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Bevezetés 

 

A fejlıdéslélektan egyik központi kérdése, milyen alapvetı tényezık határozzák meg a 

csecsemı- és kisgyermekkori szocioemocionális fejlıdést, vagyis az érzelmek, a személyiség 

és a társas kapcsolatok fejlıdését. Disszertációm témája a szocioemocionális fejlıdés két fı 

meghatározó tényezıjének, a temperamentumnak, és a kötıdésnek a vizsgálata.  

A kötıdés olyan érzelmi kötés, amelyet a csecsemı alakít ki a gondozójával az elsı év vége 

felé, és amely különbözı szituációkon, illetve hosszabb idın keresztül is megmarad 

(Ainsworth, 1978). A személyiség alapját a temperamentum jelenti, amely biológiai gyökerő, 

a személyben rejlı alapvetı diszpozíciókat tartalmaz (Goldsmith és mtsai, 1987). A 

temperamentum kapcsolódik az érzelmekhez is, hiszen befolyásolja azok kifejezıdését. 

Ugyanakkor az érzelmek alapvetı szerepet játszanak az emberi viszonyok kialakításában, 

összetartásában, szabályozásában is. Campos (Idézi: Strongman, 1996) olyan folyamatként 

definiálja az érzelmet, amely megalapozza, fenntartja, vagy megszakítja a személy és a belsı, 

vagy külsı környezet közötti kapcsolatokat, amennyiben ezek a kapcsolatok jelentısek a 

személy számára. Ebben a megközelítésben tehát az érzelem kapcsolati fogalom, és a 

kapcsolat éppúgy megjelenhet emberek között, mint intraperszonális szinten. Az érzelmek 

arról is informálnak, hogy egy kapcsolat jól mőködik-e. Az érzelmeknek ez a funkciója 

csecsemıkorban jól azonosítható. Ebben az idıszakban az anya-gyermek kapcsolat érzelmi 

szabályozása meghatározó a túlélés szempontjából. Így az érzelmek természetesen szerepet 

játszanak a kötıdés kialakításában is. A kötıdés és a temperamentum szintén kapcsolatba 

hozhatók egymással, mert a gyermekek a korai csecsemıkortól saját érzelmi alkatukat viszik 

bele a gondozókkal és másokkal folytatott interakciókba.  

A szocioemocionális fejlıdés három fontos összetevıje tehát különbözı bonyolult 

mechanizmusokon keresztül összekapcsolódik egymással.   

Dolgozatomban a szocioemocionális fejlıdés e három összetevıje közül elsısorban a 

csecsemıkori temperamentum vizsgálatának lehetıségeire, illetve a temperamentum és a 

kötıdés kapcsolatára helyeztem a hangsúlyt.  

 

Elméleti háttér 

 

Temperamentumelméletek  

A csecsemıkori és gyermekkori temperamentum leírására egymással párhuzamosan több 

elmélet is kialakult és mindegyik létrehozta a saját vizsgálati, illetve mérési módszereit is. A 
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szakirodalomban a legnépszerőbb elméletek Thomas és Chess, Buss és Plomin, Goldsmith és 

Campos, Rothbart és Derryberry, valamint Kagan nevéhez főzıdnek. Ezen elméleteknek 

számos találkozási pontjuk van, ugyanakkor sok területen eltérı az elképzelésük a 

temperamentum meghatározását, elemeit, mérését, változását vagy éppen állandóságát 

tekintve. A temperamentumot különbözı szempontokból közelítik meg, ezért elméleteik 

lehetnek deskriptívek (Goldsmith és Campos, Thomas és Chess) vagy kauzálisak (Busss és 

Plomin, Kagan, Rothbart és Derryberry), egydimenziósak (Kagan) vagy többdimenziósak 

(Goldsmith és Campos, Thomas és Chess, Rothbart és Derryberry), csak az érzelemre 

(Goldsmith és Campos, Kagan) vagy a teljes viselkedésre (Buss és Plomin, Rothbart és 

Derryberry, Thomas és Chess) összpontosítóak (Strelau, 1998).  

A temperamentum definícióját tekintve a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a 

temperamentum biológiai gyökerő, a személyben rejlı alapvetı diszpozíciókat tartalmaz, 

amelyek az aktivitás, reaktivitás és emocionalitás alapjául szolgálnak, illetve szabályozzák 

azok kifejezıdését. A temperamentum továbbá individuális különbségeket jelent a viselkedési 

tendenciákban. Ezek a különbségek már csecsemıkorban megjelennek és a különbözı 

szituációkon, illetve hosszabb idın keresztül viszonylag stabilak maradnak.  Általános az 

egyetértés abban a tekintetben, hogy a temperamentum nagyrészt a szociális interakciók 

kontextusában manifesztálódik. Ahogy a fejlıdés elırehalad, a temperamentum kifejezıdését 

egyre nagyobb mértékben befolyásolja a tapasztalat és a kontextus (Goldsmith és mtsai, 

1987).  

A temperamentumelméletek közül  Rothbart elmélete a ma is leginkább érvényes, legjobban 

megalapozott. A modell megalkotói, Rothbart és Derryberry a gyermek teljes 

viselkedésrepertoárjára koncentrálva biológiai és pszichológiai folyamatok együttes hatásának 

tulajdonítják a temperamentum faktorok következetes megjelenését. Rothbart és Derryberry 

szerint a temperamentum viszonylag stabil, elsıdlegesen biológiai alapokon nyugvó 

individuális különbségeket jelent a reaktivitásban és az önszabályozásban (Goldsmith és 

mtsai, 1987). A reaktivitás a fiziológiai és viselkedéses rendszer ingerelhetıségét jelenti, 

amely tartalmazza a szomatikus, vegetatív, neuroendokrin és kognitív reaktivitást egyaránt. A 

reaktivitás kifejezıdik a válaszreakció küszöbértékében, latenciájában, intenzitásában, 

felépülési idejében. Az önszabályozás olyan folyamatokat jelent, amelyek módosíthatják 

(serkenthetik vagy gátolhatják) a reaktivitást. Ilyen folyamatok lehetnek a figyelem, 

megközelítés, elkerülés, viselkedés-gátlás és önnyugtatás (Rothbart, Ahadi, 1994). A 

reaktivitás és az önszabályozás folyamatos interakcióban állnak egymással és a fejlıdés során 

az önszabályozás egyre növekvı mértékben képes a reaktivitást szabályozni. Minıségi 
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különbségek figyelhetık meg azok között a mechanizmusok között, melyek a reaktivitás 

kontrollálását jelentik a fejlıdés folyamán (Rothbart, Ahadi, 1994). A csecsemıknél az 

erıfeszítéssel teli kontroll még leginkább a figyelem orientációját jelenti tárgyak vagy 

személyek felé, illetve a figyelem elfordítását tılük. Idısebb korban a verbális kontroll válik 

uralkodóvá és az önszabályozás egyre inkább kognitív és tudatos folyamatokat jelent. Az 

önszabályozás szerepének növekedésével a gyermekek egyre inkább olyan módon 

viselkednek, amely nem feltétlenül felel meg temperamentum jellegzetességeiknek. Ez a 

temperamentum faktor, figyelembe véve a késıi kialakulását, természetesen jobban ki van 

szolgáltatva pszichológiai hatásoknak, a személyiség szociális tapasztalataiból eredı módosító 

hatásoknak, valamint az érés biológiai folyamatainak. A temperamentum jellegét az adja, 

hogy egyesek esetén ez az önszabályozó erıfeszítés megfelelı szociális tapasztalatok mellett 

hatékonyabban, míg másoknál gyengébb mértékben fejlıdik csak ki. (Strelau, 1998).  

Mint láthatjuk Rothbart a gyermekek növekedésével a temperamentumdimenziók bıvülı 

készletét találta, vagyis feltételezte, hogy a temperamentumjellemzık nem teljesen statikusak 

és változatlanok, hanem mindig a környezet igényeihez alkalmazkodnak. Viszont a 

temperamentum olyan változók készletét is jelenti, amelyek a sokfajta szituáción keresztül 

megnyilvánuló egyéni válaszok összegyőjtésével mérhetıek. Ezek a temperamentummal 

kapcsolatos változók viszont hosszabb idın keresztül is stabilak maradhatnak, míg maguk a 

temperamentumdimenziók változhatnak (Rothbart, Ahadi, 1994). 

 

A temperamentum mérése 

A temperamentumelméletek központi problémája, hogyan tehetı mérhetıvé ez a 

konstruktum. A méréssel kapcsolatban számos nehézség adódik. Mivel nincs egyetértés a 

temperamentum változói tekintetében, így arról is vita folyik, mit is kellene mérnünk. A 

másik nagy kérdés, milyen módszereket használjunk, mely módszerek tekinthetık 

érvényesnek és megbízhatónak.  A leggyakrabban használt mérési módszerek a természetes 

környezetben, többnyire otthon történı megfigyelés, a laboratóriumi szituációkban történı 

strukturált megfigyelés, a pszichofiziológiai mérések és a szülık által kitöltött kérdıívek, 

vagy strukturált interjúk (Bates, 1989).  Mindegyik módszernek vannak elınyei és hátrányai.   

Az otthoni megfigyelés hátránya, hogy nagyon idıigényes és költséges, a megfigyelı jelenléte 

változást okozhat a gyermek viselkedésében (Rothbart, Goldsmith, 1985, Bates, 1989). 

Elınye viszont, hogy a gyermeket természetes környezetében figyeli meg, ezért csökkenthetı 

a gyermek szorongása. Ha több alkalommal történik, valószínősíthetı, hogy reprezentatív 

információt kapunk a gyermek valódi viselkedési stílusáról.  
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A laboratóriumi strukturált megfigyelés fı elınye a temperamentum jellemzık megjelenését 

várhatóan kiváltó ingerek és szituációk kontrollálhatósága, továbbá, hogy sok információval 

szolgál. A módszer hátránya viszont, hogy nagyon költséges, idıigényes, csak korlátozott 

számú személlyel vehetı fel és korlátozott a rendelkezésre álló viselkedéskészlet ahhoz 

képest, ami a hétköznapi életben elıfordul. Kérdés, hogy a megfigyelés során látott viselkedés 

mennyire reprezentatív a gyermek tipikus viselkedési stílusát tekintve.  A laboratóriumi 

helyzet újdonsága ahhoz vezethet, hogy nem a gyermek tipikus viselkedése jelenik meg, 

illetve a minta szelektálódik annak alapján, hogy mely gyermekekkel lehet végigvinni a 

vizsgálatot (pl. a distresszre hajlamos csecsemık kiesnek a vizsgálatból). A megfigyelı 

jelenléte ugyanolyan probléma, mint az otthoni megfigyeléseknél. Reliabilitásra vonatkozó 

adatokat csak akkor nyerhetünk, ha több, képzett megfigyelı végzi az értékelést, ez tovább 

növeli a vizsgálat költségét (Rothbart, Goldsmith, 1985, Bates, 1989).    

A kérdıív a legtöbbet használt módszer a temperamentum vizsgálatában. A csecsemıknél és 

gyermekeknél használt temperamentum kérdıívek száma ma már több mint 50-re tehetı 

(Strelau, 1998). A kérdıívek konstrukciójában számos különbség van. Különböznek attól 

függıen, hogy melyik elmélet alkotja a mérıeszköz alapját, kik töltik ki a kérdıívet, milyen 

életkorú csecsemıkre és gyermekekre alkalmazható a kérdıív, milyen a válaszadás formája, 

hány és milyen fajta változókat mér. A legtöbb manapság használt kérdıív standardizálásánál 

változó a mintanagyság és az életkor is. A minta ráadásul többnyire középosztálybeli, 

kaukázusi populációt jelent, ezért csak óvatos általánosítások fogalmazhatóak meg, az 

eredményekkel kapcsolatban (Hubert és mtsai, 1982). A néhány vizsgálatban kapott alacsony 

inter-rater reliabilitás-értékeket több tényezı is magyarázhatja. Lehetséges, hogy az itemek 

megítélésénél a szülık különbözı kritériumokat használnak, vagy különbözı viselkedések 

hozzáférhetıek az anya és az apa számára, különbözı jelentıséget tulajdonítanak bizonyos 

viselkedésformáknak, a szociális kívánatosság faktor is másképpen mőködhet náluk. 

Elıfordulhat továbbá, hogy a gyermek a különbözı személyeknek, (apa, anya, értékelı) 

temperamentuma különbözı aspektusait juttatja kifejezésre (Hubert és mtsai,  1982, Rothbart, 

Goldsmith, 1985, Goldsmith és mtsai, 1991). A belsı konzisztencia a legtöbb kérdıívnél 

általában mérsékelt. Szintén mérsékelt, de inkonzisztens a teszt-reteszt reliabilitás is, mert 

mérsékelt értékei is csak rövid idıre vonatkoznak (Hubert és mtsai, 1982). A validitással 

kapcsolatban a legfontosabb kérdés, hogy amit a kérdıívek mérnek az a gyermek valódi 

temperamentuma-e, vagy a temperamentum percepciója az anya, apa, tanár által. Két 

szélsıséges álláspont létezik ebben a kérdésben. Thomas és Chess (1977) szerint a kérdıívek 

lehetıvé teszik a szülık attitődjei és viselkedése által módosított valódi temperamentum 
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mérését. Bates (1989) szerint viszont a kérdıívek csak a szülık és más értékelık percepcióját 

közvetítik a gyermek temperamentumáról. Néhány szerzı (Rothbart, Goldsmith, 1985) nem 

tagadja ugyan, hogy a temperamentum olyan valóság, amely kérdıívekkel mérhetı, mégis 

úgy gondolják, hogy a temperamentum mérése a gyermek és az értékelı közötti interakció 

változatosságának eredménye, mely interakcióba beleértik a szociális kontextust, az aktuális 

szituációt, eddigi tapasztalatokat és az értékelı saját temperamentum és személyiség 

jellegzetességeit. A megfigyelt viselkedés a gyermeknél ugyanis mindig a szülıi viselkedésre 

válaszként jelenik meg, és ezen viselkedés értelmezése a szülıi jellemzık függvénye. A 

szülık által kitöltött temperamentum kérdıívekkel kapcsolatos további problémák, hogy a 

szülık lelkiállapota (pl. aktuális szorongás) szintén befolyást gyakorol a kitöltésre. Lehetséges 

továbbá, hogy a szülı nem jól emlékszik a gyermek viselkedésére, esetleg szelektíven hívja 

elı az emlékeket. A szülı számára hiányzik a referenciacsoport, akikkel össze tudná 

hasonlítani saját gyermeke viselkedését (Rothbart, Goldsmith, 1985).   

 

A temperamentum és a kötıdés kapcsolata 

A szocioemocionális fejlıdés két fı összetevıjének vizsgálata során a legfontosabb  kérdés, 

hogy a kötıdés minıségét az anya, az anya-csecsemı interakció vagy inkább a baba 

temperamentuma határozza meg.  

A temperamentumkutatók, például Buss és Plomin, vagy Kagan  a temperamentumot tartják 

elsıdlegesnek az attachment kialakulásában (Buss, Plomin 1986, Vaughn és mtsai, 1989). 

Szerintük az attachment klasszifikáció különbségei a csecsemık temperamentumának 

különbségeit tükrözik.  Az átlagostól szélsıséges mértékben eltérı temperamentumú babák 

esetében a temperamentum valóban sokkal erıteljesebb közvetlen hatást gyakorol a kötıdés 

biztonságára, mint normál minta esetén. Van den Boom extrém mértékben irritábilis babákat 

vizsgálva úgy találta, hogy a bizonytalan kötıdés aránya nagymértékben megnıtt. A 

szélsıségesen irritábilis babák 78%-ánál alakult ki bizonytalan kötıdés (Mangelsdorf, Frosch, 

1999).  

A kötıdéselmélet képviselıi szerint viszont a kötıdés minıségének különbségei sokkal 

inkább származnak a gondozók viselkedése közötti különbségekbıl, kevésbé a csecsemık 

viselkedésének egyéni különbségeibıl, amellyel kiváltják a gondozó válaszait. Sroufe  (1985) 

például azt vetette fel,  hogy az anya-csecsemı kapcsolat története olyan mértékben 

transzformálja a temperamentum változót, hogy az nem mőködhet közre az attachment 

viselkedésben, mert a csecsemı egy éves korára már csak a kapcsolat története marad és nem 

a két elkülönült változó. Van Ijzendoorn  (van Ijzendoorn és mtsai, 2004) számos tanulmányt 
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áttekintve szintén arra a következtetésre jutottak, hogy a szülıi változók, elsısorban az anyai 

érzékenység sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a kötıdés kialakulását, mint a csecsemı 

temperamentuma.   

A két szélsıséges állásponttal szemben létezik egy tranzakcionális elképzelés is, amely azt 

feltételezi, hogy a csecsemı temperamentum jellemzıi és az anyai személyiség közötti 

összeillés határozza meg az attachment biztonságát. (Mangelsdorf, Frosch, 1999). A 

temperamentum egyéni eltérései a csecsemıket „könnyebbé” vagy „nehezebbé” teszik az 

anya számára. Ezért az irritábilis vagy „nehéz” babák valószínőbben lesznek bizonytalan 

kötıdésőek.  A kötıdés minıségének bejóslásával kapcsolatban e modell legfontosabb 

kérdése, hogy hogyan kerülnek interakcióba, hogyan mőködnek együtt a csecsemı és a szülı 

jellegzetességei. Crockenberg (Calkins és mtsai, 1992) vizsgálatai szerint például az 

irritabilitás, mint temperamentum változó, csak akkor vezetett bizonytalan kötıdéshez, ha az 

anya nem kapott szociális támogatást és ezért nem tudta kezelni a csecsemıt. Mangelsdorf 

(Mangelsdorf és mtsai, 1990) is azt találták, hogy az attachment biztonsága önmagában nem 

volt bejósolható sem a 9 hónapos kori distresszre való hajlamból, sem az anyák 

személyiségébıl. A két változó interakciója jósolta be a kötıdést.  

Ezekbıl és további más vizsgálatokból is úgy tőnik, hogy néhány temperamentum jellemzı, 

mint az irritabilitás vagy a distresszre való hajlam valószínőbben vezetnek bizonytalan 

kötıdéshez. Másrészt néhány specifikus szülıi jellemzı ugyanúgy fontos az attachment 

kapcsolat szempontjából (pl. az anyai érzékenység), és a szociális támogatás bizonyos formái, 

elsısorban az anyai támogatás, szintén jelentısek a szenzitív gondozás bejóslásában. A 

legtöbb vizsgálat arra utal, hogy a gyermek temperamentuma közremőködik a kötıdés 

kialakításában, de hatása inkább indirekt, módosítja az anyai személyiség és a szociális 

támogatás egyéb változóit. (Mangelsdorf, Frosch, 1999). 

 

Vizsgálat 

 

Vizsgálatunk egyik része a temperamentum mérése körüli vitákhoz kapcsolódik. A csecsemık 

temperamentumának mérésére kifejlesztett egyik legújabb amerikai temperamentumkérdıív, 

a Rothbart-féle Infant Behavior Questionnaire- Revised (Gartstein, Rothbart, 2003) magyar 

változatát szerettük volna elkészíteni és magyar mintán (3-12 hónapos csecsemık) tesztelni.  

A vizsgálat másik részében pedig a temperamentumméréssel kapcsolatos reliabilitás- és 

validitásproblémákat szerettük volna azzal vizsgálni, hogy többféle módszert alkalmazunk a 

temperamentum mérésére egy éves csecsemık vizsgálata során. Az alkalmazott módszerek a 
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laboratóriumi strukturált megfigyelés, pszichofiziológiai mérés és kérdıíves módszer. 

Feltételeztük, hogy a temperamentum különbözı módokon mért értékei között magas 

korrelációt fogunk találni. Ugyanebben az elrendezésben a temperamentum és a kötıdés 

közötti vitatott kapcsolatot kívántuk vizsgálni, feltételezve, hogy létezik közöttük kapcsolat, 

ha megfelelı módszert választunk a vizsgálatra.  A szakirodalomban a két változó közötti 

kapcsolat kutatásában a kötıdést többnyire az Idegen Helyzet Vizsgálattal mérik (Ainsworth, 

1978), amely a csecsemık kategorikus besorolását eredményezi, míg a temperamentum 

folytonos változóként jelenik meg, a mért értékek kontinuum mentén helyezkednek el. 

Néhány eredmény szerint erısebb kapcsolatot találtak a két változó között, amennyiben a 

kötıdést az Attachment Q-Sort módszerével (Waters, Deane, 1985) mérték (van Bakel, 

Riksen-Walraven, 2004). Saját kutatásunkban a kötıdést így ezzel a módszerrel vizsgáltuk. 

Ez a módszer a kötıdés biztonságát szintén folytonos változóként írja le.   

 

Az Infant Behavior Questionnaire- Revised (Gartstein, Rothbart, 2003) kérdıívvel végzett 

vizsgálat 

Az IBQ-R kérdıív nagy elınye, hogy a temperamentum több dimenziójának megfigyelését 

viszonylag könnyen és rövid idı alatt teszi lehetıvé. A kérdıív ugyanakkor megpróbálja 

kiküszöbölni az anya által kitöltött temperamentumkérdıívek jellemzı hibáit, amelyek 

elsısorban a megfigyelı jellemzıibıl adódhatnak: pl.: szociális kívánatosság hatása, gondozó 

korlátozott tudása a gyermek viselkedésérıl és annak jelentésérıl, nem ismeri más gyermekek 

viselkedését, akikkel sajátját összehasonlíthatná, illetve pontatlanul képes emlékezni a 

gyermekkel kapcsolatos eseményekre. Ezek elkerülésére tehát a kérdıív olyan itemeket 

használ, amelyek nemrég történt eseményekre kérdeznek rá. A csecsemı bizonyos specifikus 

reakcióinak elıfordulási gyakoriságát kell megítélniük az anyáknak az elızı egy hét, néha az 

elızı két hét során. A leírt viselkedések inkább konkrét viselkedéseket jelentenek, semmint 

absztrakt vagy összehasonlító ítéletek. A konkrét viselkedések is egy-egy adott szituációra 

vonatkoznak, ez korlátozza azon problémák lehetıségét, amelyek a globális kérdésekkel 

kapcsolatosak, amikor a válaszadónak különbözı szituációkból kell információkat 

összegyőjtenie. Ezek a szituációk különösen alkalmasak a csecsemı reakcióinak kiváltására 

(fürdetés, öltöztetés, etetés, alvás). Ez növelheti a specifikus szituációk elıhívásának 

valószínőségét és csökkentheti a szociális kívánatosság hatásait (Gartstein, Rothbart, 2003). 

Az adott, konkrét viselkedés elıfordulási gyakoriságát 7 pontos skálán kell az anyának 

értékelni, a skála a „soha” és „mindig” között mozog, nem igényli összehasonlító ítéletek 

megfogalmazását. Létezik még egy „X” („nem alkalmazható”) válasz is, amennyiben a babára 
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nem illik az adott kérdés (nem releváns az adott életkorra, vagy az adott családban más 

csecsemıgondozási gyakorlatot követnek) (Gartstein, Rothbart, 2003). A kérdıív 14 skálája  

191 item-et tartalmaz.  

 

AZ IBQ-R skálái 

Aktivitásszint   az összes motoros aktivitás, beleértve a karok és lábak mozgatását, fészkelıdést (izgést-
mozgást), helyváltoztató aktivitást („Öltöztetés vagy vetkıztetés közben milyen gyakran 
kapálózott kézzel és lábbal?”) 

Mosoly és nevetés  a gyermek örömének affektív kifejezıdése bármely szituációban, általában a gondozás 
vagy játék során („Az elmúlt hét folyamán hányszor mosolygott vagy nevetett, ha 
játékot adott a kezébe?”) 

Félelem ijedtség vagy distressz a környezet (ingerlés) hirtelen változásakor, új tárgyak vagy 
szociális ingerek (személyek) esetén és /vagy hosszan tartó latencia egy intenzív vagy új 
inger megközelítésekor („Amikor ismeretlen felnıttnek mutatták be, milyen gyakran 
kapaszkodott a szülıbe? „)  

Korlátozásra mutatott 
distressz 

 nyőgösködés, sírás vagy distressz kifejezése mozgáskorlátozás esetén, gondozói 
tevékenység esetén (tisztába tevés), vagy ha nem tehet meg egy vágyott dolgot („Az 
elmúlt hét folyamán milyen gyakran ellenkezett, amikor korlátozták a helyét: 
gyerekülés, járóka, autósülés?”) 

Megnyugtathatóság  a sírás, nyőgösködés, distressz csökkenése, ha a gondozó valamilyen megnyugtatásra 
szolgáló módszert alkalmaz („Amikor beszélt vagy énekelt a kisgyereknek, milyen 
gyakran nyugodott meg azonnal?”) 

Orientáció (érdeklıdés) 
idıtartama 

egyetlen tárggyal kapcsolatos, hosszabb ideig tartó vizsgálódás, rá irányuló figyelem, 
vokalizáció és/vagy interakció, ha nincs hirtelen változás a környezeti ingerekben („Az 
elmúlt hét folyamán a kisgyerek hányszor játszott játékkal vagy tárggyal 5-10 percig?”)  

Vokális reaktivitás  A csecsemı által a napi tevékenységek során adott vokalizáció mennyisége („Milyen 
gyakran adott ki beszédhangokat, miközben az etetıszékben várta az ételt?”)  

Megközelítés  A várható kellemes aktivitásokkal kapcsolatos pozitív izgalmi állapot és gyors 
megközelítés („Amikor új játékot kapott, milyen gyakran lett izgatott, hogy megkapja?”) 

Csökkenı reaktivitás/ 
Distresszbıl való felépülés 
sebessége 

 distresszbıl, izgalmi állapotból, vagy általános arousal-bıl való felépülés sebessége, az 
elalvás könnyősége („Amikor valami miatt dühös volt, milyen gyakran maradt dühös 
legalább 10 percig?”) 

Magas intenzitású öröm  nagy intenzitású, komplexitású, újdonságértékő, vagy inkongruenciájú ingerekkel 
kapcsolatos öröm, vagy élvezet („Az elmúlt hét folyamán hányszor mosolygott, vagy 
nevetett csiklandozás közben?”) 

Alacsony intenzitású öröm  alacsonyabb intenzitású, kisebb komplexitású, újdonságértékő és inkongruenciájú 
ingerekkel kapcsolatos élvezet vagy öröm. („Az elmúlt hét folyamán milyen gyakran 
élvezte, ha énekelnek neki?”) 

Perceptuális érzékenység  az enyhe, alacsony intenzitású környezeti ingerek észrevételével kapcsolatos („Az 
elmúlt hét folyamán milyen gyakran tőnt úgy, hogy egészen halk hangokra is 
felfigyel?”)  

Szomorúság  általános rosszkedv, vagy lehangoltság és csökkent aktivitás, melyek kapcsolatosak a 
személyes szenvedéssel, fizikai állapottal, egy tárgy elvesztésével, vagy egy vágyott 
akció kivitelezésére való képtelenséggel („Szomorúnak tőnt-e a kisgyerek akkor, amikor 
a róla gondoskodó személy szokatlanul hosszú idıre elment?”) 

Testkontaktus keresése  annak jelzése, hogy a gondozó vegye fel, illetve ha ez megtörténik, ennek élvezete 
(„Amikor karjaiban tartotta a kisbabát, milyen gyakran élvezte a helyzetet? 

 

A csecsemıkori temperamentum struktúrájának azonosítása során a kérdıív faktoranalízisével 

3 fı faktort találtak: 

1. Extraverzió (Surgency): Aktivitásszint, Mosoly és nevetés, Magas intenzitású öröm, 

Perceptuális érzékenység, Megközelítés, Vokális reaktivitás. 

2. Negatív affektivitás: Korlátozásra mutatott distressz, Félelem, Szomorúság, és negatívan 

szerepelt ebben a faktorban a Csökkenı reaktivitás. 
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3. Orientáció/Szabályozás (szabályozó funkciók): Orientáció idıtartama, Alacsony intenzitású 

öröm, Megnyugtathatóság, Testkontaktus keresése.   

A vizsgálat lebonyolítása, a vizsgálatban résztvevık 

A kérdıívet a szerzıktıl kaptuk meg, angolról magyarra fordítottuk, majd visszafordítottuk 

angolra és módosítottuk a felmerült eltérések alapján. 

Pécs város védınıi segítségével juttattuk el a kérdıívet a családokhoz. A kérdıívek egy része 

nem került vissza hozzánk, illetve kitöltése hiányos volt. 300 kérdıívet osztottunk ki a 

védınık között, ebbıl 224 érkezett vissza, ebbıl 198, anyák által kitöltött kérdıív volt 

kiértékelhetı.  

Az anyák 85.9%-a elsı házasságában élt, 8.1%-a a második házasságában élt, 3.5%-uk pedig 

elvált vagy egyedülálló volt. A minta szignifikánsan különbözött az amerikai mintától, az 

elsıdleges gondozó (anya) életkora és iskolai végzettsége tekintetében.  A magyar mintában 

az anyák szignifikánsan fiatalabbak (Mean=29.48 év, p<.0001) és alacsonyabb az iskolai 

végzettségük (Mean =13.86 év, p<.0001).  

A 198 csecsemıt három életkori csoportba osztottuk: 3-6 hónaposok (37.4%), 6-9 hónaposok 

(31.8%) és 9-12 hónaposok (30.8 %). A csecsemıknek nagyjából a fele (52%) fiú, illetve lány 

(48%) volt. 

Fontosabb eredmények 

A kérdıívvel kapott eredmények támogatják az IBQ-R magyar változatának használhatóságát.  

A kérdıív 13 skálájánál megfelelı belsı konzisztenciát találtunk (Cronbach’s alpha ≥.70). 

Bár a 14, Megnyugtathatóság skálánál a Cronbach’s alpha érték nem volt megfelelı, viszont a 

skála a faktoranalízisben a várt faktorba, az Anyai szabályozás faktorába került.  

A skálák közötti interkorrelációk  alacsonyak, illetve mérsékeltek, és a várt irányba 

mutatnak. Jelzik, hogy a skálák nem teljesen függetlenek, de nem is redundánsak. Az 

amerikai és a magyar minta átlagai között különbségek vannak, ezek a különbségek azonban 

nem konzisztensek a három életkori csoport tekintetében.  

Érdekes, hogy a két mintán a faktorstruktúra  hasonló, azonban a magyar mintán egy 

faktorral több jelent meg, a Szabályozás faktor két különálló faktorra bomlott. Az egyik faktor 

inkább a csecsemı intenzív érzelmi állapotainak szabályozását írja le, hiszen ennek eszköze 

ebben az életkorban egyértelmően az anya (testkontaktussal és a megnyugtatás egyéb 

eszközeivel). A másik faktorba kerültek azok a szabályozó akciók, melyek inkább a csecsemı 

önálló erıfeszítéseire utalnak. Az Orientáció idıtartama a figyelemváltás késıbb megjelenı 

képességét elıvételezheti, az Alacsony intenzitású öröm, illetve a Mosoly és nevetés skálák az 

enyhe pozitív érzelmek szabályozó szerepére hívják fel a figyelmet. 
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Az IBQ-R faktoranalízisével kapott eredmények (fıkomponens faktoranalízissel, varimax rotációval ) 

Változó 
Pozitív 

affektivitás 
Önszabályozáss 

Negatív 
affektivitás 

Anyai 
szabályozás 

Magyarázott variancia, % 25,8% 19,3% 8,6% 7,9% 
Sajátérték 3,62 2,70 1,21 1,10 

Megközelítés 0.84 0.05 0.10 0.00 

Magas intenzitású öröm 0.68 0.23 0.01 0.39 

Perceptuális érzékenység 0.65 0.29 0.05 -0.15 

Vokális reaktivitás 0.62 0.52 0.02 -0.05 

Aktivitásszint 0.60 -0.08 0.22 -0.16 

Orientáció ideje -0.03 0.77 -0.06 -0.08 

Alacsony intenzitású öröm 0.12 0.71 -0.20 0.15 

Mosoly és nevetés 0.33 0.64 -0.04 0.11 

Csökkenı reaktivitás 0.06 0.11 -0.84 0.00 

Szomorúság 0.28 0.01 0.81 -0.13 

Korlátozásra mutatott distressz 0.49 -0.19 0.66 -0.09 

Félelem 0.13 0.34 0.32 -0.71 

Testkontaktus keresése -0.18 0.47 0.14 0.69 

Megnyugtathatóság 0.19 0.23 -0.24 0.29 

 

A magyar és az amerikai minta skálaátlagai közötti szignifikáns különbségek két fı 

faktornál jelennek meg: 

1) A magyar csecsemık magasabb pontokat kaptak az Orientáció idıtartama, Alacsony 

intenzitású öröm, Testkontaktus keresése skálákon, melyek az Önszabályozás, illetve Anya 

általi szabályozás nagyobb faktorokba sorolhatók. Az eredménynek több oka is lehet. Lehet, 

hogy a magyar mintán az anyák jobban tolerálják a csecsemık testkontaktussal kapcsolatos 

igényeit, míg az  amerikai anyák jobban, vagy esetleg korábban bátorítják a csecsemık relatív 

önállóságát, függetlenségét. Elıfordulhat az is, hogy egyszerően a szociális kívánatosság 

hatásáról van szó, és a magyar mintában az anyák szeretnék úgy bemutatni csecsemıjüket 

(tudatosan, vagy tudattalanul), mint aki sokszor keresi és élvezi a testkontaktust. Szintén az 

Anya általi szabályozás faktorhoz tartozik a Megnyugtathatóság skála, ahol viszont a magyar 

csecsemık szignifikánsan alacsonyabb pontértékeket kaptak mindhárom életkori csoportban, 

mint amerikai társaik. Ez látszólag ellentmond az elıbb leírtaknak, viszont összefüggésben 

lehet azzal, hogy a magyar mintán alacsonyabbak az értékek a Csökkenı reaktivitás skálán is 

(az elsı két életkori csoport esetében). Így elmondhatjuk, hogy a magyar mintán a 

csecsemıknél lassabban csökken a magas arousal-szint distressz esetén, akár önmaguk 

próbálják csökkenteni, akár az anya próbál szabályozni. 

2) A magyar mintában a csecsemık magasabb értékeket kaptak az Aktivitásszint, 

Megközelítés, Perceptuális érzékenység skálákon, melyek mind a Pozitív affektivitás faktorba 

tartoznak. Lehetséges, hogy a magyar csecsemık kevésbé gátoltak/félénkek, mint az 
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amerikaiak. Hiszen az Aktivitásszint és a Megközelítés skálák tételeinek egy része az új 

ingerekkel kapcsolatos. Tendencia volt egyébként arra is, hogy a magyar mintán 

alacsonyabbak a Szomorúság skála értékei, és magasabbak a Magas intenzitású öröm, illetve 

a Mosoly és nevetés skálákon elért pontszámok (a különbség azonban nem volt szignifikáns). 

Lehetséges, hogy a két minta demográfiai különbségei is szerepet játszanak. A magyar 

mintában az anyák szignifikánsan fiatalabbak, illetve alacsonyabb az iskolai végzettségük, 

talán e miatt kevésbé szoronganak, aggodalmaskodnak, jobban támogatják a csecsemı 

explorációs aktivitását.  Az, hogy ugyanakkor a Testkontaktus keresése is magasabb a magyar 

mintán, a kötıdéselmélettel jól magyarázható. Azok a csecsemık, akiknek az anyja 

biztonságot nyújt, elsısorban a testkontaktus segítségével, bátrabban fedezik fel a 

környezetet.   

A kapott  szignifikáns életkori különbségek jól magyarázhatók a fejlıdésben törvényszerően 

bekövetkezı változásokkal, és konzisztensek az amerikai mintán kapott eredményekkel is. Az 

életkor elırehaladtával nıttek a pontszámok az Aktivitásszint, Korlátozásra mutatott distressz, 

Megközelítés skálákon. Természetes, hogy a csecsemı mozgásfejlıdésével párhuzamosan 

egyre aktívabbá válik, de mivel kognitív képességei még korlátozottak, a környezet ezt az 

aktivitást korlátok közé próbálja szorítani, amire a csecsemı növekvı distresszel reagál. Az 

életkorral párhuzamosan egyaránt fejlıdnek a csecsemı kommunikációs képességei, a 

környezettel folytatott interakciós kapacitása, tárgyak, emberek megkülönböztetésének 

képessége. Ezeket a képességeit egyre nagyobb mértékben használja, ugyanakkkor élvezi is, 

hogy rendelkezik velük. Ezeket a fejlıdési változásokat jelzi a Magas intenzitású öröm. 

Perceptuális érzékenység és Vokális reaktivitás skálákon megjelenı pontszámnövekedés az 

életkorral párhuzamosan. 

A fiatalabb csecsemık magasabb értéket kaptak a Testkontaktus keresése skálán. Az életkor 

növekedésével és a mozgásfejlıdéssel párhuzamosan csökken a csecsemı igénye a szoros, 

állandó testkontaktusra. Érdekes, hogy azt várhatnánk, hogy a kötıdés kialakulásának 

érzékeny, átmeneti idıszakában (ami a 3. életkori csoport lenne), ismét növekedhetne a 

Testkontaktus keresése. Ez sem nálunk, sem az amerikai mintán nem jelent meg. 

Csecsemıvizsgálatunk adatai szerint azonban ez inkább egy éves kor környékén, még inkább 

azon valamivel túl jelenik meg. 
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Csecsemıvizsgálat 

A vizsgálat lebonyolítása, a vizsgálatban résztvevık 

A csecsemıket Pécsett több körzet védınıi segítségével értük el. A védınık az általuk 

gondozott anyákkal röviden ismertették a vizsgálat lényegét, majd az érdeklıdı anyákat 

személyesen kerestük fel, részletesen elmondtuk a kísérlet célját, továbbá, hogy hány 

alkalommal, hogyan fognak lezajlani a vizsgálatok. A mintánk elsısorban középosztálybeli, 

magasabb iskolai végzettségő, jó szociokulturális háttérrel rendelkezı családokból került ki. 

A kísérletben 36 anya-csecsemı pár vett részt, közülük 12 fiú, 24 lány, 26 elsıszülött.  A 

babák egy évesek voltak a vizsgálat idején. 

Az anya egy hétig figyelte otthon csecsemıje viselkedését, majd kitöltötte az IBQ-R 

kérdıívet. Ez után következett a laborvizsgálat. A labor egy átalakított egyetemi tanterem 

volt, melyet játszószobának rendeztük be (néhány játékkal, színes mintával a falakon). 

Elıször rövid anamnézist vettünk fel, mialatt a csecsemı szabadon játszva ismerkedhetett a 

helyzettel. Az anamnézis kérdései a család szociokulturális jellemzıire és a csecsemı 

fejlıdésére vonatkoztak. Amikor a gyermek már valamennyire megbarátkozott a helyzettel, 

következett a három rövid epizód, melyek a temperamentum viselkedéses, illetve fiziológiai 

korrelátumainak (szívfrekvencia és szívfrekvencia variabilitás) vizsgálatára szolgáltak. Az ott 

készült videofelvétel alapján meghatározott szempontok szerint kódoltuk a temperamentum 

viselkedéses jellegzetességeit. A laboratóriumi vizsgálat után rövid idın belül a csecsemık 

otthonában videofelvételt készítettünk, mely alapján késıbb értékeltük a kötıdés minıségét.  

Vizsgálati módszerek 

1) Attachment Q-Szortírozás (AQS) (Waters, Deane,1985), mellyel a kötıdés biztonságát 

mértük. A csecsemık egy éves korában egy alkalommal két órás otthoni videofelvételeket 

készítettünk. A 90 állítást Waters útmutatásai alapján független képzett kódolók szortírozták a 

2 órás otthoni videofelvétel megtekintése után (a két kódoló közötti inter-rater reliabilitás 

0.808 volt.). A szortírozás eredményeként a gyermekekrıl készült jellemzéseket korreláltattuk 

a Waters és munkatársai által létrehozott, „prototipikusan biztonságosan kötıdı” gyermek 

viselkedési profiljával. Így kaptuk meg a kötıdés biztonságának értékét (security score), 

illetve az anyától való függıség értékét (dependency score).  

2) IBQ-R kérdıív (Gartstein, Rothbart, 2003)  

3) Temperamentum laboratóriumi strukturált megfigyelése: a csecsemık viselkedésének 

20 perces megfigyelése 4 epizódban:  

1. epizód: szabad játék  

2. epizód: enyhe stressz (EKG pánt felhelyezése) 
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3. epizód: szabad játék 

3. epizód: erıs stressz (anya elbújik, meg kell keresni). 

Értékelés: az IBQ-R kérdıívben Rothbart által leírt temperamentumskálákat próbáltuk a 

laboratóriumi viselkedés pontozására adaptálni. A kódolási rendszer kialakítása során 

figyelembe vettük Karp (Karp és mtsai, 2004) Behavioral Style Observational System 

(BSOS) pontozási rendszerét. Független pontozó végezte epizódonként a kódolást. 

4) Fiziológiai változók vizsgálata: szívritmus- és szívritmus variabilitás: telemetriás EKG 

segítségével, szívfrekvencia és szívfrekvencia-variabilitás mérése, és átlagolása, a 

laboratóriumi vizsgálatban, az „erıs stressz” epizód alatt.  

Fontosabb eredmények 

1) A temperamentum különbözı módszerekkel mért értékei közötti összefüggések 

 

Az IBQ-R skálái és a laboratóriumi viselkedés közötti korrelációk 

IBQ-R: Aktivitás IBQ-R: Félelem
IBQ-R: Csökkenı

reaktivitás

Megnyugtathatóság
(Lab: erıs stressz)

Korlátozásra 
mutatott
distressz

(Lab: enyhe stressz)

Aktivitás
(Lab: szabad játék)

Vokalizáció
(Lab: szabad 

játék)

,481*
,383*

,381* ,361*
,402*

 

*p < .05 

A laboratóriumban kapott szívfrekvencia eredmények korrelációi az IBQ-R skáláival, illetve a 

laboratóriumi viselkedéssel  

Szívfrekvencia: „erıs stressz”
epizód

IBQ-R: Aktivitás

IBQ-R: Csökkenı
reaktivitás

IBQ-R: Vokális 
reaktivitás

Vokalizáció
(Lab:erıs stressz)

Megnyugtathatóság
(Lab: erıs stressz)

Korlátozásra mutatott
Distressz

(Lab: enyhe stressz)

Korlátozásra mu-
tatott distressz

(Lab: erıs stressz) 

Félelem
(Lab: erıs stressz)

,421*

-,402*

,434* ,466* ,408*
,525**

,618*

-,451*

*p < .05, **p < .01 

IBQ-R: Testkontaktus 
keresése 

Megnyugtathatóság 
(Lab: szabad játék) 

Aktivitás 

(Lab: erıs stressz) 

-,446* ,378* 
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A kérdıívvel kapott eredmények, a szívritmus értékek és a laboratóriumi viselkedés 

korrelációja egy sajátos temperamentum-mintázatra utalhatnak. Ennek jellemzıi a 

korrelációkat összefüggésükben és összességükben elemezve a következık: 

Az anya által az IBQ-R-rel mérve a csecsemık otthon nagyobb aktivitást, több vokalizációt 

mutatnak, viszont a distresszbıl lassabban épülnek fel. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nehezebben 

nyugszanak meg maguktól, nehezebben alszanak el, vagyis lassabban csökken arousal-jük. A 

laboratóriumban viszont ezek a babák magasabb szívfrekvenciával jellemezhetık stresszt 

kiváltó helyzet esetén, nehezebben nyugtathatók meg ebben a helyzetben (a 

megnyugtathatóságot fordítottan kódoltuk), nagyobb félelmi viselkedést mutatnak 

(hajlamosabbak az anya közelében maradni), kevesebbet vokalizálnak és a korlátozásra 

erıteljesebb distressz reakcióval válaszolnak (irritabilitásuk magasabb). Ez a mintázat 

megfeleltethetı a Kagan által „Magas reaktivitásnak” (Kagan, Snidman  1999) nevezett 

jellegzetességnek, vagy Thomas és Chess (1977) elmélete alapján „Difficult behavioral 

style”-nak.  Kagan szerint az alacsony amygdala ingerküszöbbel rendelkezı újszülöttek (az 

amygdala nagy számban tartalmaz olyan receptorokat, melyek a félelmi viselkedés 

megjelenítésében fontosak) erıteljes végtagmozgásokat mutatnak, és ismeretlen helyzetre 

intenzívebb, gyakoribb distressz-sírással reagálnak (az IBQ-R Aktivitás skálája több tételében 

éppen a végtagmozgásokra kérdez rá: pl.: „Amikor a csecsemıt a hátára fektették, milyen 

gyakran kapálózott kézzel és lábbal?”) İket nevezi Kagan magas reaktivitású csecsemıknek. 

A magas reaktivitású csecsemık stresszhelyzetben magasabb szívfrekvenciával is 

jellemezhetık. Ezzel szemben a magasabb ingerküszöbbel született csecsemık kevesebb 

motoros aktivitást mutatnak, kevesebbet sírnak bizonytalan, ismeretlen helyzetben. İk az 

alacsony reaktivitású babák. Kagan feltételezése szerint a csecsemıkori magas reaktivitás 

bejósolhatja a késıbbi gátolt viselkedés megjelenését.   

Az IBQ-R skálái és a laboratóriumi viselkedés kapcsolatánál egy igen érdekes összefüggést 

fedezhetünk fel.  Gartstein, Rothbart (2003) kérdıívének faktoranalízisében az Aktivitás, 

Vokális reaktivitás skálák az „Extraverzió, pozitív affektivitás” faktorba tartoznak, a mi 

vizsgálatunkban mégis a negatív affektivitással összefüggésbe hozható laboratóriumi 

viselkedéssel voltak kapcsolatban. Nem korreláltak a laboratóriumi aktivitással, 

vokalizációval. Ennek oka lehet, amint erre már utaltunk, hogy az IBQ-R Aktivitás skálája 

inkább a reaktivitást, több kérdésben egyfajta „motoros nyugtalanságot” mér, ami nem 

ugyanaz, mint a laboratóriumban mutatott mászás, járás mennyisége. Inkább egyfajta 

irritabilitásnak tekinthetı. Az IBQ-R Testkontaktus keresése skála viszont a várt irányban 

korrelált a laboratóriumi viselkedéssel, magasabb értékei a laborban jobb 
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megnyugtathatósággal (fordítva pontoztuk, ezért negatív a korreláció) és nagyobb aktivitással 

jártak. A több testkontaktus az anyával elısegíti a biztonságos kötıdés kialakulását, ami 

támogatja az idegen hely felfedezését és segíti a megnyugtatást. 

2) A temperamentum és a kötıdés közötti kapcsolatra vonatkozó eredmények 

A kötıdés biztonsága pozitívan kapcsolódik a laboratóriumban mért aktivitáshoz, több 

epizódban is. Hipotézisünkben a megközelítéssel vártunk kapcsolatot, de lényegében az 

aktivitás is explorációt, a környezet felfedezését  jelenti (a mi kódolásunk szerint).  A kötıdés 

a hipotézisekben elvárt kapcsolatban van továbbá a pozitív érzelmek kimutatásával, mint a 

mosoly és nevetés, a vokalizációval, és a testkontaktussal. A kötıdés és a 

temperamentumkérdıív skálái között viszont nem kaptuk meg a hipotézisekben leírt, elvárt 

összefüggéseket, nem álltak egymással kapcsolatban.  Annak ellenére sem, hogy az IBQ-R 

egyes skáláin (Megnyugtathatóság, Testkontaktus) megjelenı kérdések nagyon hasonlítanak 

az AQS bizonyos itemeiben megfogalmazott állításokra. A kapcsolat hiányának legfıbb okát 

abban látjuk, hogy a kérdıívet az anya töltötte ki. Az AQS-t és a laboratóriumi kódolást 

egymástól független kódolók végezték, úgy tőnik azonban, hogy objektívebb képet tudnak 

adni, mint az anya. A korreláció hiánya arra utalhat, hogy az anya percepciója valóban erısen 

befolyásolja csecsemıje viselkedésének észlelését. 

 

A kötıdési és viselkedési változók korrelációs kapcsolatai 

  

Security 
Depend
ency 

Aktivitás: 
Szabad 
játék 1 

Mosoly és 
nevetés: 
Szabad 
játék 

Testkon- 
taktus: 
Szabad 
játék 

Vokális 
reaktivitás: 
Szabad 
játék 

Aktivitás: 
Szabad  
játék 2. 

Kísérleti 
próbák alatti 
aktivitás, 

próbák átlaga 

Security 
    0.39*   0.47** 

Dependen
cy 

    0.41**   0.43** 

Dependen
cy2 

-0.69** -0.54** -0.57** -0.43** -0.39* -0.43** -0.50** -0.47** 

*= p<0.05, **=p≤0.01 

 

Konklúzió 

Vizsgálatunk a temperamentum mérésével kapcsolatos vitában arra az eredményre vezetett, 

hogy az anya által kitöltött temperamentumkérdıívek (legalábbis az általunk vizsgált kérdıív, 

az IBQ-R esetében) eredményeit valószínőleg nagymértékben torzítja az anya személyisége, 

elvárásai, percepciója a csecsemıvel kapcsolatban. Ennek következtében a kérdıív 

eredményei nehezen feleltethetık meg fiziológiai vagy viselkedéses adatoknak.  Nem szabad 
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azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy ugyanakkor az IBQ-R nagyobb mintán végzett 

vizsgálata igen szép eredményeket hozott. Az ellentmondást úgy oldhatjuk fel, hogy 

önmagában nyilván jól használható az anya által kitöltött kérdıív, ha úgy kezeljük, hogy 

elsısorban azt mutatja, ahogyan az anya látni szeretné csecsemıjét. Ez a kép önmagában lehet 

teljesen konzekvens, ettıl még jól használható a kérdıív például a klinikai gyakorlatban. 

Eredményeinkbıl úgy tőnik, hogy a temperamentum fiziológiai módszerrel, illetve a 

viselkedés képzett megfigyelı általi, strukturált megfigyelésével objektívebb adatok 

nyerhetıek a csecsemı temperamentumáról. Ezekkel a módszerekkel inkább találtunk 

kapcsolatot egyrészt a temperamentum és az anamnesztikus adatok, másrészt a 

temperamentum és a kötıdés között.   

Vizsgálatunk másik fı kérdése a temperamentum és a kötıdés kapcsolata. Azt egyértelmően 

megállapíthatjuk, hogy létezik ez a kapcsolat, és jó módszernek bizonyult ehhez Waters és 

Deane (1985) AQS-ét használni. Ezt a kapcsolatot csak akkor találtuk meg, amikor a 

temperamentumot a viselkedés megfigyelésével vizsgáltuk. A kapcsolat létezésére utal 

továbbá az is, hogy a temperamentumnak a viselkedés megfigyelésével kapott változói és a 

kötıdés biztonságossága egyaránt kapcsolódik az általunk felvett anamnesztikus adatokhoz 

valamilyen módon. A szocioemocionális fejlıdés összetevıi bonyolult kölcsönhatásokon 

keresztül befolyásolják egymást, disszertációmban elsısorban a kapcsolat létezése nyert újabb 

bizonyítékot. Eredményeink ezen a területen is, akárcsak a kérdıív esetében, további 

vizsgálatok lehetıségére és szükségességére hívják fel a figyelmet  

Minden hipotézissel kapcsolatban felmerül a kis minta problémája, amely az egyik oka lehet 

annak, hogy nem a várt eredményeket kaptuk.  

Az eredmények hátterében állhatnak továbbá a temperamentum mérésének általános 

problémái is: a laboratóriumi mérésnél korlátozott a rendelkezésre álló viselkedéskészlet a 

hétköznapihoz képest, ezért mi csak a viselkedéselemek aktuális, nem általánosítható, szők 

körét láthatjuk. Ezt ugyan speciális epizódok alkalmazásával megpróbáltuk elkerülni, de nem 

biztos, hogy sikerült. Ráadásul a laboratórium új, idegen helyzetet jelent, ahol a csecsemı 

valószínőleg egészen másképp viselkedik, mint otthon az anyával (pl. szélsıségesebb érzelmi 

reakciók jelenhetnek meg).  
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