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A rövidített Szülô-Csecsemô Kapcsolat Skála
magyar változatának (H-MORS-SF) pszichometriai
mutatói nagy mintán*
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Összefoglalás: Bevezetés: A Mothers’ Object Relation Scale (MORS) kérdôívet John M. Oates (Open University, Milton
Keynes) fejlesztette ki Angliában az 1990-es évek végén. Az eszköz segítségével a szülôi percepción keresztül kaphatunk
képet a kisgyermekrôl és a szülô-csecsemô kapcsolatról. A kérdôívet, s annak rövidített (Short Form) változatát a
2000-es évek elején több fázisban, angol és magyar mintákon fejlesztették tovább és validálták, illetve Angliában már
több olyan alkalmazott kutatásban használták, melyek megerôsítették a teszt prediktív validitását is.
Módszerek: Mind a fejlesztés, mind a validálási munkák eddig viszonylag kis létszámú kutatásokban zajlottak. Az
Egészséges utódokért projektben nagy (n=1164), szocio-demográfiai szempontból sokszínû szülôi mintán tesztelhettük az eszköz rövidített, magyar változatának érvényességét és megbízhatóságát.
Eredmények: A 0–3 éves gyermekek szüleit tartalmazó minta eredeti és imputált adatbázisai alapján magas fokú belsô konzisztencia-mutatókat találtunk az eszköz mindkét dimenziója, a gyermek dominanciája és a gyermek pozitív
érzelmei skálák esetében. A skálákkal mindkét szülôi nemnél értelmes, szisztematikus validáló keresztkorrelációkat
találtunk gyermeki temperamentum- és szülôi hangulatváltozókkal. Az eredmények megerôsítik, sôt felülmúlják az
eddig kis mintákon nyert összefüggéseket.
Következtetés: A kérdôív meggyôzô pszichometriai mutatói, gyors és egyszerû használata alapján felhívjuk a fejlôdéspszichológiai, a gyermekegészségügyi és a szociális szakemberek figyelmét a skála preventív szûrôeszközként való alkalmazásának lehetôségére az alakuló szülô-csecsemô kapcsolat monitorozása céljából.
Kulcsszavak: H-MORS-SF; a gyermek dominanciája; a gyermek pozitív érzelmei; szülôi percepciók; szülôi depresszió;
gyermeki temperamentum; Egészséges utódokért projekt; pszichometria
Summary: Introduction: The Mothers’ Object Relations Scale (MORS) was developed by John M. Oates (Open University, Milton Keynes, UK) in the late 1990s. The MORS is an appropriate instrument for gathering parental perceptions
about the child and the parent-infant relationship. The questionnaire and its short form were improved further and
validated in British and Hungarian samples in the beginning of the 2000s and the questionnaire was used in several
applied studies in the UK where its predictive validity was further confirmed.
Methods: The development and validation phases were based on small samples. The diverse social-demographic
characteristics of the For Healthy Offspring project, allowed for further testing the reliability and validity of the
Hungarian short-form in a large (n=1164) sample.
Results: High internal consistency was found in the original and the imputed data obtained from parents of 0–3-yearold children for both of H-MORS-SF dimensions: Invasion and Warmth. The scales had interpretable and systematic
cross-correlations with measures of infant temperament (IBQ-R, ECBQ) and mental state (DS1K) of both parents.
These results confirm and exceed the previous results based on small samples.
Conclusion: Given the convincing psychometric indicators and its fast and simple usage, the H-MORS-SF can be considered as an effective preventive screening test for monitoring the developing parent-infant relationship, therefore we
suggest its use for professionals working in developmental psychology, child health and social fields.
Keywords: H-MORS-SF; Invasion; Warmth; parental perceptions; depression of parents; infant temperament; For
Healthy Offspring project; psychometry

* Támogatások: Az „Egészséges utódokért” program finanszírozására a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottsága 127/2010. (14.27) számú határozatával született támogatási szerzôdés.
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Bevezetés: Elôzmények
Koncepció és fejlesztés
A Mothers’ Object Relations Scale (MORS) kérdôívet John M. Oates fejlesztette ki Angliában
az 1990-es évek végén. A kérdôív alkalmas arra,
hogy a szülôk észlelésén és értelmezésén keresztül kapjunk képet csecsemôjük érzelmeirôl és
viselkedésérôl. A kérdôív a szülôi percepció által ragadja meg a gyermek jellemzôit, így a szülô gyermekérôl és kapcsolatukról alkotott mentális reprezentációját érhetjük tetten. Oates (1)
összefoglalása szerint a csecsemôrôl alkotott
anyai észlelés feltehetôen két részbôl tevôdik
össze: a gyermek objektív, megfigyelhetô sajátosságaiból, viselkedésébôl és ezek „átszínezett” jelentéstartalmából, amely a szülô belsô dinamikájától függ. A szülôi érzelmek és viselkedés, a
csecsemôvel való azonosulás függ a szülô belsô
munkamodelljétôl, kötôdési reprezentációjától,
a képtôl, amely benne él magáról, mint szülôrôl, a csecsemôjérôl, és a kettejük komplementer viszonyáról. A szülô gyermekét gondolatokkal és érzelmekkel ruházza fel, ezek az attribútumok pedig saját viselkedésére is visszahatnak.
A gyermek valós viselkedése tehát személyes
színezetet kap a szülôk belsô világa (motivációi,
értékei, hiedelmei, konfliktusai) által, éppen
ezért a gyermekrôl szóló szülôi beszámolók
mindig szubjektívek. Az objektív megfigyelésekkel természetesen van közös halmazuk, e kettô
mégis nagyon ritkán esik teljesen egybe. (Azok
a temperamentum kérdôívek, amelyek a szülôktôl nem globális megítéléseket, hanem valódi
megfigyelhetô viselkedéses gyakoriságokat kérdeznek, közelebb állnak az objektív megfigyelôk ítéleteihez, de még azok sem mentesek a
szubjektív értelmezésektôl.)
Oates három hosszabb eljárás ismeretében (a)
Representation Interview; (b) Working Model of
the Child Interview; (c) Interview of Maternal
Representations during Pregnancy – (4) kívánt
egy olyan módszert alkotni, melynek felvétele
és kódolása kevésbé idôigényes, valamint egyszerû, rövid kérdôíves változatával alkalmas a
szülô–gyermek kapcsolat alakuló minôségének

Hungarica

szûrésére a kisgyermekes családokkal foglalkozó szakemberek számára klinikai elôképzettség
nélkül is. A fejlesztésnél hatással voltak a szerzôre azok a klasszikus koncepciók is, mely szerint
a szülô–gyermek kapcsolattal összefüggô nézetek és viselkedésformák két nagyobb dimenzió
mentén értelmezhetôk: a gondoskodás (hideg
vs. meleg) és a kontroll (megengedô vs. beavatkozó) dimenziók mentén (5, 6). Hipotézise az
volt, hogy a szülôk csecsemôikrôl alkotott modelljei is e két klasszikus dimenzió mentén
szervezôdnek.

Reliabilitás
Az eredeti 44 tételes kérdôív pszichometriai
elemzése 100 angol és 134 magyar anya adatai
alapján történt. Oates és Gervai (1, 7) a fôkomponens-analízis módszerével a két prediktált
dimenzió mellett még két kisebb faktort találtak. A négyfaktoros, kutatói változat mellett ígéretesnek tartották azonban egy olyan gyorsteszt
kidolgozását is, amely széles körben alkalmazható a szülô–gyermek kapcsolat szûrésére. A
kétfaktoros megoldás teljes mértékben egybecsengett a klasszikus gondoskodás-kontroll dimenziókkal. A két dimenzió 7–7 legerôsebb tételébôl született a MORS rövidített változata
(MORS-SF). A két magasan koherens (Cronbach-alfa: 0,9), és egymástól gyakorlatilag függetlennek (r=-0,27) mondható skála (ld.
Invasion/A gyermek dominanciája és Warmth/A
gyermek pozitív érzelmei) egyaránt megfelel kutatói és gyakorlati alkalmazásra is. A gyakorlatban fôleg olyan gyors szûrés végzésére alkalmas, amely a szülôk nehézségeit próbálja feltérképezni a csecsemôjükrôl való gondoskodással
és saját érzelmeikkel kapcsolatban. Az eszköz
segítségével felismerhetjük azokat a szülô–csecsemô párokat, akiknek intervencióra (pl. tanácsadásra, szülô–csecsemô konzultációra és
terápiára) lehet szükségük annak érdekében,
hogy a szülôk magabiztossága megerôsödjön és
a kapcsolat fejlôdése a biztonságos kötôdés irányába terelôdjön.
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A kérdôív validitását is angol és magyar mintákon mérték több hipotézist tesztelve (8, 9). A
fenti koncepciók alapján a kutatók egyrészt azt
feltételezték, hogy a gyermek dominanciája
skála összefüggésben áll a csecsemôkori temperamentum kérdôívek irritabilitást és nehézséget mérô skáláival, a könnyû és kiszámítható,
érzelmeket kifejezô csecsemôk pedig a gyermek
pozitív érzelmei skálán mutatnak magas pontszámokat. Másrészt a posztnatális depresszió
és szorongás bizonyítottan hatással van a gyermekrôl és a kapcsolatról alkotott percepcióra
(pl. 10, 11). Így a szerzôk azt feltételezték, hogy
a megemelkedett depresszió és/vagy szorongás
együtt jár a gyermek dominánsabb és kevésbé
pozitív percepciójával. Ezzel ellentétes irányú
együtt járást feltételeztek a szülôi magabiztossággal és énhatékonyság-érzéssel.
Röviden összefoglalva, az eredmények, amelyeket több kisebb angol és magyar minta elemzése alapján kaptak, igazolták az elôzetes hipotéziseket. Mindkét MORS-SF skála szignifikáns
enyhe-közepes (r=0,25–0,5), de szisztematikus
és értelmes irányú együtt járást mutatott a csecsemôk sírásával és nyûgösködô viselkedésével,
könnyûnek és rendszeresnek ítélt temperamentumával, érdeklôdô, mosolygó viselkedésével,
valamint a szülôk mentális állapotával (posztnatális depresszív hangulat, depresszió és szorongás, általános magabiztosság). A számos egyidejû és prediktív validitást alátámasztó korreláció összefoglalásaként elmondhattuk, hogy a
MORS-SF skálái egyrészt konzisztens együtt járást mutattak a megfigyelt viselkedésen alapuló
temperamentum-skálákkal, másrészt azok az
anyák, akik szorongtak, stresszrôl és depresszív
hangulatról számoltak be, hajlamosabbak voltak dominánsabbnak ítélni és kevesebb pozitív
érzelemmel felruházni csecsemôiket, mint azok
az anyák, akik nyugodtak és magabiztosak voltak. A Dominancia skála ebben a viszonylatban

1
2

erôteljesebb mutatónak bizonyult, mint a Pozitív érzelmek skála.

Alkalmazás és prediktív erô
A fejlesztés óta a MORS-SF kérdôívet több alkalmazott kutatásban is sikerrel használták.
Milford és Oates (12) egy kisebb, védônôkkel
folytatott prevenciós kutatásban alkalmazta az
eszközt a depressziót mérô Beck Depression
Inventory (BDI; 131) és Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS; 152), valamint a korai
szülô–csecsemô kapcsolatot mérô ParentInfant Global Assessment Scale (PIRGAS, 17)
mellett. A védônôk elôzetesen megítélték a szülô–csecsemô párokat abból a szempontból,
hogy az anya mentális állapota és a kettejük között kialakuló interakciók és formálódó kapcsolat mennyiben ad okot aggodalomra. Azok az
anyák, akiket a védônôk rizikós csoportba soroltak, szignifikánsan magasabb pontszámokat
adtak a szorongás, a depresszió és a gyermek
dominanciája skálákon, és alacsonyabbra pontozták a gyermek pozitív érzelmei skálát. Diszkriminancia-analízisben a védônôk általi besorolásra a szorongás-depresszió pontszámok és
a gyermek dominanciája skála prediktív erôvel
rendelkezett, a pozitív érzelmek skála és a szülô–gyermek kapcsolat megítélésére szolgáló
PIRGAS skálák nem. A részletes elemzések kimutatták, hogy a három prediktív konstruktum
(szorongás, depresszió, a csecsemô dominanciájának észlelt foka) együtt jár, de nem teljesen
fedik le egymást, így nem is helyettesíthetôk
egymással. Az eredmények alapján a szerzôk
eredményes preventív eljárásnak tekintik a
HADS és a MORS-SF együttes használatát a védônôi gyakorlatban, a védônôk klinikai megítéléseinek biztosítékaként. A kutatás, mint sok
más vizsgálat is, sajnos nem tudta vizsgálni az
apai mentális állapot és észlelés összefüggéseit.

Magyar adaptáció: ld. (14)
Magyar adaptáció: ld. (16)
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Davies és mtsai egy másik kutatásban (18) a
szülést követô traumatikus tünetek és a gyermekrôl alkotott percepciók közötti összefüggéseket vizsgálták. Eredményeik szerint azok az
anyák, akik legalább részben poszttraumatikus
tüneteket mutattak (PTSDQ, Post-Traumatic
Stress Disorder Questionnaire; 19), gyermekeiket
az egészséges anyákhoz képest kevésbé pozitívnak, inkább dominánsnak (MORS-SF) és nehéz
temperamentumúnak (ICQ, Infant Characteristics Questionnaire; 20), kötôdésüket pedig
kevésbé optimálisnak ítélték (MPAS, Maternal
Postnatal Attachment Scale; 21). Ez utóbbi kérdôíven nagyobb mértékû, a csecsemô felé irányuló ellenségességrôl és kevésbé örömteli interakciókról számoltak be. Azok az anyák pedig,
akik szülés után hat héttel a PTSD összes kritériumának eleget tettek, mindemellett kevesebbet vágytak a csecsemôik közelségére is. (A kutatásban a poszttraumatikus stressz és a posztnatális depresszió nagyfokú együtt járásáról számoltak be a szerzôk.)
Danis (22) elemzésében a Budapesti Családvizsgálat családjaiban az észlelt gyermeki dominancia a (SST [23]), Crittenden-skála [24] és
D-skála [25] alapján mért) bizonytalan, illetve a
dezorganizált kötôdés irányában mutatott korrelációkat és átlagkülönbségeket, fôleg a lányos
családokban.
A MORS-SF kérdôívet használták még az Anna
Freud Centre New Beginnings programjában,
börtönben élô anyák és gyermekeik kapcsolatának mérésére (26, 27), illetve egy olyan kutatásban, ahol a védônôk megítélésének helyességét
vizsgálták a korai szülô–gyermek interakciókról
(28).

Módszerek
Résztvevôk
Az Egészséges utódokért projekt 2010–2011-ben
orvosi vizsgálatok mellett összesen 1164 0–3
éves korú gyermek szüleitôl gyûjtött több témában kérdôíves beszámolókat abból a célból,
hogy a korai regulációs zavarok (krónikus sírás
és nyugtalanság, táplálási nehézségek, alvási nehézségek) gyakoriságára és lehetséges hátterére
fényt derítsen. Mintánk felépítésérôl és a kutatásban részt vevô családok hátterérôl részletesen olvashatnak korábbi írásainkban (29, 30). A
H-MORS-SF kérdôívet összesen 1084 édesanya
és 337 édesapa töltötte ki. Az anyák életkora
(n=1040 adat alapján) 32,0±5,1 év (min: 15, max:
49 év), az apák életkora (n=329 adat alapján)
34,8±5,3 év (min: 15, max: 60 év) volt. A szülôk
iskolázottsága az 1. táblázatban látható.
A gyerekek életkora az anyai beszámolóknál
(n=1014 adat alapján) 15,28±10,85 hónap (min:
0,23, max: 58 hónap; 96,5% 36 hónap alatti), az
apai beszámolóknál (n=299 adat alapján)
14,71±10,83 hónap (min: 0,90, max: 51,40 hónap; 96,3% 36 hónap alatti) volt. A gyerekek nemi megoszlása az anyai beszámolóknál 52,7%
vs. 47,3%, az apai beszámolóknál pedig 51,4%
vs. 48,6% volt a fiúk javára.

Eszközök
Kutatási kérdésfeltevéseink miatt több háttérváltozó felderítését is elvégeztük. Kíváncsiak voltunk a szülôk gyermekeikrôl és kapcsolatukról

1. táblázat
A H-MORS-SF kérdôívet kitöltô személyek iskolázottsága az Egészséges utódokért projektben

Anyák legmagasabb iskolai

Apák legmagasabb iskolai

végzettsége (n=1079 adat alapján)

végzettsége (n=333 adat alapján)

Gyakoriság

Százalék

Gyakoriság

Százalék

012

01,1

000

00,0

8 általános

075

07,0

010

03,0

Szakmunkásképzô

102

09,5

064

19,2

Középiskolai érettségi

373

34,6

112

33,6

Fôiskolai-egyetemi diploma

517

47,9

147

44,1

10790

100,00

333

100,00

Kevesebb, mint 8 általános

N
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alkotott percepciójára is, e célból választottuk a
H-MORS-SF kérdôívet. Emellett felmértük a szülôk mentális állapotát, depresszív hangulatát,
valamint a csecsemôk és kisgyermekek temperamentumát is3.
Depresszió Skála Kérdôív (DS1K; 31, 32). Az
eszköz olyan gyorsteszt, amely alkalmas a depresszió enyhébb formáinak kiszûrésére, illetve
a depresszióra való hajlam felismerésére. A
szerzôk az elméleti bevezetôben is említett BDI
és HADS kérdôívek tételeibôl alkották az új eszközt. Az egyskálás mérôeszköz megbízhatósága
és érvényessége néhány változtatás mellett
megfelelô (ld. 32 javaslatait), így a rövid eljárás
biztonsággal alkalmazható a klinikai gyakorlatban.
Csecsemô- és kisgyermekkori viselkedés kérdôív két korosztályra (0–18 hó: Infant Behavior
Questionnaire-Revised, IBQ-R; [33]; 18–36 hó:
Early Childhood Behavior Questionnaire, ECBQ;
[34]). Az IBQ-R Rothbart 1981-ben (35) publikált
széles körben használatos, szülôi beszámolón
alapuló csecsemô temperamentum kérdôívének átdolgozott verziója. Az ECBQ struktúrájában, logikájában és a kikérdezés módjában
megegyezik a csecsemôkori mérôeszközzel, ahhoz hasonló, de természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelô tartalommal bír. Mindkét eszköz rövidített verziójának magyar fordítását az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének
munkatársai (36, 37) bocsátották rendelkezésünkre. A kérdôívek 36, illetve 37 tétellel, Lendület, Negatív érzelem és Önkontroll elnevezésû dimenziókban mérik a kisgyerekek temperamentumát. Az eszközök érvényességét és megbízhatóságát több mintán tesztelték. Mindkét
kérdôív szülôi beszámolókra épít. Bár a skálák
tételei a megfigyelhetô viselkedésformák gyakoriságára kérdeznek rá, természetesen az objektív megfigyeléstôl eltérôen a valós viselkedés
a szülô szûrôjén keresztül kap jelentést. Valószínûsíthetjük azonban, hogy kérdezéstechnikájuk alapján ezek a mérôeszközök közelebb
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állnak a gyerekek objektív viselkedéséhez, mint
a globális mérôeszközök (amilyen pl. a HMORS-SF is).
Az elôzmények ismeretében e három eszközzel gyûjtött adatbázist alkalmasnak tartottuk
arra, hogy a H-MORS-SF nagy mintán való kipróbálása, valamint pszichometriai és validálási elemzése révén hozzájáruljunk a kérdôív módszertani megalapozottságának bizonyításához,
és széles körben ajánlhassuk használatra.

Statisztikai módszerek:
adatkiegészítés és próbák
Elemzéseink során az SPSS 17.0 programcsomagot használtuk. A mintán belül kevés volt a
hiányzó adatok aránya (80% feletti volt a teljes
kitöltött kérdôívek száma). A maximális elemszám megtartása érdekében megoldásként a
többszörös helyettesítés (SPSS: multiple imputation; összefoglalás: 38, 39) módszerét alkalmaztuk 5 szettben4. Az anyák csoportjában az
egyes tételekre egy kivétellel általában 1022 és
1081 közötti választ kaptunk: a 11-es tételre
mindössze 966-an adtak választ. Azoknak az
eseteknek a száma, ahol valamennyi adat hiányzott 81 volt. Az apáknál az egyes válaszadások száma általában 320 és 337 között mozgott.
A legkevesebb válasz (n=306) itt is a 11-es tételre érkezett. Behelyettesítés után az átlagok és
szórások mindkét szülôcsoport esetében nagyon
hasonlóak voltak egymáshoz és az eredeti értékekhez is. Az eredményeket eredeti és „multiple
imputation” módszerrel való adathelyettesítés
(38) után nyert adatbázisainkon is ellenôriztük.
Mivel nagyon hasonlóak voltak egymáshoz, a
következôkben az imputált adatbázis alapján
nyert összevont (pooled) statisztikákat közöljük.
Azoknál a statisztikai próbáknál, ahol nem áll
rendelkezésre ilyen összevont mutató, nem választunk önkényesen az 5 szett külön-külön
megoldásai közül, hanem az eredeti adatbázis

Az eszközökrôl és a konkrét eljárásról részletesen olvashatnak korábbi cikkeinkben (29, 30), a tanulmányunkban szereplô mérôeszközöket most csak röviden ismertetjük.
Ezt nem csak a H-MORS-SF, hanem a többi használt mérôeszköz esetében is megtettük.
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alapján nyert eredményekkel illusztráljuk az
összefüggéseket.
Az egyszerû leíró statisztikák mellett a belsô
konzisztencia vizsgálatára a Cronbach-alfa mutatót használtuk, az összefüggés-vizsgálatokban
pedig a skálák enyhe ferdesége miatt nemparaméteres statisztikai teszteket alkalmaztunk.

mindkét felvételi idôpontban dominánsabbnak
ítélték csecsemôiket az apáknál. Ugyanakkor
pozitívabb érzelmekkel is ruházták fel a gyermekeiket, mint az apák, viszont míg az anyák
megítélése nem változott az idôvel, az apák pozitívabbnak látták gyermekeiket az elsô év végére. Fontos, hogy a gyermekek neme nem volt
hatással az eredményekre (40).

Eredmények
A korábbi magyar eredmények összefoglalása:
Budapesti Családvizsgálat 19951996

Egy nagymintás kutatás új eredményei:
Egészséges utódokért projekt 20102011
Item-analízis, belsô konzisztencia

Danis és mtsai (40) korábban már beszámoltak
a Budapesti Családvizsgálat (41) mintájának
adatain számolt pszichometriai mutatókról. A
103 fôs mintában a két skála belsô konzisztencia-értékeit két életkorban (6. és 12. hónaposan) közöltük mindkét szülô adatai alapján. A
Cronbach-alfa mutatók 0,7 körüliek voltak
(0,64–0,75). A skálaértékek eloszlásai közelítettek
a normálishoz, de néhány esetben pozitív irányba ferdültek. Mivel a kutatás alacsony rizikójú
családok részvételével zajlott, eredményeink
alapján a hasonló populációkban a gyermek pozitív érzelmei skálán magas, a gyermek dominanciája skálán pedig alacsony értékeket vártunk5. A szülôi percepció életkori konzisztenciája csecsemôkorban (6 és 12 hó között) elég
nagymértékûnek mutatkozott (0,6–0,7-es korrelációk), az anyai és az apai beszámolók viszont nem korreláltak magasan, mindössze
0,2–0,3-as együtt járást tapasztalhattunk, ami
alapján majdnem függetlennek tulajdoníthattuk
a szülôpárok beszámolóit. Ez az eredmény akkor abban erôsített meg minket, hogy a kérdôív
nagymértékben méri a szülôk belsô modelljét,
a kapcsolatról alkotott szubjektív képet is.
További elemzéseink során kiderült, hogy a
szülôk dominánsabbnak látták gyermekeiket
12 hónaposan, mint 6 hónaposan, és az anyák

5

A részletes tétel-analízis alapján megállapíthattuk, hogy az egyes tételek leginkább ferde eloszlásúak voltak, méghozzá a pozitív értékek
felé ferdültek. A belsô konzisztencia mérésére
Cronbach-alfa értékeket számoltunk (2. táblázat).
2. táblázat
A H-MORS-SF skáláinak belsô konzisztenciája a két szülôcsoportban

Skálák

N

Cr-alfa

A gyermek dominanciája (Anyák)

1084

0,73

A gyermek pozitív érzelmei (Anyák)

1084

0,82

A gyermek dominanciája (Apák)

0337

0,75

A gyermek pozitív érzelmei (Anyák)

0337

0,84

A skálák koherensek voltak, egyetlen tétel kihagyása sem emelte meg jelentôsen a belsô
konzisztencia értékét.

Skála eloszlások
Mind az öt szettben egymáshoz és az eredetihez
is nagyon hasonlóak voltak a skálák leíró paraméterei. A 3. táblázatban közöljük az imputált
adatbázisok alapján nyert eloszlások mutatóit.
Az 1–4. ábrák viszont az eredeti eloszlásokat

A Budapesti Családvizsgálatban 27–29-es átlagpontszámokat kaptunk a Pozitív érzelmek, és 7–9-es átlagpontszámokat a Dominancia skálában. Összevetve ezt az angol mintával Milford és Oates kutatásában
(12): a Dominancia skála esetében az alacsony rizikójú szülôk 7, a magasak 12 pont körüli átlagokat értek
el, a Pozitív érzelmek skálán pedig 25, illetve 22 körüli értékekkel bírtak.
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3. táblázat
A skálák eloszlása az imputált adatbázisokban

Skálák
A gyermek

N

Terjedelem

1084

26

Min.
0

Max.

Átlag

26

dominanciája
A gyermek pozitív

0,08

0,60 és

0,15

8,85

0,76 és
0,79

34

1

35

29,19

-1,44 és

(pooled)

(Anyák)
337

21-23

0

21-23

dominanciája

0,67
között
0,08

- 1,49

3,98

között

között

7,7

0,68 és
0,75

0,13

26-27

8-9

35

érzelmei
(Apák)

0,11 és

28,54

-1,11 és

(pooled)

-1,18

2,05

között

között

0,15

0,26

0,31

között
337

3,65 és

(pooled)

(Apák)
A gyermek pozitív

S . E.

között
1084

érzelmei
A gyermek

Stat.

(pooled)

(Anyák)

Csúcsosság

S . E.

között
0,13

1,74 és

0,26

14. ábra
A skálaértékek eloszlása az eredeti adatbázisban

Elôfordulási gyakoriság

398

Ferdeség
Stat.

Skálaértékek
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mutatják be, mivel nem választottunk önkényesen a szettek megoldásai közül. Az eloszlások minimálisan változtak az imputálás után.
Mint láthatjuk, a skálák ferdék és több ízben
csúcsosak is, így az összefüggés-vizsgálatoknál
nemparaméteres teszteket használunk. A két
skála sem az anyáknál, sem az apáknál nem állt
jelentékeny kapcsolatban (Spearman rho<-0,20),
tehát – hasonlóan korábbi eredményeinkhez –
függetlennek mondhatjuk a két dimenziót. A
skálaátlagok is hasonlóak a Budapesti Családvizsgálat eredményeihez annak ellenére, hogy
jelen kutatásunkban jóval nagyobb életkori tartománnyal dolgoztunk. Azt, hogy van-e az életkornak jelentôs hatása a skálaátlagok alakulására, alább ismertetjük.

Szülôpárok közötti összefüggések

A Wilcoxon-próba eredményei szerint (p<0,05)
az anyák kicsivel dominánsabbnak7 és egyben
pozitív érzelmekkel gazdagabbaknak8 látják
csecsemôiket, mint az apák. (A különbségek
szignifikánsak, de nem túl nagyok).
399

Moderáló tényezôk: a gyermek neme és életkora,
a szülôk iskolázottsága
Az életkor és a nemek hatását egyszerre vizsgáltuk két szempontos (nem X életkor) varianciaanalízissel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 0–18
hónapos és 19–36 hónapos fiúk és lányok között
van-e különbség abban, hogy hogyan látják
ôket a szüleik.
Az anyák beszámolójában a Dominancia skálán életkori fôhatás (F[1,1005]=85,9; p<0,001;
Eta2=0,08) mutatkozott: az anyák a tipegôket a
csecsemôknél dominánsabbnak észlelik (átlag:
7,9±0,2 vs. 10,5±0,2). Emellett egy kisebb mértékû nem X életkor interakciót is megfigyelhettünk (F[1,1005]=4,6; p=0,032; Eta2=0,01), mely
szerint a lányokat csecsemôként szignifikánsan
(Mann-Whitney-próba: Z=-2,38; p=0,018) kevésbé látják dominánsnak az anyák, majd a tipegôkorra ez a kis különbség is eltûnik (5. ábra). A
pozitív érzelmek terén egy kis hatásnagyságú fô-

Imputált adatbázisunkban 308 szülôpártól rendelkezünk adatokkal6. Az anyák életkora (n=297
adat alapján) 32,5±4,4 év (min: 20, max: 49 év),
az apák életkora (n=301 adat alapján) 34,9±5,2
év (min: 22, max: 60 év) volt. A szülôk iskolai
végzettsége némileg más eloszlást mutatott,
mint a teljes mintában: kevesebb alacsony iskolázottságú szülôpár adott együttes beszámolót
a gyermekrôl: az anyák 81%-a (vs. 72%
ábra
a teljes nôi mintában), az apák 77%-a 5.
A gyermek dominanciája skála átlagainak eltérései a gyerekek életkora és neme szerint
(vs. 68% a teljes apai mintában) rendelkezett legalább érettségivel. A gyeCsecsemôket és kisgyerekeket nevelô szülôk
megítélése a gyerekek dominanciájáról
rekek életkora (n=295 adat alapján)
14,8±10,9 hónap volt, a nemek megoszlása: 51,1% fiú, 48,9% lány.
A két dimenzióban az anyai és az
apai megítélés között közepesen erôs
korreláció (Pozitív érzelem: rho=0,51,
p<0,001; Dominancia: rho=0,59,
p<0,001) van. Ez a BCsV adatokhoz
képest erôsebb, mivel ott csak 0,2–0,3
körüli volt az egyezés a szülôk között.

6

7
8

Az eredeti adatbázisban a Dominancia skálánál n=270, a Pozitív érzelmek skálánál n=243 szülôpár adott
együttes beszámolót.
Eredetiben: Z=-4,14, p<0,001, imputált szettekben is hasonló értékek, különbség kb. 1,2 pont.
Eredetiben: Z=-2,08, p=0,037, imputált szettekben is hasonló értékek, különbség kb. 0,6 pont.
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hatást kaptunk (F[1,939]=7,1; p=0,008; Eta2= laszokban az anyák iskolai végzettsége az élet0,01), miszerint a csecsemôkorról a kisdedkor- kori csoportokkal (F[1,997]=4,7; p=0,031; Eta2=
ra valamennyivel pozitívabbnak látják gyerme- 0,005) és a gyermekek nemével (F[1,997]=4,0;
p=0,047; Eta2=0,004) is mutatott kis hatásnagyküket az anyák (28,8±0,2 vs. 30,0±0,2).
Az apák esetében a Dominancia skálán csak ságú interakciót (6–7. ábra, pooled adatok alapéletkori fôhatást találtunk (F[1,288]=10,2; ján).
p=0,002; Eta2=0,03), eszerint a kisdedeket
ábra
az apák is dominánsabbnak élik meg, 67.
Az iskolai végzettség interakciói a gyerekek életkorával és nemével
mint a csecsemôket (7,2±0,3 vs. 8,4±0,4).
Az apák esetében a Pozitív érzelmek skálán is csak életkori fôhatás mutatkozott
(F[1,263]=6,6; p=0,011; Eta2=0,03), eszerint a kisdedeket az apák több pozitív érzelemmel ruházzák fel, mint a csecsemôket (27,8±0,3 vs. 29,7±0,5).
Tehát a nemek és az életkor kismértékben ugyan, de hatással vannak a szülôi
percepciókra. Spearman korrelációval is
vizsgálva, a skálák gyenge pozitív összefüggést mutattak a gyermekek életkorával
(Dominancia esetében anyák: rho=0,33;
Pozitív érzelmek esetében apák: rho=
0,26; p<0,001).
A szülôk iskolázottsága is hatással van
a gyerekek megítélésére. Az anyák esetében két összehasonlításban9 is érvényesül
az a tendencia, hogy az alacsony iskolázottságú anyák dominánsabbnak (Z=-1,98
és -2,45 az eredeti adatbázisban) és egyben pozitív érzelmekben gazdagabbnak
(Z=-2,47 és -3,28 az eredeti adatbázisban) látják
Mann-Whitney próbákkal ellenôrizve, csegyermekeiket, mint a középfokú és magasabb csemôkorban nincs különbség a két végzettségi
végzettségû anyák. (A Mann-Whitney próbák csoport között, az csak a kisdedkorra rajzolódik
eredményei minden esetben p<0,05 szinten ki: a középfok alatti végzettségû anyák kisdedszignifikánsak mind az eredeti, mind az impu- korban átlagosan két ponttal dominánsabbnak
tált adatbázisokban). Az apáknál ugyanez a látják gyermekeiket (Z=-3,12; p=0,002), mint a
tendencia csak a Dominancia skálánál érvé- legalább középfokú végzettséggel rendelkezô
nyesül (Z=-2,77 eredetiben, p<0,05 minden anyák. Emellett a lányok megítélésében majdszettben).
nem 2 pontnyi (Z=-2,68; p=0,007) különbség van
Annak vizsgálatára, hogy a szülôk iskolázott- a két végzettségi csoport között, az alacsony
sága, a gyerekek neme és életkora együttesen végzettségûek dominánsabbnak látják lányaihogyan játszik szerepet a szülôi megítélésben, kat, mint a legalább középfokú végzettségû
3-szempontos varianciaanalízist végeztünk. anyák. A fiúk megítélésében nincs szignifikáns
Egyetlen esetben sem regisztrálhattunk hármas különbség a két csoport között.
interakciót. Azonban az anyai Dominancia vá-

9

Ld. maximum 8 általános vs. 8 általánosnál több, és középfok alatti vs. legalább középfokú végzettség.
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Validitás-vizsgálatok
Oates és mtsainak (8, 9), valamint Milford és
Oates (12), illetve Davies és mtsainak (18) munkái alapján feltételeztük, hogy a H-MORS-SF
skálák összefüggésben állnak szülôi hangulati
skálákkal (esetünkben DS1K10) és gyermeki
temperamentum (esetünkben IBQ-R és ECBQ)
mutatókkal. A ferde eloszlások miatt Spearman
korrelációkat számoltunk az említett skálák között.
Tájékoztatásul elôször közöljük a szülôk közötti korrelációkat. A szülôk mentális állapota
között rho=0,34 együtt járást (n=280; p<0,001)
tapasztaltunk, ami arra utal, hogy a szülôk depressziószintje nem teljesen független egymástól.
A temperamentum-skálákon fokozott együtt
járást tapasztaltunk, ami a temperamentum
kérdôív „objektivitásának” irányába mutat: a
Lendület skálán rho=0,67, a Negatív érzelem
skálán rho=0,72, az Önkontroll skálán pedig
rho=0,45 értékû korrelációs együtthatókat regisztráltunk a szülôpárok között (minden esetben n=306; p<0,001).
A validálási keresztösszefüggéseket a 4. táblázatban adjuk közre.
Ezek a szignifikáns (p<0,001) összefüggések
nagy mintán is megerôsítik azokat az együtt járásokat, amelyeket Oates és mtsai (8, 9) kis mintákon nyertek. Vagyis a H-MORS-SF skáláinak
mind a gyermek temperamentum jellemzôivel,

mind pedig a szülôk hangulatával van nem túl
nagy, de értelmes irányba mutató közös varianciája.
Mivel ugyanakkor az együtt járások gyengék,
a konstruktumok kevéssé fednek át, így többféle szülôi mintázatot valószínûsíthetünk, amelyek függhetnek a három konstruktum (a gyermek szülôi percepciója, a szülô hangulata, a
gyermek temperamentuma) különbözô konstellációitól. Ennek ellenôrzésére K-means
klaszteranalíziseket végeztünk (ezek a módszerek nem támasztanak szigorú követelményeket
az eloszlások normalitására vonatkozóan). A
klaszteranalízisek során több kritérium szerint
választottuk ki a legjobb megoldást: a) legyen
szignifikáns különbség az egyes klaszterek
centroidjai között; b) legyenek értelmezhetôk a
klaszterek; és c) kellôen változatos képet kapjunk a klaszterek által (tehát inkább több, mint
kevesebb értelmesen elkülönülô klaszter megoldást fogadjunk el). Az 5. táblázatban az anyai
klasztereket mutatjuk be (az eredeti adatbázis
alapján, mert a módszer nem támogatja az
imputált szettek összevonását; az egyes szettek
megoldásai nagyban hasonlítanak az eredeti
adatbázis alapján nyert megoldáshoz.).
Az eredmények alapján láthatjuk, hogy
mennyire sokszínû a szülôk csoportja e három
konstruktum együtt járásai alapján. Öt jól körülhatárolható klasztert különíthettünk el.

4. táblázat
A H-MORS-SF skáláinak keresztkorrelációi a szülôk mentális állapotát és a gyermek temperamentumát mérô skálákkal

Skálák
Depresszív hangulat (DS1K)
Lendület (IBQ-R és ECBQ)
Önkontroll (IBQ-R és ECBQ)
Negatív érzelem (IBQ-R és ECBQ)

A gyermek dominanciája

A gyermek pozitív érzelmei

anyák

apák

anyák

apák

0,35 (1031)

0,32 (323)

-0,16 (1031)-

-0,23 (323)-

0,15 (1061)

0,13 (324)

0,35 (1061)

0,33 (324)

-0,31 (1061)-

-0,28 (324)-

0,37 (1061)

0,30 (324)

0,25 (1061)

0,27 (324)

-0,15 (1061)-

-0,17 (324)-

Spearman korrelációk, p<0,001, az értékek: R(N)

10

Danis és mtsai (32) cikke alapján mintánkban mi a DS1K eredeti 11 tételébôl csak 9 tétel segítségével számoltunk aggregát skálákat, mivel az így kapott eszközstruktúra jóval koherensebbnek mutatkozott, mint
az eredeti ajánlásban.
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5. táblázat
A szülôi depresszió, a gyermeki temperamentum és a gyermekrôl és a kapcsolatról alkotott szülôi percepció közötti összefüggés-mintázatok

Klaszterek
Skálák

Lehetséges

Cl1

terjedelem (n=81)
A gyermek

402

Cl2

Cl3

Centroid különbségek
Cl4

Cl5

df

F

P<

Post Hoc
Cl1>Cl5>Cl4,

(n=207) (n=267) (n=104) (n=169)

Tesztek

00–35

16,10

06,85

06,08

07,59

13,11

4,823

380,51

.001

00–35

25,16

30,75

31,61

22,94

30,97

4,823

245,99

.001

Lendület

1–7

05,04

05,05

05,19

04,54

05,39

4,823

017,10

.001

C1,Cl2,Cl3,

Negatív érzelem

1–7

03,93

03,41

03,04

03,54

03,58

4,823

016,34

.001

Cl1,Cl2,Cl4,

Önkontroll

1–7

04,58

05,48

05,66

05,06

05,15

4,823

043,73

.001

Cl2,Cl3 >Cl4,

Depresszív

00–27

16,23

14,29

07,68

10,39

11,75

4,823

261,25

.001

Cl1>Cl2>Cl5>

dominanciája
A gyermek

Cl2>Cl3

pozitív érzelmei

Cl5,Cl3,
Cl2>Cl1>Cl4
Cl5>Cl4
Cl5>Cl3
Cl5>Cl1

hangulat

>Cl4>Cl3

Eredeti adatbázis alapján (n=828)

• A Cl1-ben mérhettük a legmarkánsabb depresszív hangulatot, ami egyben a gyermek dominanciájának és negatív érzelmeinek, valamint az önkontroll alacsony fokának is jelentôs észlelésével járt együtt. A gyermekek pozitív érzelmei és lendülete a többi csoporthoz
képest közepes mértékû ebben a klaszterben.
Ide mindössze a szülôk 10%-a tartozik, talán
ôket nevezhetnénk a lelkiállapot, a csecsemô
temperamentuma és észlelése szempontjából
rizikócsoportnak.
• A Cl2-ben szintén relatíve magasabb depressziós tendenciákról beszélhetünk, viszont
a gyermekek negatív érzelmei, dominanciája
nem markáns, sôt magasabb szintû önkontrollról és jelentôsebb pozitív érzelmekrôl számolnak be az anyák. Vagyis e két klaszter az anyai
mentális állapotban hasonló, de nagyon eltérô a gyermek temperamentumának megítélését tekintve. Ebben feltételezhetünk objektív
temperamentum különbségeket is, de számolhatunk az anyák kevésbé negatív percepciójával is annak ellenére, hogy a többi csoporthoz
képest náluk is fokozott a depresszív hangulat.
• A Cl5-ben a közepes mértékû szülôi depresszió
mellett elég magasak a gyermek dominanciája és negatív érzelmei, közepes szintû az önkontroll, de magas a pozitív érzelmek és a lendület szintje. Mintha ezek az anyák lennének

az aktív és sok szülôi energiát igénylô, de örömet okozó gyerekek szülei.
• A Cl4-ben az átlagosan közepes depresszív
hangulat mellett közepes önkontrollt, dominanciát, negatív érzelmeket, viszont alacsony
pozitív érzelmeket és lendületet találunk. Feltételezhetjük, hogy a kevésbé aktív és érdeklôdô gyermekek szülei kerülhettek ebbe a
klaszterbe.
• És végül a Cl3-ban van a minta legnagyobb
hányada, akik a depresszív tünetek relatív hiányáról magas gyermeki önkontrollról, alacsony
dominanciáról és magas fokú pozitív érzelmekrôl és lendületrôl számoltak be. Ezek az
anyák lehetnek azoknak az aktív, de könnyû
gyermekeknek a szülei, akik valószínûleg kiegyensúlyozottan észlelik és élik meg csecsemôjükkel való kapcsolatukat.
Ellenôriztük, hogy az egyes klaszterekben milyen a gyermekek nemi és életkori megoszlása.
Az életkori csoportokkal (csecsemô vs. kisgyermek; 8. ábra) szignifikáns összefüggést találtunk: (Khi2[4]=64,6); p<0,001; Phi=0,28) az 1-es
és az 5-ös, vagyis a legdominánsabbnak tûnô
gyerekeket nevelô szülôk klasztereiben az elvárhatónál több kisgyermekes és kevesebb csecsemôt nevelô szülô volt. A klaszterek között
szignifikáns nemi különbség nem mutatkozott.
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8. ábra
Életkori csoportok megoszlása az egyes klaszterekben

A szülôi klasztereket illusztrációnak szántuk –
a gyakorló szakemberek számára is – annak bizonyítékául, hogy a szülô–gyermek konstelláció, és az erre hangolódó szülôi percepció milyen alcsoportjai létezhetnek. Természetesen
az egyedi sokszínûség e csoportokat felülírja,
azonban a klasszifikáció segíthet a gyakorlati
intervenciók tervezésekor.

életkori hatás. Erre a célra két okból
csak az anyai értékeket használjuk:
egyrészt jóval kevesebb apa vett részt
a kutatásban, így az apai minta túlzottan elaprózódna az egyes életkorokban, másrészt gyakorlati szempontból
a szakemberek a gyermek fejlôdésének
nyomon követésekor legtöbbször az
édesanyákkal találkoznak.
Természetesen ezek a mutatók csak
irányadóak, mivel mintánk nem rétegzett reprezentatív minta, de arra a célra megfelelnek, hogy – a preventív vagy
klinikai beszélgetések és megfigyelések mellett – két rövid eljárás segítségével írásos
beszámolókkal is alátámasszuk hipotéziseinket
a szülô–gyermek kapcsolatról, és ennek alapján
állapítsuk meg a szükséges intervenciók (tanácsadás, konzultáció, terápia) szükségességét.
6. táblázat
A H-MORS-SF skáláinak határértékei a kockázati csoportba tartozó
szülô–gyermek párok felismeréséhez

n

átlag

szórás határ-

határ-

érték

érték

1*

2**

12

16

Használat szûrôeszközként
A klaszterelemzés és az elôzményekként ismertetett prediktív validitást bizonyító tanulmányok
(12) alapján a H-MORS-SF és a DS1K11 (vagy
más mentális állapotot, depressziót-szorongást
mérô rövid eljárás) együttes használatát preventív szûrôeljárásként ajánlhatjuk a szülés utáni és
koragyermekkori idôszakban a szülôi depresszió
és a korai szülô–gyermek kapcsolat együttes
monitorozása érdekében. Bár mintánk nem
reprezentatív, de kellôen sokszínû és nagy
elemszámú ahhoz, hogy ezeket a mérôeszközöket – az itt közölt érvényes és megbízható eredmények alapján – akár gyermekorvosi, védônôi
vagy a klinikai pszichológiai gyakorlatban alkalmazhassuk szûrésre.
A H-MORS-SF egy- és kétszórásos határértékeit féléves idôszakonként határozzuk meg (6.
táblázat), mivel mindkét skálánál mutatkozott

11

A gyermek
dominanciája
0–6 hó

263

7,3

4,2

6–12 hó

214

8,0

4,1

12

16

12–18 hó

158

8,9

4,1

13

17

18–24 hó

137

10,2

4,4

15

19

24–30 hó

118

9,8

4,2

14

18

A határértékeknél magasabb érték esetén *enyhe és **fokozott rizikó a szülôi percepcióra és a kapcsolatra nézve
A gyermek
pozitív érzelmei
0–6 hó

263

27,2

5,9

21

15

6–12 hó

214

29,6

3,9

26

22

12–18 hó

158

30,0

3,4

27

23

18–24 hó

137

30,1

3,2

27

24

24–30 hó

118

30,0

3,7

26

23

A határértékeknél alacsonyabb érték esetén *enyhe és **fokozott rizikó a szülôi percepcióra és a kapcsolatra nézve

A DS1K rövid kérdôív támpontszerû, az átlagtól 1 és 2 szórásnyira esô határértékeit Danis és mtsainak
2012-es elemzésében olvashatják.
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Eredeti

közlemények

Megbeszélés

404

Az Egészséges utódokért projektben nyert adataink alapján végzett pszichometriai és feltáró
elemzéseink alapján elmondhatjuk, hogy a HMORS-SF szülô–gyermek kapcsolatot mérô
gyorsteszt érvényes és megbízható szûrôeszköznek bizonyul. Más rövid, mentális állapotot
mérô eljárással együtt alkalmas arra, hogy a szü-

lôi hangulatot és a gyermekrôl és a szülô–gyermek kapcsolatról alkotott percepciót együttesen mérve felismerhessük azokat a szülô–gyermek párokat, ahol preventív, vagy intervenciós
beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a
szülôk megerôsödjenek szülôi szerepeikben és
a kisgyermekükkel való kapcsolatuk fejlôdése
kiegyensúlyozott mederben haladjon.
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Az „Egészséges utódokért” program finanszírozására a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 127/2010. (14.27) számú határozatával született támogatási szerzôdés. Emellett szeretnénk köszönetünket kifejezni minden résztvevô családnak, kórházi kollégának és szakmai partnernek (kiemelten az MTA
Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben Gervai Judit munkacsoportjának), akiknek támogatása nélkül a program
nem valósulhatott volna meg.
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