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Érdekes képet nyújtanak a szerzõ által készíttetett családrajzok, melyeknél
Brem és Gräser „A család állatokként” eljárását alkalmazza. A továbbiakban
arra kapunk választ, vajon magasabb számban jelentkezik-e  magatartási
probléma vagy pszichés zavar a testvéreknél, melyek  a specifikus terheik és
konfliktusaik, mennyiben hat pozitívan a helyzet fejlõdésükre, milyen szerepe
van a szülõk magatartásának, a szociális körülményeknek. Részletesen
foglalkozik a szerzõ azokkal a lehetõségekkel, melyek könnyíthetik a nem
fogyatékos testvérek helyzetét, a terhelés feldolgozását. Külön fejezet
foglalkozik  a testvérek helyzetének alakulásával a késõbbi életkorokban. Ez
a  kérdés napjainkban egyre aktuálisabb, hiszen kisebbek a családok, a
fogyatékos személyeknek ritkán van több testvérük, vagyis kevesebb
családtagra hárul a késõbbi gondviselés feladata. Ugyanakkor egyre jobbak a
fogyatékosok életkilátásai, sokan túlélik szüleiket, s ez is hozzájárul  a
testvérek hosszantartó kapcsolatához. Itt tér ki a szerzõ a különbözõ
fogyatékossági típusok közötti differenciákra. Több kutatás igazolja, hogy
lényegesen pozitívabb a testvérkapcsolat a Down-szindrómás gyermekek,
felnõttek esetében, mint pl. az autistáknál vagy az elmebetegeknél. Az utolsó
fejezet a professzionális segítségnyújtással, így a szülõknek szóló
tanácsadással, a testvéreknek szervezett szemináriumokkal, testvér találko-
zókkal foglalkozik. A szerzõ kiemeli, hogy a fogyatékos személyek
testvéreinek támogatása társadalmi feladat. A könyvet gazdag irodalom-
jegyzék zárja.

A szakkönyv témája minden bizonnyal hiánypótló, hiszen viszonylag
keveset hallani a felvetett problémakörrõl. Nagyon ajánlható a fogyatékosok
családjaival foglalkozó pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak és az
érintett kérdések témáját közelebbrõl ismertetni kívánó fõiskolai, egyetemi
oktatóknak.   

Csányi Yvonne  

Preckel, Franzis – Brüll, Matthias:
Intelligenciatesztek (Inteligenztests)
Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2008
ISBN 978-3-497-2027-0

A mindössze 100 lapos könyv öt fejezete számos gyakorlatias  kérdést érintve
ad áttekintést az intelligenciát vizsgáló eljárásokról. Az elsõ fejezet az
intelligencia fogalmát járja körül,  kitér az intelligencia fejlõdésére, valamint

5_6_7_konyvek_ujdonsagok.qxp  2008.12.08.  17:02  Page 289



a nemek megoszlásának kérdéseire az intelligencia szempontjából. A második
fejezet a teszt fogalmát, a tesztelmélet alapjait, a tesztek megbízhatóságának
feltételeit, a sztenderdizálás lényegét és azokat a rendszereket taglalja, melyek
a teszt minõségéért felelnek. A harmadik fejezet az intelligenciatesztek
történetével, alkalmazásuk lehetõségeivel és korlátaival, továbbá az intel-
ligencia és a személyiség összefüggéseivel foglalkozik. A negyedik fejezet-
ben kerül sor az aktuális teszteljárások ismertetésére. Áttekintik a szerzõk a
különbözõ  Wechsler-teszteket, a Kaufmann-tesztbattériákat, az alap-
intelligenciateszteket (CFT-20 R, Raven), és az intelligencia-struktúra-
teszteket (I-S-T 2000 R, BIS-4 és BIS-HB berlini intelligencia-struktúra
tesztek). Az ötödik fejezet egy gyakorlati példa elemzésén keresztül érint
olyan kérdéseket, mint ugyanazon személy eltérõ teszteredményeinek
kezelése, az IQ és a jövõbeni teljesítményekre vonatkozó nyilatkozatok,
valamint a tesztprofilok interpretálása. A kötetet a szakkifejezéseket
értelmezõ függelék, és irodalomjegyzék zárja.

A könyv kitûnõ segítséget nyújthat a témáról gyorsan és jól áttekinthetõ
alapismereteket keresõ szakembereknek, valamint a pszichológia ezen
részterülete iránt érdeklõdõ fõiskolai és egyetemi  hallgatóknak. 

Csányi Yvonne

Értelmi fogyatékos gyermekek
testi fejlõdése
Body Development of Mentally Retarded Children
Szerk.: dr. Buday József
MAGYE kiadvány, Budapest, 2007.

Több szempontból is különleges kiadvány jelent meg a Magyar Gyógy-
pedagógusok Egyesülete gondozásában, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kara, az ÉFOÉSZ, az Értük Velük Egyesület
támogatásában. A több mint harminc évet átölelõ vizsgálat, a homoki
longitudinális vizsgálat ürügyén és apropóján 2006-ban nemzetközi
konferenciát szerveztek a vizsgálat helyszínén, Homokon. A homoki vizsgálat
idõtartama nem szokványos: longitudinális vizsgálatok között is jelentõs
idõtartamot jelent, különösen érdekes azért is, mert egy társadalmi- és
életmódváltozásban bõvelkedõ idõszakban történtek a felmérések. A kötet a
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