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Absztrakt
A temperamentum és a kogníció, illetve nyelvi fejlõdés kapcsolatát vizsgáló kutatások eredményei szerint a
temperamentumjellemzõk egyidejû és prediktív kapcsolatban is állnak a mentális és nyelvi fejlõdéssel, azonban
ez a kapcsolat rizikós populációban egyértelmûbb és kifejezettebb, mely a késõbbi iskolai teljesítmény szempont-
jából kiemelt jelentõséggel bírhat. Jelen vizsgálatunkban a temperamentum és a kognitív fejlõdés közötti
kapcsolatok feltárása volt a célunk (mérsékelt rizikószintû) koraszülött és az idõre született gyermekeknél. A
temperamentum és a kognitív illetve nyelvi fejlõdés közötti összefüggések megerõsítik a korábbi kutatásokban
talált erõs egyidejû kapcsolatot a kettõ között, mely a koraszülöttek esetében két éves korban kifejezettebb.
Longitudinális kapcsolatot csak a koraszülött csoportban találtunk. Ezzel eredményeink támogatják a kutatásokból
kibontakozó képet, mely szerint a temperamentum és kognitív, nyelvi fejlõdés közötti kapcsolat rizikós popu-
lációban erõteljesebb.
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Elméleti bevezetés

Miért foglalkozunk koraszülöttekkel?

A gyermekek korai fejlõdését veszélyeztetõ rizikótényezõk közül a koraszülés az egyik
leggyakoribb. A koraszülött gyermekek fejlõdésével évtizedek óta foglalkoznak a
kutatók, az eredmények a hosszú távú fejlõdésükkel kapcsolatban azonban ellentmon-
dásosak, és ezen kockázati tényezõnek a jelentõsége a pszichikus fejlõdés szem-
pontjából még nem tisztázott (KALMÁR–CSIKY 1994, 1999). A koraszülöttség esetében
fejlõdési rizikóról van szó, mivel önmagában nem tekinthetõ ártalomnak, de általa
megnövekszik a késõbbi fejlõdési problémák valószínûsége. 

A WHO ajánlása alapján koraszülöttnek tekintünk minden olyan élõ újszülöttet,
akinek gesztációs ideje nem haladja meg a 37 hetet (259 napot) és születési súlya 2500
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grammnál kevesebb. E meghatározás szerint az élveszületések kb. 10%-a koraszülés, de
ez az arány demográfiai tényezõktõl függõen 6-15% között ingadozhat (AYLWARD 2003;
WOHLMUTH 1986; GOLDBERG–DIVITTO 2002).

A születési súly tekintetében több csoportot különíthetünk el, és a csecsemõ
fejlõdési esélyei szempontjából fontos, hogy melyikbe tartozik. Az 1500 grammnál
kevesebbel született újszülötteket nagyon kis súlyúakként, az 1000 gramm alattiakat
extrém kis súlyúakként, és ezáltal fokozottan veszélyeztetettként tartják számon (LEE et
al. 2008). A gesztációs idõnek megfelelõnél kisebb súllyal született gyermekek  (Small
for Gestational Age – SGA vagy Intrauterin Growth Retardation – IUGR) fejlõdése való-
színûleg már a méhen belül sem volt zavartalan, emiatt patológiás állapotban jönnek a
világra. Az õ esetükben a koraszülöttség rizikójához a betegség is társul, ez rontja a
késõbbiekre vonatkozó prognózist. A gesztációs idõnek megfelelõ súllyal született babák
(Appropriate for Gestational Age – AGA) éretlenül, de egészségesen jönnek a világra
(AYLWARD 2003; KALMÁR–CSIKY 1994; WOHLMUTH 1986; GOLDBERG–DIVITTO 2002).

A koraszülött gyermekek túlélési esélyei a fejlõdõ koraszülött ellátás (egyre korsze-
rûbb, az igényeknek megfelelõ technikai felszereltség, a szülõ-gyermek diád pszicho-
lógiai jóllétét segítõ módszerek) következtében jelentõsen megnõttek. A kilencvenes
évek közepétõl már a 23-24 hetes 500 grammos újszülötteknek is tûrhetõ esélyük van
a túlélésre (AYLWARD 2003; GOLDBERG–DIVITTO 2002), az 1000 grammot meghaladó
születési súlyúaknak pedig már 93%-a életben marad (AYLWARD 2003).

A koraszülöttség hosszútávú fejlõdési kimenetele változatos, a kutatási eredmények
sem ellentmondásmentesek. Míg egyes utóvizsgálatok koraszülött gyermekek között az
intellektus fejlõdési lemaradásának vagy zavarának jelentõs elõfordulási arányát
mutatták ki, több szerzõ eredményei szerint a koraszülöttség nyoma az érintett gyere-
kek többségénél bizonyos idõ eltelte után már nem érhetõ tetten. Nyilvánvaló, hogy a
koraszülöttek nem tekinthetõk homogén populációnak, azonban a fejlõdés variációinak
megértéséhez nem elegendõ, ha számításba vesszük a perinatális veszélyeztetettség
mértékét: a komplex orvosi kritériumokra alapuló rizikó-mutatók is csak rövid idõre,
legfeljebb a fejlõdés elsõ éveire adnak használható elõrejelzést (HADDERS-ALGRA et al.
1988; KALMÁR 2007; LARGO et al. 1989; LEITNER et al. 2000; ROSE et al. 1991;
SCHNEIDER et al. 2004; THUN-HOHENSTEIN et al. 1991). Nem kis részben ennek a
megválaszolatlan kérdésnek tulajdonítható a koraszülöttekre irányuló pszichológiai
kutatás terén az utóbbi  évtizedekben tapasztalható fordulat: az érdeklõdés középpont-
jában már nem egymagában az értelmi fejlõdés áll, hanem egyre több figyelmet kapnak
olyan nem-kognitív tényezõk – pl. érzelmi vagy szocializációs mechanizmusok –, ame-
lyek befolyásolhatják az értelmi fejlõdést, és a koraszülöttség révén esetleg sajátos
összefüggésekbe kerülhetnek.

A gyermeki temperamentum

A temperamentum, mint az egyének közötti tartós különbségeket jelölõ fogalom
eredete, használata (hasonlóan sok más konstruktuméhoz) az ókori görögökhöz nyúlik
vissza. Az azóta eltelt idõ alatt számos kutató, elméletalkotó foglalkozott a tempe-
ramentum kérdéskörével, többek között az alkati típusok kutatói (Kretschmer, Sheldon),
a személyiséglélektan képviselõi (Allport, Cattel, Eysenck, Guilford) és a korai
fejlõdéspszichológusok (Gesell) (GOLDSMITH et al. 1987). A korai temperamentummal
kapcsolatos úttörõ kutatásokat A. Thomas és S. Chess kezdték meg az 1950-es években
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(New York Longitudinal Study), melyet követõen a fogalom a fejlõdéslélektani érdek-
lõdés középpontjába került (PETERS-MARTIN–WACHS 1984). 

A kutatók között azonban a mai napig nem született konszenzus a fogalom termé-
szetét, definícióját illetõen. Mindemellett találhatóak közös pontok az egyes meg-
határozásokban, melyek Goldsmith et al. (1987) összefoglalója alapján a következõk: a
temperamentum az individuális különbségeket meghatározó személyiségjellemzõ,
konstitucionális háttere van, és a viselkedés más megnyilvánulásaihoz képest jellemzõje
a tartósság. A temperamentumdimenziók viselkedéstendenciákra vonatkoznak, nem
pedig diszkrét cselekedetekre.  

Az egyének közötti különbségek megértésén túl a gyermeki temperamentum kutatá-
sának a mindennapi élet területére is átvihetõ eredményei kiemelik ezen kutatások
jelentõségét. Chess és Thomas (1999) hívta fel a figyelmet arra, hogy a gyermek
fejlõdésében a kimenetel a gyermek és a szülõ illeszkedésének függvénye (goodness of
fit), ha nem illeszkednek megfelelõen, az optimális kimenetel valószínûsége csökken.
Ehhez kapcsolódóan Karp et al. (2004) mások és saját kutatására támaszkodva amellett
érvel, hogy a nehéz temperamentumú gyermekek szülei több szülõi szereppel
kapcsolatos stresszt élnek meg, mely bizonytalan kötõdéshez, elhanyagoláshoz, bántal-
mazáshoz vezethet, illetve ezek a szülõk kevesebb stimulációt biztosítanak kisgyer-
meküknek. Ebbõl következõen fontos és hasznos a szülõket megtanítani arra, hogyan
tudják összehangolni szülõi stratégiáikat és gyermekük viselkedési stílusát. Ilyen
intervenciós programok sikerérõl számol be többek között van den Boom (1994), Karp
et al. (2004) és Keefe et al. (2006). 

Ezek az eredmények elvezetnek kutatásunk témájához, a koraszülött gyermekek
temperamentumát vizsgáló kutatásokhoz. A koraszülött gyermekeket számos területen
találták már különbözõnek az idõre születettektõl (például mentális fejlõdés, motoros
fejlõdés, szülõvel való interakciók), melyek között ott a temperamentum is. Garcia Coll
et al. (1992) szerint a perinatális tényezõk hatással vannak a csecsemõkori temperamen-
tumra, és ezen hatások késõbbi érvényesülését vizsgáló kutatásokra van szükség. Az idõ
elõtt születésbõl fakadó rizikót megnöveli, hogy ezeket a gyermekeket gyakrabban
találják nehéz temperamentumúnak (pl.: CRNIC et al. 1983), mely az elõbb ismertetett
hatásokhoz vezethet. A temperamentumbeli különbségek emellett éreztetik hatásukat a
szülõkkel való interakciókban, és ennél a csoportnál a kognitív fejlõdésben is. Carey
(1983) felhívja a figyelmet a további kutatások szükségességére a gyermeki
temperamentum és a környezeti tényezõk közötti kapcsolat területén, Stevenson Barratt
et al. (1996) ebben a témában kiemeli a koraszülöttek és idõre születettek közötti
különbségek feltárásának jelentõségét nemcsak csecsemõ-, de kisgyermekkorban is. A
koraszülöttek alacsonyabb kognitív teljesítményével kapcsolatban Roth et al. (1984,
497.o.) arra a következtetésre jut, hogy „a koraszülött gyermekek kognitív képes-
ségeinek megértésében különösen fontos a temperamentum és a kognitív
teljesítmény közötti összefüggések feltérképezése”.

Temperamentum és kogníció

A temperamentum és a kogníció viszonyában kétfajta összefüggés lehetséges: egyidejû
és elõrejelzõ. Az egyidejû kapcsolat esetén a személyiség illetve a szociális viselkedés
aspektusai befolyásolják a kognitív mûködést, ezáltal a fejlõdési és intelligenciatesz-
teken elért eredményeket (BAYLEY 1993;  PETERS-MARTIN–WACHS 1984). A prediktív
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kapcsolat lehetõségét Thomas és Chess (1987, in: GOLDSMITH et al. 1987) vetette fel,
szerintük a csecsemõ temperamentuma valamilyen úton elõre jelezheti a kognitív
funkciók szintjét.

Számos kutató vizsgálta a temperamentum és a fejlõdési teszteken (elsõsorban a
Bayley Fejlõdési Skálán) elért eredmények közötti összefüggést, azonban az
eredmények vegyesek, nem támasztják alá egyértelmûen egyik kapcsolatot sem,
különösen nem a rizikómentes populációban (FAGEN et al. 1987). Idõre született 4
hónapos csecsemõknél Miceli et al. (1998) találtak egyidejû összefüggést az újdonságra
adott válasz és az információfeldolgozás sebessége között, melyet moderált az anyai
viselkedés. A kauzalitás irányát tekintve azonban a szerzõk nem adnak egyértelmû
választ. Karp et al. (2004) 12-72 hónapos gyermekekbõl álló mintájukon azt találták,
hogy a temperamentumjellemzõk (hangulat, aktivitás, vokalizáció, érdeklõdés, hangu-
lati konzisztencia, alkalmazkodás) szignifikánsan bejósolták a teszt alatti adaptív
viselkedést illetve a fejlõdési teszt eredményeit, alátámasztva Kubicek et al. (2001) véle-
ményét, mely szerint csecsemõ- és óvodáskorban az intelligenciatesztek megoldásának
kompetenciája szorosan kötõdik a viselkedéshez. Sostek és Anders (1977) eredményei
szerint a 13 naposan eltéríthetõbb és intenzívebb csecsemõk 10 hetesen magasabb
mentális és motoros tesztértékeket értek el. Karrass és Braungart-Rieker (2004)
kutatásukban normál gyermekeknél azt találták, hogy 4 hónapos korban az újdonságra
adott nagyobb distressz magasabb 3 éves kori IQ-t jelzett elõre (a 12 hónapos kori
distressz esetén hasonló eredményeket kaptak, ekkor azonban már csak bizonytalan
kötõdésnél volt igaz az összefüggés). Peters-Martin és Wachs (1984) eredményei
vegyesek: a 1 illetve 6 hónapos kori könnyû temperamentum a legjobb fejlõdést jelezte
elõre 12 hónaposan, azonban a 12 hónapos kori nehéz temperamentum szintén jobb 1
éves kori fejlõdéssel járt együtt, szemben a korábbi kutatások (pl.: FIELD et al. 1978)
eredményeivel. Fagen et al. (1987) kutatása alapján a csecsemõkori temperamentum két
aspektusa, az aktivitási szint és a pozitív hangulat (mosoly és nevetés) a Bayley
Fejlõdési Skála mentális és motoros indexein 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 temperamentum inkább a
„minor”, mint a „major” befolyásoló faktora a tesztteljesítménynek, de kétségkívül
faktora” (FAGEN et al. 1987:511).

A koraszülött populációt tekintve azonban már egyöntetûbbek az eredmények.
Roth et al. (1984) eredményei szerint csak a koraszülött gyermekeknél áll fenn kap-
csolat a kognitív fejlõdés és a temperamentum között. Három temperamentumjellemzõ
(kitartás, alkalmazkodás, ritmicitás) illetve a tesztfelvétel alatti magatartás kapcsolódott
pozitívan a mentális fejlõdés értékeihez 1 éves korban. Field et al. (1978) koraszülött és
idõre született gyermekeknél azt találták, hogy a könnyû temperamentum 4 és 8
hónaposan összefüggött a magasabb szintû mentális és motoros fejlõdéssel. Greenberg
és Crnic (1988) a csecsemõk affektív/viselkedéses interakciós stílusa és a 2 éves kori
Mentális Fejlõdési 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 elõre 12 illetve
24 hónapos korban. Legújabban Msall és Park (2008) hívták fel a figyelmet áttekintõ
tanulmányukban a koraszülött gyermekek viselkedéses jellemzõi és fejlõdési (kognitív)
kimenetelük közötti egyidejû illetve longitudinális összefüggésekre.

Egyre több kutató foglalkozik a temperamentum és a nyelvi fejlõdés viszonyával
is. Az eredmények azt mutatják, hogy a csecsemõkori temperamentum összefüggésben
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áll a korai nyelvi fejlõdéssel (MORALES et al. 2000). Dixon és Shore (1997) eredményei
szerint három 13 hónapos kori temperamentumjellemzõ (Orientáció idõtartama, Mosoly
és nevetés, Megnyugtathatóság) jelezte elõre szignifikánsan a 21 hónapos kori analiti-
kus/hivatkozó nyelvi szintet. Mundy és Gomes (1998) azt találták, hogy a tempera-
mentum az egyik faktora a kölcsönös figyelem fejlõdésének, illetve kapcsolódásának a
nyelvi fejlõdéshez. Morales et al. (2000) 6 és 12 hónapos csecsemõkkel végzett kuta-
tásában az Aktivitási szint, az Orientáció idõtartama 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) egyidejû, negatív kapcsolatot talált a nehéz temperamentum és
a nyelvi fejlettség között. Sajaniemi et al. (2001) a temperamentum és a nyelvi fejlõdés
viszonyát koraszülött kisgyermekeknél vizsgálták. Eredményeik szerint a 2 éves kori
alacsonyabb intenzitás, rosszabb kitartás és magasabb elterelhetõség a nyelvi fejlõdés
elmaradásának rizikóját növelik.

Összefoglalva a temperamentum és a kogníció kapcsolatát azt mondhatjuk, hogy a
temperamentumjellemzõk egyidejû és prediktív kapcsolatban is állnak a mentális
fejlõdéssel, azonban ez a kapcsolat rizikós populációban egyértelmûbb és kifejezettebb.
A nyelvi fejlõdés tekintetében a kutatások igazolták a két konstruktum kapcsolatát,
elsõsorban a temperamentumjellemzõk prediktív erejét.

Kérdések és hipotézisek

Kutatásunk itt ismertetett részében célunk a következõ kérdések vizsgálata volt:

Van-e egyidejû összefüggés a temperamentum és a motoros, mentális fejlõdés között? 

Idõre születetteknél Karp et al. (2004) alapján egyidejû összefüggést az érzelemszabá-
lyozás, az orientáció-bevonódás, az általános hangulat, vokalizáció mennyisége, illetve
a mozgékonyság és a fejlõdési értékek között vártunk.

Koraszülötteknél Roth et al. (1984) alapján azt feltételeztük, hogy minden változó
kapcsolatban áll a fejlettséggel.

Emellett elméleti megfontolás alapján mindkét csoportban azt vártuk, hogy a
figyelem és elterelhetõsége egyidejû, pozitív kapcsolatban áll a fejlõdési vizsgálat ered-
ményeivel.

Van-e longitudinális összefüggés a temperamentum és a motoros, mentális fejlõdés között? 

Idõre született gyermekeknél a fiatalabb életkorokban végzett kutatások alapján (pl:
PETERS-MARTIN–WACHS 1984) az érzelemszabályozás, az orientáció-bevonódás, illet-
ve a hangulat, figyelem, figyelem elterelhetõsége és a fejlõdési értékek között vártunk
longitudinális összefüggést. Az egy éves korban hatékonyabb szabályozással bíró, ér-
deklõdõbb, pozitívabb hangulatú, és hatékonyabb, visszaterelhetõbb figyelmû gyer-
mekek 2 évesen magasabb értékeket érnek el a mentális és a motoros skálákon.

Koraszülöttek esetében Greenberg és Crnic (1988) eredményei alapján azt vártuk,
hogy az egy éves kori jobb érzelemszabályozás és pozitívabb hangulat magasabb 2 éves
kori fejlettséget jósol be.



207

Dixon és Shore (1997) kutatása alapján az idõre született csoportban longitudinális
összefüggést feltételeztünk a figyelem és a pozitív érzelmek mennyisége, illetve a nyelvi
fejlettség között.

Sajaniemi et al. (2001) eredményei alapján a koraszülött populációban a nyelvi
fejlettség és az egy éves kori figyelem és elterelhetõsége, illetve a reakciók intenzitása
között vártunk kapcsolatot.

Módszer1

Vizsgálati minta

A vizsgálat elvégzésére a koragyermekkori fejlõdés egyidejû és longitudinális mintá-
zatait, ezen belül a koraszülöttség szerepét vizsgáló kutatás keretein belül került sor
(KALMÁR 2003)2. A vizsgálati minta egy koraszülött csoportból és egy idõre született
kontrollcsoportból állt. Mivel tanulmányunk hangsúlyos eleme a longitudinális össze-
függés, a jelen vizsgálati minta azokat a gyerekeket tartalmazza, amelyekrõl két éves
korból rendelkezésünkre álltak az adatok. 

A koraszülött csoportot 28 gyermek alkotja. 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 megfelelõ súllyal (AGA – Appropriate for Gestational Age), 36% volt ehhez
viszonyítottan is kis súlyú (SGA – Small for Gestational Age). A csoport mérsékelt
rizikójúnak számít, a perinatális idõszak minden koraszülöttnél mentes volt súlyosabb
komplikációktól. A fiúk aránya 50%. 

A kontrollcsoport alanyai a Gervai Judit által vezetett Budapesti Családvizsgálatban
vettek részt (GERVAI 2005). A két csoportot a gyermek neme és a család szocioöko-
nómiai státusza alapján páronként illesztették a vizsgálat kezdetén. A kontrollcsoportot
34 anya-gyermek pár alkotja. A gyermekek idõre születtek, súlyuk meghaladta a 2500
grammot. A fiúk aránya 55%. 

Eszközök és mutatók
A koraszülött gyermek életkorát a szokásos korrekcióval számítottuk ki. A gyerme-
kekrõl egy és két éves korukban a Kora gyermekkori fejlõdés egyidejû és longitudinális
mintázataira irányuló kutatás, illetve a Budapesti Családvizsgálat keretein belül a Bayley
II. Fejlõdési Skála (továbbiakban: BSID-II) felvétele során3 videofelvételek készültek,
vizsgálatunk során ezeket a felvételeket használtuk fel. A vizsgálatokra a gyermekek
otthonában került sor, a skála standard vizsgálati helyzetében és eszközeivel. A
gyermekek egy asztal mellett az anya ölében ülve, vagy az asztalnál állva végezték el a
feladatokat. Az eszközöket egymás után kapták meg, rövid demonstráció, instrukció
kíséretében. A vizsgálat idõtartama ebben az életkorban tipikus, 30-50 perc hosszúságú
volt.

1 Köszönjük Gervai Juditnak és a Budapesti Családvizsgálat kutatóinak, hogy a kontrollcsoport felvételeit
és a TRIB módosított változatát rendelkezésünkre bocsátották. 

2 Az OTKA  T 029517  és OTKA  T 043637  pályázatok által támogatott kutatás
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A  jelen elemzésben a fejlettség mutatóiként gyermekek egy és két éves kori BSID-
II fejlõdési indexeit (Mentális Fejlõdési Index – MDI, Pszichomotoros Fejlõdési Index –
PDI), és két éves korban ezeken kívül a nyelvi alskálán elért eredményeit használtuk.

A gyermekek temperamentumára vonatkozó adatokat úgy nyertük, hogy a gyer-
mekeknek a fejlõdési vizsgálat során megfigyelhetõ viselkedését kódoltuk. Ehhez a
temperamentum vizsgálatára kidolgozott két mérõeszközt választottunk, a BSID-II
Viselkedéses Skáláját (BAYLEY, 1993) és Wolke (WOLKE et al. 1990) Tester’s Ratings of
Infant Behaviour (továbbiakban: TRIB) eljárásának a Budapesti Családvizsgálat kutatói
által módosított változatát (Lakatos, 2002)4.

A BSID-II Viselkedési Skála tételeibõl 6-42 hónapos korig 3 klaszter képezhetõ,
melybõl kettõ releváns a temperamentum szempontjából (a harmadik, a Motoros
minõség a kisgyermekkorban megfigyelhetõ neuromotoros funkciókat vizsgálja). Az
Orientáció-bevonódás a gyermek hajlamát tükrözi a feladathoz kapcsolódó illetve
egyéb szociális, környezeti interakciók megközelítésére vagy elkerülésére. Az
Érzelemszabályozás-klaszter a gyermek aktivitására, érzelmeire, alkalmazkodó és
kooperációs képességeire, kitartására és frusztrációs toleranciájára vonatkozik. 

3 A vizsgálatokat végzõ kutatók Ney Krisztina, Tóth Ildikó, Lakatos Krisztina, Gráf Rózsa és Medgyesi
Patrícia. Köszönjük értékes segítségüket.

4 Köszönetet mondunk a kódolást végõ kutatóknak: Bajusz Ingrid, Guba Veronika, Lakatos Krisztina,
Medgyesi Patrícia és Ferenczi Szilvia.

1. táblázat: A két csoport fejlõdési mutatói

Minimum Maximum Átlag Szórás

Koraszülött csoport

Születési súly 800 1990 1426,79 293,96
PDI 12 hó 50 121 83,42 18,78
MDI 12 hó 70 123 93,62 12,18
PDI 24 hó 58 136 101,57 16,96
MDI 24 hó 56 118 94,57 16,92
Nyelvi alskála 24 hó 25 42 34,82 5,09

Idõre született csoport

Születési súly 2650 4350 3447,81 373,78
PDI 12 hó 57 121 94,74 15,41
MDI 12 hó 84 120 99,38 8,59
PDI 24 hó 69 128 98,67 15,71
MDI 24 hó 80 117 101,65 10,74
Nyelvi alskála 24 hó 28 42 35,45 3,67

A két csoport egy éves korban különbözött szignifikánsan egymástól, mindkét fejlõdési mutatón
(PDI: F(1, 58)= 8,45**, MDI: F(1, 58)= 4,17*).
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A módosított TRIB skálái a következõk:
1. Megközelítés/Visszahúzódás (kezdeti reakció): Mennyire visszahúzódó vagy

barátságos a gyermek az elsõ percek alatt
2. Adaptáció (lassú vagy gyors felmelegedés): Milyen gyorsan alkalmazkodik a

gyermek a vizsgálat körülményeihez
3. Általános emocionális tónus: Mennyire vidám vagy nyûgös a gyermek a vizsgálat

alatt
4. Aktivitás: A motoros aktivitás mértéke
5. Figyelem/Célirányultság: A célirányos aktivitás mennyisége
6. Robosztusság: A gyermek felhasználható energiája, az ezzel való gazdálkodás
7. Együttmûködés: Mennyire teljesíti a gyermek a vizsgáló kéréseit
8. Visszaterelhetõség: Milyen könnyû a gyermeket saját elfoglaltságától visszaterelni a

feladathoz
9. Intenzitás: Mennyire intenzív a gyermek viselkedése
10. Megerõltetõség: A facilitáció, bíztatás mennyisége, mely a gyermek figyelmének

irányításához, feladatnál tartásához szükséges
11. Vokalizáció: A hangadás mennyisége, a sírást leszámítva
12. Pozitív érzelmek: Mosoly, nevetés mennyisége, intenzitása
13. Negatív érzelmek: Sírás, nyûgösködés mennyisége, intenzitása

Statisztikai eljárások

Az adatok elemzésére az SPSS 16.0 programcsomagot használtuk. Az egyidejû össze-
függések feltárását a változók között Pearson-féle korrelációs együttható kiszámításával
végeztük. A longitudinális összefüggések feltárására Pearson-féle korrelációs együtt-
hatót, illetve többszörös lineáris regressziót (lépésenkénti beléptetõ módszerrel) alkal-
maztunk.

Eredmények
Az eredmények bemutatása során a szignifikancia szinteket a szokásos módon jelöljük:

p<0,1+ p<0,05*     p<0,01**     p<0,001***
A TRIB skáláinak és a BSID-II klaszterei között általában magas korrelációk adódtak.
Azonban két független mérõeszközrõl lévén szó, úgy gondoltuk, árnyaltabb képet
kaphatunk a gyermekek temperamentumáról, ha minden változót megtartunk az
elemzés során. 

A temperamentumdimenziók és a mentális fejlõdés egyidejû
összefüggései

Az egyidejû összefüggések vizsgálatakor a cél- és a kontrollcsoportban némileg eltérõ
eredményeket kaptunk. A temperamentumjellemzõk és a fejlõdési mutatók közötti
együttjárásokat a koraszülött csoportban a 2. táblázat, az idõre született csoportban a
3. táblázat tartalmazza.



2. táblázat A temperamentumjellemzõk 
és a fejlõdési mutatók közötti korrelációk a koraszülött csoportban

Temperamentum

jellemzõ PDI1 12 hó MDI2 12hó PDI1 24 hó MDI2 24 hó Nyelv3 24 hó

12 hó

Orientáció-bevon. 0,45* 0,41* 0,43*
Érzelemszabályozás 
Megközelítés
Adaptáció 0,40*
Ált. emoc. tónus
Aktivitás -0,41*
Figyelem 0,40* 0,64*** 0,41*
Robosztusság 0,45* 0,39* 0,41*
Együttmûködés 0,52** 0,58** 0,43* 0,56** 0,43*
Visszaterelhetõség 0,40* 0,70*** 0,39* 0,59*** 0,47*
Intenzitás
Megerõltetõség -0,39* -0,70*** -0,42* -0,51** -0,42*
Vokalizáció    0,42* 0,39*
Pozitív érzelmek
Negatív érzelmek

24 hó

Orientáció-bevon. 0,50**
Érzelemszabályozás   0,39* 0,81*** 0,65***
Megközelítés    0,39*
Adaptáció   0,38* 0,47*
Ált. emoc. tónus    0,51**
Aktivitás    -0,61*** -0,42*
Figyelem    0,61*** 0,51**
Robosztusság    0,77*** 0,72***
Együttmûködés    0,57*** 0.62***
Visszaterelhetõség   0,69*** 0,56**
Intenzitás     -0,42*
Megerõltetõség   -0,66*** -0,52**
Vokalizáció    0,46* 0,47*
Pozitív érzelmek
Negatív érzelmek  -0,48** -0,72*** -0,62***

1 Pszichomotoros Fejlõdési Index, 2 Mentális Fejlõdési Index, 3 Nyelvi alskála

Egy éves korban a Mentális Fejlõdési Index mindkét csoportban több jellemzõvel is
kapcsolatban állt, míg a Pszichomotoros Fejlõdési Indexrõl ez csak a koraszülött
csoportban mondható el. 24 hónaposan mindkét csoportban több szignifikáns kor-
reláció adódott a temperamentumjellemzõk és a fejlõdési mutatók között, mint 12
hónaposan. Általában azt mondhatjuk, hogy a kontrollcsoportban a Mentális Fejlõdési
Indexen és a Nyelvi alskálán elért eredmények állnak kapcsolatban a temperamentum-
jellemzõkkel. A célcsoportban ezeken a mutatókon kívül a Pszichomotoros Fejlõdési
Index is összefügg a temperamentumjellemzõkkel, itt a korrelációs együttható értékei
és az együttjárások szignifikanciaszintjei is magasabbak (több helyütt igen magas, 0,7-
0,8 körüli értékekkel találkozhatunk).
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3. táblázat A temperamentumjellemzõk és a fejlõdési mutatók
közötti korrelációk az idõre született csoportban

Temperamentum

jellemzõ PDI1 12 hó MDI2 12hó PDI1 24 hó MDI2 24 hó Nyelv3 24 hó

12 hó

Orientáció-bevon.  0,52** 
Érzelemszabályozás
Megközelítés 0,36*
Adaptáció
Ált. emoc. tónus    0,35*
Aktivitás
Figyelem  0,65***     
Robosztusság  0,46**     
Együttmûködés  0,42*     
Visszaterelhetõség       
Intenzitás       
Megerõltetõség  -0,34*     
Vokalizáció  0,54***     
Pozitív érzelmek       
Negatív érzelmek       

24 hó 

Orientáció-bevon.    0,51** 0,44**  
Érzelemszabályozás     0,64** 0,49**  
Megközelítés       
Adaptáció    0,35* 0,42*  
Ált. emoc. tónus       
Aktivitás       
Figyelem    0,42*   
Robosztusság    0,42*   
Együttmûködés    0,53*** 0,43*  
Visszaterelhetõség    0,56*** 0,43*  
Intenzitás       
Megerõltetõség    -0,52** -0,41*  
Vokalizáció    0,42* 0,52**  
Pozitív érzelmek       
Negatív érzelmek    -0,47** -0,44**

1 Pszichomotoros Fejlõdési Index, 2 Mentális Fejlõdési Index, 3 Nyelvi alskála

A temperamentumjellemzõk
és a mentális fejlõdés longitudinális összefüggései

Az idõre született csoportban egyetlen együttjárás volt szignifikáns, az egy éves korban
pozitívabb általános emocionális tónusú gyerekek két évesen jobb mentális fejlõdési
értékkel rendelkeznek. A koraszülött csoportban ezzel szemben mindhárom fejlõdési
mutató szoros összefüggést mutatott a temperamentumjellemzõkkel. 
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Megbeszélés

A temperamentum és a mentális, valamint motoros fejlõdés között egyidejû és
longitudinális kapcsolatok egyaránt adódtak. Ezek ismertetésekor elõször az egyidejû,
majd a longitudinális összefüggéseket mutatjuk be.

Egyidejû összefüggések

Az idõre született csoportban a Pszichomotoros Fejlõdési Index tekintetében
hipotézisünk egyik életkorban sem igazolódott, a mozgásfejlõdés csak egy évesen állt
kapcsolatban az aktívabb megközelítéssel. A Mentális Fejlõdési Index esetén a vártak
részben igazolódtak. A magasabb értelmi szintet elért gyerekek egy éves korban jobban
bevonódtak a feladathelyzetbe, jobban figyeltek a feladatokra, együttmûködõbbek
voltak és kevésbé fáradtak el, többet vokalizáltak, és kevésbé volt megerõltetõ velük a
tesztfelvétel. Két éves korban ezeken a jellemzõkön kívül hatékonyabb volt az
érzelemszabályozásuk, gyorsabban adaptálódtak a helyzethez, figyelmüket könnyebben
lehetett visszaterelni a feladathoz, és kevesebb negatív érzelmet mutattak. 

A nyelvi fejlõdés tekintetében számos egyidejû összefüggés adódott, mely megerõsíti
a korábbi eredményeket (pl.: SALLEY és DIXON 2007). A nyelvi fejlõdésben elõrébb
tartó idõre született gyerekek inkább bevonódtak a feladathelyzetbe, jobb volt az
érzelemszabályozásuk, és gyorsabban adaptálódtak a helyzethez. Együttmûködõbbek
voltak, kevésbé volt velük fárasztó a tesztfelvétel, figyelmüket könnyebben lehetett
visszaterelni a feladathoz, többet vokalizáltak és kevesebb negatív érzelmet mutattak. 

Összességében mindkét életkorban és (a PDI kivételével) minden fejlõdési mu-
tatóval kapcsolatban álló jellemzõk ebben a csoportban a vokalizáció, együttmûködés,
orientáció-bevonódás, illetve hogy mennyire volt fárasztó a vizsgáló számára a teszt-
felvétel. 

A koraszülött csoportban a kép máshogyan alakul. Itt hipotézisünk mindhárom
fejlõdési mutató esetében részben megerõsítést nyert (mivel nem minden jellemzõ állt
kapcsolatban a fejlõdéssel, bár két évesen a Nyelvi alskála és a Mentális Fejlõdési Index
esetében majdnem mindegyik). Az egy éves korban fejlettebb mozgású gyerekek job-
ban bevonódtak a feladathelyzetbe, jobban figyeltek és visszaterelhetõbbek voltak a
feladatokhoz, együttmûködõbbek voltak, és a tesztfelvétel velük kevésbé volt megerõl-
tetõ a vizsgáló számára, míg a két éves, mozgásukban fejlettebb gyerekek érzelemsza-
bályozása hatékonyabb volt, gyorsabban adaptálódtak a vizsgálati helyzethez, és ke-
vesebb negatív érzelmet mutattak. A magasabb mentális fejlettségû gyerekek egy és két
évesen is jobban bevonódtak a feladathelyzetbe, jobban figyeltek és visszaterelhetõb-
bek voltak a feladatokhoz, együttmûködõbbek voltak, lassabban fáradtak el, és a teszt-
felvétel velük kevésbé volt megerõltetõ a vizsgáló számára. Két évesen emellett haté-
konyabb volt az érzelemszabályozásuk, megközelítõbbek voltak a vizsgálat kezdetekor,
és gyorsabban adaptálódtak a helyzethez, kevesebbet mocorogtak és szaladgáltak,
többet vokalizáltak, együttmûködõbbek voltak, általános hangulatuk jobb volt és
kevesebb negatív érzelmet mutattak.

A nyelvi fejlõdés szintén szoros kapcsolatban állt a temperamentumjellemzõkkel. A
nyelvi fejlõdésben elõrébb járó koraszülöttek érzelemszabályozása hatékonyabb volt,
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kevésbé voltak aktívak, jobban figyeltek a feladatokra és figyelmüket könnyebben
lehetett visszaterelni. Késõbb fáradtak el, kevésbé voltak intenzívek a reakcióik, együtt-
mûködõbbek voltak, kevésbé volt velük fárasztó a tesztfelvétel, többet vokalizáltak és
kevesebb negatív érzelmet mutattak.

Összességében a koraszülött csoportban a fejlõdési mutatókkal (kivéve PDI) mind-
két életkorban kapcsolatban álló jellemzõk a figyelem, robosztusság, együttmûködés,
megerõltetõség és visszaterelhetõség.

Összefoglalva az eddigieket azt mondhatjuk, hogy a fejlõdési teszt eredményei és
a temperamentumjellemzõk mindkét csoportban kapcsolatban állnak egy-
mással, alátámasztva Kubicek et al. (2001) véleményét. Ez a kapcsolat koraszülött
mintában két éves korban kifejezettebb, itt a pozitív érzelmek kivételével minden
temperamentumjellemzõ kapcsolódik a fejlettségi mutatók közül legalább egyhez (de
inkább többhöz), az együttjárások erõsebben (több helyütt igen erõsek). Ezek az
eredmények megerõsítik a korábbi kutatásokban tapasztaltakat, a temperamentum és a
mentális fejlõdés szoros kapcsolatát, mely koraszülött gyermekeknél erõteljesebbnek
tûnik.

A  temperamentum és a mentális fejlõdés közötti kapcsolat hátterében elképzelhetõ,
hogy amennyiben a gyermek a környezetébõl származó információkat nehezebben
vagy lassabban dolgozza fel, kedvezõtlen temperamentuma erre a nehézségre ráerõsít,
ugyanakkor az információfeldolgozás problémái megnehezítik a hátrányosabb jellem-
zõkkel való megküzdést (TEGLASI et al. 2004). A koraszülött gyermekeknél talált erõ-
teljesebb összefüggések értelmezésére a késõbbiekben térünk ki.

Longitudinális összefüggések

Az idõre született csoportban hipotézisünk csak egy jellemzõ tekintetében
igazolódott, az egy évesen pozitívabb általános emocionális tónusú gyerekek két éves
korra magasabb mentális szintet értek el. A nyelvi fejlõdés és a temperamentum
longitudinális kapcsolatát ebben a csoportban nem erõsítik meg az adatok.

A koraszülött csoportban szintén nem a vártaknak megfelelõen alakultak az
eredmények, sem az általános emocionális tónus, sem az érzelemszabályozás nem állt
kapcsolatban a két éves kori jellemzõkkel. Ugyanakkor más változók viszont igen. A
két évesen fejlettebb mozgású gyerekek egy évesen jobban bevonódtak a feladathely-
zetbe és gyorsabban is adaptálódtak, együttmûködõbbek voltak, figyelmük visszaterel-
hetõbb volt, és kevésbé volt velük megerõltetõ a tesztfelvétel. A mentális fejlõdésükben
elõrébb tartó gyerekek ettõl némileg eltérõen, egy évesen jobban figyeltek, figyelmük
visszaterelhetõbb volt, kevésbé fáradtak el, együttmûködõbbek voltak, kevésbé volt
velük megerõltetõ a tesztfelvétel és többet vokalizáltak.

A nyelvi fejlõdés és a temperamentum kapcsolatára vonatkozó hipotézisünk részben
megerõsítést nyert, illetve más összefüggések is adódtak. Eredményeink szerint a két
évesen magasabb nyelvi fejlettséggel rendelkezõ gyerekek egy évesen az elõzõekhez
hasonlóan az együttmûködés, robosztusság, visszaterelhetõség terén voltak jobbak,
emellett többet vokalizáltak, kevésbé voltak mozgékonyak és könnyebb volt velük a
tesztfelvétel.
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Temperamentum és fejlõdés

A teljes mintán kiemelkedik az együttmûködés és a tesztfelvétel megerõltetõségének
jelentõsége. Emellett a koraszülött csoportban a figyelem és visszaterelhetõsége, az idõ-
re született csoportban az orientáció-bevonódás áll kapcsolatban a fejlõdési mutatókkal.

A figyelem visszaterelhetõsége, illetve az orientáció-bevonódás és a fejlõdési skálán
elért eredmény kapcsolata nem meglepõ. Az egyes feladatok elvégzéséhez szükség van
a figyelmi fókusz feladatra irányítására, amennyiben ez nehézségekbe ütközik, a
feladatmegoldás is kevésbé lesz sikeres. 

Az együttmûködés feladathelyzetben szintén fontos tényezõje a teljesítménynek.
Ebben az esetben azonban valószínûleg ténylegesen inkább a teljesítményrõl, és nem a
képesség szintjérõl van szó. Emiatt a fejlõdési szint és az együttmûködés kapcsolata
véleményünk szerint inkább egy fontos módszertani problémára hívja fel a figyelmet:
azoknál a gyerekeknél, akik ellenállásuk miatt nem oldanak meg feladatokat, nem
tudunk mást tenni, mint ezeket a feladatokat nem teljesítettként értékelni, így valódi
fejlõdési szintjük megállapításának lehetõsége kérdésessé válik. E probléma az inter-
venciók tervezése szempontjából is jelentõs, mivel erõteljes ellenállás esetén ugyanez a
helyzet megismétlõdhet az óvodában, iskolában, mely további nehézségeket eredmé-
nyezhet. A fejlõdési szint és az együttmûködés összefüggése tehát azt implikálja, hogy
az alacsony együttmûködés rizikótényezõ a késõbbi kimenetel szempontjából.

A „megerõltetõség” elnevezésû skála a vizsgáló szempontjából jellemzi a gyermek
viselkedését. A fejlõdési szinttel való kapcsolata azt jelzi, hogy ha fárasztóbb, nehéz-
kesebb a gyermekkel a teszt felvétele, teljesítményében ez megmutatkozik. Valószínûleg
itt arról van szó, hogy a vizsgáló számára megerõltetõ helyzet befolyásolja igyekezetét
arra, hogy a gyermeket bevonja a feladatokba, és segítse õt azok megértésében, meg-
oldásában. Mivel temperamentumdimenzióról, azaz a gyermek viszonylag stabil jellem-
zõjérõl beszélünk, várhatóan a gondozók hasonló nehézségeket élnek át a gyermek
mindennapi nevelésében, tanításában, a vele való interakciókban, és ez éreztetheti
hatását a gyermek fejlõdési kimenetelében is.

Koraszülöttség, temperamentum és fejlõdési kimenetel

A koraszülött csoportban az együttmûködés, a figyelem visszaterelhetõsége és a
tesztfelvételnek a vizsgáló szerinti megerõltetõsége voltak azok a jellemzõk,
melyek mindkét életkorban egyidejû, emellett longitudinális kapcsolatban is álltak a
fejlõdési mutatókkal. A találtak hasonlítanak Rose et al. (2008) eredményeihez, ahol
koraszülött gyerekeknél az egy éves kori figyelem és gyorsaság befolyásolta az emléke-
zetet és a reprezentációs képességet, ez utóbbiak pedig a 2 illetve 3 éves kori Mentális
Fejlõdési Indexet. 

Ebben a csoportban emellett egyidejû hatásként a figyelem és a robosztusság is
kiemelt szerephez jut. Összességében úgy tûnik, a koraszülött gyermekek fejlõdésében
nagyobb szerepe van figyelmüknek, illetve figyelmük visszaterelhetõségének, valamint
fáradékonyságuknak, mint az idõre született gyermekeknél. Ez az összefüggés  kisgyer-
mekkori adatokkal támasztja alá azt az eredményt, hogy a koraszülötteknél sokszor
tapasztalt iskolai problémák hátterében gyakran figyelmi probléma áll (HANKE et al.
2003; DEUTSCHER–FEWELL 2005). 

Ebben a csoportban azonkívül, hogy az egy éves kori jellemzõk befolyásolták a két
éves kori fejlõdési teszt eredményeit, a talált egyidejû és longitudinális kapcsolatok
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száma és erõssége is nagyobb. Ezek az eredmények arra mutatnak rá, hogy koraszülött
gyermekek esetében a temperamentumjellemzõk erõsebb befolyást gyakorolnak a fejlõ-
dési kimenetelre. Elképzelhetõ, hogy ennek hátterében a temperamentum anyai
viselkedésre való hatása, azaz tranzakciós mechanizmus áll. Sroufe et al. (2005) longitu-
dinális vizsgálatukban arra a következtetésre jutottak, hogy a korai temperamentumjel-
lemzõk hatása a fejlõdési kimenetelre az anyával való kapcsolat befolyásolásán ke-
resztül valósul meg. Koraszülött gyermekek esetén ez a hatásmechanizmus különösen
fontos lehet, mivel a megfelelõ anyai viselkedés kompenzálhat egyes, a korai születés-
bõl eredõ kockázatokat (BOZZETTE 2007). Tehát elképzelhetõ, hogy az együttmûkö-
dõbb, könnyebben kezelhetõ, és visszaterelhetõbb figyelmû gyermekek anyái válaszké-
szebbek gyermekük jelzéseire, több stimulációt alkalmaznak, és ez a rizikós csoportban
hosszabb távon is érzékelteti hatását. Ezt a lehetõséget támogathatja az az eredmény is,
hogy 2 éves korra a koraszülött csoport behozta fejlõdési lemaradását.

A kapott eredmények, mint minden vizsgálat esetén, korlátozott érvényûek, így óva-
tosan kezelendõk. A koraszülött csoport nem tartalmazott súlyosan rizikós gyerekeket,
a rájuk vonatkozó következtetések tehát nem általában a koraszülöttekre, csak a kora-
szülöttek mérsékelt rizikószintû alcsoportjára érvényesek. Epidemiológiai szempontból
viszont, ahogy erre Largo és munkatársai (1989) rámutatnak, éppen ez a koraszülött
populáció a legjelentõsebb, minthogy az életképes koraszülöttek kb. 90%-a 32-36 hetes
terhesség után jön világra, tehát nem szélsõségesen éretlen, és nem is tartozik a sú-
lyosan veszélyeztett kategóriába.

Az anyai percepció torzító hatását vizsgálatunkban objektív, megbízható megfigyelõi
értékelésen alapuló módszer használatával zártuk ki. E módszer hátránya, hogy a gyer-
mek temperamentumára egy rövid idõszak megfigyelése alapján vonunk le következ-
tetéseket. Elképzelhetõ, hogy többszöri megfigyelés módosította volna eredményeinket.
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