problémánál náluk is könnyen
találunk változatos háttértényezőket, mint ahogy azt a korrelációs értékek is
jelzik.

Egy viselkedésprobléma sem jellemző oly mértékben, hogy azt mondhat-
nánk, az értelmi sérülés velejárója. Azt sem mondhatjuk, hogy a viselkedés-
problémás gyermekek rendkívül sokan lennének.

A szituációkban adott viselkedéses reakciók is nagyrészt természetesek, hét-
köznapiak, nem utalnak zavarra. Az alacsony intelligenciával rendelkező gyer-
mek egy sor képességben nagyon gyenge, de viselkedése – ha jól értelmezi a
helyzetet – megfelelő lehet. Főleg abban az esetben, ha volt alkalma megtanul-
ni és begyakorolni a helyes viselkedésformákat, szokásokat.

Mindent egybevetve, a viselkedés- és magatartásproblémák az értelmi elma-
radottságnak nem természetes következményei. Célszerű – ugyanúgy, mint ép
értelmű társaiknál – náluk is a problémás viselkedés okát keresni.

Mint mi mindannyian, ők is sokfélék, életük, sorsuk és gondolkodásuk egye-
di, legfőbb jellemzőjük nem az intelligencia alacsony mértéke vagy a képessé-
gek hiánya.
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