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Szilvási Léna

A szegénység hatása a gyermek fejlõdésére
Készülõ disszertációm témája a szegénység, a társadalmi egyenlõtlenségek
hatása a gyerekek fejlõdésére, és a szociális munka szerepe a fejlõdést kockáztató tényezõk kumulálódásának megelõzésében. Az alábbiakban közölt
résztanulmány a kora gyermekkori fejlõdéssel és a lehetséges korai beavatkozásokkal kapcsolatos – elsõsorban angolszász – szakirodalmat tekinti át.
Az áttekintés messze nem teljes körû. Nem térek ki a társadalmi egyenlõtlenségek okaival és természetével foglalkozó makrostrukturális elméletekre. Írásom fókuszában a kedvezõtlen társadalmi-gazdasági helyzetû családok állnak, és az, hogy milyen mechanizmusok segítik vagy akadályozzák
gyerekeik képességeinek korai alakulását. Ezen ismeretek fényében elemzem majd készülõ disszertációm empirikus részében a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgálatok és a velük kapcsolatban álló családok együttmûködését.
A gazdasági modernizáció felgyorsulása, a munkaerõpiac nemzetközivé
válása, a tudásalapú technológiák terjedése alapvetõ társadalmi változásokhoz vezetett a világ fejlett országaiban. A gazdasági átalakulásokkal
párhuzamosan a jóléti állam is jelentõs mértékben visszaszorult ezekben
az országokban. A változások a társadalmi egyenlõtlenségek felerõsödéséhez vezettek, megváltozott a szegénység jellege, térbeli elhelyezkedése.
A Kelet-Európában lezajlott társadalmi-gazdasági változások következtében a volt szocialista országok nyitottabbakká váltak többek között azokra a gazdasági folyamatokra, melyek Európa fejlettebb országaiban történnek. A nemzetközi gazdaság vérkeringésébe való piaci alapú bekapcsolódás jelentõs változásokat eredményezett a munka világában, a jövedelmi viszonyok terén.
Hazánkban is felerõsödtek a társadalmi egyenlõtlenségek. Kialakult
egy társadalmi réteg, melynek szegénysége, kiszorulása a munkaerõpiacról tartósnak látszik (Ferge 2005; Szívós–Tóth 2003–2004). A mai magyar társadalomban 15 éve folyamatosan újratermelõdik minden születési évjáratból 20 százaléknyi tömeg, amely nem képes nyolc osztálynál magasabb iskolai végzettséget szerezni (Kertesi–Varga 2005), képzetlenül lép
a munkaerõpiacra, nagy eséllyel arra, hogy a munkaképesség szempontjából aktív életciklusában munka nélkül maradjon. Ezek a fiatalok válnak
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hamarosan szülõvé. Hazai és nemzetközi kutatások egyértelmûen támasztják alá, hogy iskolarendszerünk újratermeli a társadalmi egyenlõtlenséget (Halász–Lannert 2003), társadalmi helyzet és képesség szerint is
szegregál (Kertesi 2005a; Nahalka 1998). Nemzetközi összehasonlításban
kiterjedt, az óvodáskorú gyerekek túlnyomó többségét fogadó óvodai hálózatunk éppen a legkedvezõtlenebb körülmények között élõ családok és
gyerekek számára nem elérhetõ (Havas 2004; OECD 2005). Egészségügyi vizsgálatok eredményei alapján tudjuk, hogy a gyerekek fejlõdése
szempontjából különös kockázatot jelentõ tényezõk – a koraszülés és az
alacsony születési súly – az iskolázatlan csoportok körében különösen
magasak (Páll 2004). A mélyszegénység gyerekek fejlõdésére való különösen romboló hatását mutatják Neményi Mária kutatásai, melyeket olyan
védõnõi körzetekben végzett, ahol magas a roma népesség aránya (Neményi 2000). A különösen kedvezõtlen körülmények között élõ gyerekek
öt-hat éves korukra fejlõdésükben lényeges lemaradásokat mutatnak kevésbé szegény társaikhoz képest, elõrejelezve iskolai sikertelenségük valószínûségét.
Az iskolai kudarc a legerõsebb elõrejelzõje a társadalmi kirekesztõdésnek. Az iskolai eredményesség elengedhetetlen feltétele a társadalom életében való részvételnek. Elszánt társadalompolitikai beavatkozások, tudatos koncepció kidolgozása szükségesek annak érdekében, hogy a kedvezõtlen társadalmi helyzetû gyerekek eséllyel induljanak az iskolába.
A rendelkezésre álló társadalomtudományi ismereteink széles körûek:
ismertek és empirikusan bizonyítottak azok a lelki, szocializációs és társadalmi mechanizmusok, melyeken keresztül a szegénység hat a gyerekek
fejlõdésére. Jelentõs tapasztalat gyülemlett fel a hatékony beavatkozások
módjára vonatkozóan, és kutatások sora bizonyítja, hogy az emberi erõforrások fejlesztése szempontjából a kisgyermekkorban történõ beavatkozások gazdaságilag a leghatékonyabbak. Írásomban az ezen állítások hátterét
jelentõ tudományos ismereteket, kutatási tapasztalatokat foglalom össze.

A kora gyermekkor jelentõsége
A kora gyermekkor az az idõszak, amikor a társadalmi kirekesztõdés folyamata leginkább megfordítható (Bynner 2001). A fogamzás pillanatától
az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlõdésének üteme messze meghaladja minden késõbbi életszakasz fejlõdésének sebességét. A kisgyermekkor
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paradoxonja az, hogy a fejlõdés ekkor a legerõteljesebb, de egyszerre a
legsérülékenyebb is.
A gyerekek korai fejlõdése a családban történik, a szülõ-gyerek kapcsolat mikrovilágában. Egy gyerek személyes kapcsolatainak jellemzõi sûrítik magukba azokat a tényezõket, amelyek a fejlõdésére hatnak. A kapcsolatok jelentik azt a tapasztalatot, ami összeköti a gyerek személyes és
„társadalmi” világát. A személyes világ és a külsõ világ dinamikus egymásra hatásában alakul a gyerek gondolkodása, fejlõdik személyisége, alakul
viselkedése és szociális kompetenciái. A gyerekek fejlõdésének motorja a
szülõ, a motorhoz az energiát azonban a környezet biztosítja (Bronfenbrenner 1986). A társadalmi környezet a gyerek fejlõdése szempontjából
meghatározó más aspektusból is: azt a közeget jelenti, ahova a gyermekkor befejeztével a fiatal felnõtt belép.
A fejlõdéselmélet humánökológiai megközelítését használva elõször
azokat a lélektani elemzéseket tekintem át, melyek a gyermeki fejlõdés elsõ meghatározó idõszakára vonatkoznak, majd egy szélesebb társadalomtudományi perspektívából elemzem a tágabb környezet és a jövedelem
hatását a gyerek fejlõdésére. A hatásmechanizmusok elemzése elõtt azonban szükséges egy rövid kitérõt tenni a fejlõdés tágabb kontextusát jelentõ genetikus és kulturális aspektusok irányába.

Gének és a környezet – a gyermekek fejlõdése humánökológiai
megközelítésben
A gyerekek fejlõdését tényezõk sokasága határozza meg a génektõl a környezetig. Az, hogy a veleszületett genetikus adottságok vagy a nevelés és
környezet hatása-e az erõsebb, évtizedek óta kérdése az ember fejlõdésével foglalkozó tudományoknak (Vajda 20021). A „természet vagy nevelés”, „öröklés vagy környezet” (angolul: nature-nurture) vita újraéledését
éppen a három évtizeddel ezelõtt az Egyesült Államok szegénységellenes
kormányprogramjának keretében indított korai megelõzõ programok
hasznosságát támadó szakmai kritika váltotta ki. Az Egyesült Államokban
a hatvanas években elterjedt Head Start program a szegénységben élõ

1 A Vajda Zsuzsanna által szerkesztett „Az intelligencia és az IQ-vita” címû kötet sokoldalúan ismerteti a természet vagy nevelés, a „nature-nurture” vita különbözõ aspektusait.
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gyerekek három-négy éves korban történõ megelõzõ fejlesztését célozta
meg. A programot elindító szakemberek azzal indokolták e korai beavatkozások szükségességét, hogy ezzel megelõzhetõek a szegénységben élõ
gyerekek késõbbi iskolai kudarcai. Az ország több államában elindított
program eredményessége vitathatónak bizonyult: rövid távon kimutatható volt hatása a részt vevõ gyerekek kognitív képességeinek javulásában,
a hatás azonban visszaesni látszott az életkor elõrehaladtával.
Herrnstein és Murray „A haranggörbe” címû mûvükben megkérdõjelezték a korai beavatkozások hosszú távú eredményességét, és a társadalmi egyenlõtlenségek hátterében genetikus különbségeket tételeztek
(1994). A kérdés, hogy fejleszthetõek-e az emberi képességek társadalompolitikai beavatkozások révén, éles vitát váltott ki mind szakmai, mind
politikai körökben (Vajda 2002). A mûvet az oktatás-gazdaságtan oldaláról vitató Heckman rámutatott, hogy a szerzõk a genetikus adottságokon
belül csakis a kognitív képességeket vizsgálták, nem tértek ki a nemkognitív veleszületett adottságok elemzésére (Heckman 1995: 1102), és
figyelmen kívül hagyták a kognitív képességek kora gyermekkori alakíthatóságának kérdését is (uo.: 1103). Heckman egy késõbbi vizsgálatában
empirikusan kimutatta, hogy a felnõttkori sikeres társadalmi beilleszkedésben a nemkognitív képességek hatóereje nagyobb, mint a kognitív képességeké (Heckman 2005: 2). A képességek, kognitívak és nemkognitívak egyaránt, környezeti hatások által befolyásolhatóak, a kérdés az, hogy
milyen jellegû beavatkozások és mikor szükségesek, és azoknak mi az
egyéni és társadalmi haszna.
A képességek genetikus meghatározottságának elvét a fejlõdéselmélet
humánökológiai modelljét képviselõ szakemberek is vitatták. A kilencvenes években jelentõs tudományos diskurzus alakult ki a genetikus irányzat és a környezeti modell képviselõi között, melynek eredményeképpen
Bronfenbrenner és Ceci tettek kísérletet az „öröklés vagy környezet” vita
új koncepcionális megfogalmazására egy bioökológiai modell formájában
(Bronfenbrenner–Ceci 1994). A bioökológiai modell szerint az emberi viselkedést az egyéni és a környezeti hatások egymásra hatásának bonyolult
dinamikája alkotja. A fejlõdés egy folyamat, melynek során az emberben
rejlõ genetikus lehetõségek az emberi szervezet és a környezet fizikai, szociális és kulturális elemeinek folyamatos interakciója során bontakoznak
ki (uo.), a fejlõdést az örökletes adottságok és a környezet határozza meg.
A bioökológiai modell szerint a gyerek közeli kapcsolatai jelentik a fejlõdés elsõdleges motorját, melyek révén a veleszületett adottságok reali70
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zálódnak. A közeli kapcsolatok ereje akkor jelenik meg, ha az interakciók ismétlõdõek, tartósak, gyakoriak. Ahhoz, hogy az örökletes tényezõk
a fejlõdõ személyiség részeként (például intelligencia vagy mûvészi tehetség formájában) is megjelenjenek, ismeretekre és készségekre (kulturális
tõkére) is szükség van a gyerekkel közeli kapcsolatban levõ felnõttek részérõl (Bronfenbrenner–Ceci 1994).
A bioökológiai modell szerint kedvezõ társadalmi-gazdasági és kulturális körülmények között az egyének közötti különbség genetikai komponense viszonylag jelentõs, részben mivel a kedvezõ körülmények a veleszületett adottságok nagyobb részét képesek kibontakoztatni, és azért is,
mert az az egyén, akinek az örökletes adottságai jók, inkább képes a környezetét alakítani (Bronfenbrenner–Ceci 1994).
Ezzel szemben a kedvezõtlen társadalmi-gazdasági és kulturális körülmények között az örökletes adottságok nagyobb része marad kihasználatlanul a közeli kapcsolatok kisebb ereje és alacsonyabb hatékonysága miatt. A nehéz körülmények között élõ társadalmi csoportokban a családi
folyamatok elsõdleges célja a túlélés, kevesebb idõ és energia marad a fejlõdés szempontjából alapvetõ jelentõségû folyamatokra, a közeli kapcsolatok ápolására. A mindennapi élet ezekben a csoportokban több feszültséggel jár, és a családok szûkösebb (anyagi, kulturális, kapcsolati) erõforrásokkal rendelkeznek, ami a közeli kapcsolatok minõségét gyengíti
(Bronfenbrenner–Ceci 1994). A kedvezõtlen körülmények között élõ
csoportokban az örökletes adottságok realizálása gyengébb, ezért a környezeti tényezõk enyhe változása is jelentõs egyéni különbségekhez vezethet (uo.). Ez a genetika és környezet interakciójára épülõ modell lett a
koncepcionális kerete a kora gyermekkori beavatkozások lehetõségét
vizsgáló különbözõ társadalomtudományi kutatásoknak és elemzéseknek.
A gyerekek fejlõdése, szocializációja különbözõ kultúrákban más és
más értékek, hiedelmek mentén szervezõdik. Fontos különbségek fogalmazódnak meg a gyermeknevelés „hagyományosan kollektivisztikus” és
„modern individualisztikus” orientációi között. A hagyományosabb
szemlélet szerint a gyerek érdekei alárendeltek a tágabb közösség (család,
rokonság, helyi társadalom) érdekeinek, és a szocializáció során nagyobb
hangsúlyt fektetnek az engedelmességre, a felnõttek és a tekintély tiszteletére, a szabályok követésére. A hagyományosabb kultúrákban merevebbek a nemi határok és szerepek. A szülõi nevelés inkább tekintélyelvû. A modern, individualisztikus orientációjú nevelés során mind a fiúk, mind a lányok szocializációjának célja az érzelmi függetlenség, a verbális kifejezõ71
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készség, a versenyszellem, az intellektuális és mûvészi teljesítmény. A modern szemlélet szerint a fejlõdés és a tanulás kiindulópontja a gyerek saját kezdeményezéseire épülõ felfedezõ tevékenység és tapasztalat, valamint a gyereket követõ szülõi (nevelõi) instrukció és párbeszéd. A „modern” szemléletben a szülõ határozott, de engedékeny, és a gyereket már
egészen korán saját akarattal rendelkezõ önálló személyiségnek tekinti. A valóságban természetesen a minták nem válnak el ennyire élesen egymástól.
Az egyes szülõk gyereknevelési szokásai egymásnak ellentmondó értékek
és hiedelmek mentén szervezõdhetnek, koherenciájuk messze nem teljes.
Ugyanakkor a modern és a hagyományos gyermeknevelési szemlélet megkülönböztetése fontos, mivel Európában erõs az összefüggés a szülõk társadalmi-gazdasági helyzete és gyereknevelési szokásai között. Az iskolázottabb szülõk között többen nevelik gyerekeiket modern szemléletben,
mint az iskolázatlanabbak, a kevésbé fejlettebb társadalmakra inkább
jellemzõek a hagyományosabb szülõi szerepek. Természetesen a csoportokon belüli változatosság jelentõs, a szokások változnak, családonként és
gyerekenként más és más szokásrendszerbe állnak össze (Leseman 2002).
A modern társadalmakban a kultúrák nem elkülönülten léteznek. A mai
gyerekek életét többféle kultúra határozza meg: szüleik, nagyszüleik kultúrái, és annak a közvetlen társadalmi közegnek a kultúrája, amelyben élnek (Helms 1990). A kulturális hatások változatosságát és jelentõségét
növeli az is, hogy a fejlett világra egyre jellemzõbb az újabb és újabb bevándorló csoportok megjelenése és egymás mellett élése. Minden újabb
generáció egyre sûrûbben találkozik különbözõ kultúrákkal a mindennapok során. A gyerekek mindennapjainak kultúrája is sokat változott az
utóbbi évtizedekben. Az anyák tömeges munkavállalása a fejlettebb országokban, a munka nélküli szülõk tömeges megjelenése az átalakuló keleteurópai társadalmakban alapvetõen megváltoztatja a kisgyerekek hétköznapjainak ritmusát és jellegét. A televízió és a videojátékok térnyerése a
kisgyerekek életében szintén alapvetõ és új kulturális hatás, ami átalakította képzeletviláguk és játékaik természetét (Singer et al. 1988).
A kora gyermekkori fejlõdés egyik fontos kérdése, hogy mennyire hasonló vagy különbözõ kulturális hatások érik a gyerekeket a családban és
a gyermekintézményekben, az iskolában. A gyerek fejlõdését kisgyermekkorban a tartós, rendszeresen ismétlõdõ, fokozatosan változó, a kulturális környezethez fokozatosan alkalmazkodó közeli személyekkel történõ
interakciók sorozata határozza meg (Bronfenbrenner–Ceci 1994). A gyermekintézmények akkor segítik a gyerek fejlõdését, ha támogatják és to72
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vábbfejlesztik otthonról hozott kulturális mintáit. Ha a család és az iskola kultúrája nem találkozik, a fejlõdés feltételei romlanak, a genetikus
adottságok kisebb mértékben realizálódnak.
Szülõi bánásmód és szegénység

A környezet szerepét a kötõdéselmélet megalkotói is hangsúlyozták:
„Ahogy a gyerekek életben maradása teljes mértékben függ szüleiktõl,
(…) ugyanígy a szülõk is (…) az õket körülvevõ gazdasági környezettõl
függenek. Amennyiben egy közösség, társadalom értékeli gyermekeit,
gondoskodnia kell szüleikrõl is” (Bowlby 1951: 84). „Attól, hogy valaki
szegény vagy rossz környéken lakik, még lehet érzékeny, határozott szülõje egy egészséges, életvidám gyereknek. De a szülõi feladat ebben az
esetben szükségszerûen sokkal nehezebb” (Utting 1995: 40).
A kedvezõtlenebb háttérrel rendelkezõ szülõk verbalitása és válaszkészsége alacsonyabb, mint középosztálybeli társaiké (Tulkin 1973). Ennek magyarázata azonban nem érdektelenségük. A szegénységben élõ szülõk gyakran „úgy gondolják, nem képesek hatást gyakorolni gyerekük fejlõdésére”, mint ahogy saját életkörülményeiket sem képesek megváltoztatni (Tulkin 1973; Minuchin 1965). Ugyanakkor a jó szülõi készségek
hatása sokkal erõsebb a szegénységben élõ családok esetében, mint középosztályi vagy jómódú családokban. A jó szülõi bánásmód jelentõsen csökkenti a szegénységbõl fakadó kedvezõtlen hatásokat (Drillien 1964;
Bronfenbrenner–Ceci 1994).
A szülõi készségek javíthatóak korszerû gyermeknevelési praktikákkal
kapcsolatos tájékoztatás révén (Riksen–Walraven 1978) vagy azáltal,
hogy szakemberek rendszeres érzelmi támaszt nyújtanak azoknak az
anyáknak, akiknek szociális helyzete párosul érzelmi nehézségekkel is
(Fraiberg 1980). Megfelelõ terápiás segítséggel a szegény és érzelmileg sérült anyák is képesek a gyerek szükségleteire érzékeny szülõi magatartás
kialakítására (uo.).
A gyerekek tanulása, kognitív fejlõdése is a szülõ-gyerek kapcsolatban és
az otthoni környezetben bontakozik ki. A csecsemõkor egy kritikus periódus, egy olyan kitüntetetten érzékeny idõszak, amikor mind az érzelmi,
mind a kognitív fejlõdés gyorsabb, visszafordíthatatlanabb, mint más idõszakokban (Pléh 2002: 43). „A csecsemõk egyéves korukra – még jóval, mielõtt beszélni kezdenének – bámulatos fejlõdésre képesek abban, hogy anyjukkal közös tevékenységet végezzenek. Ez a változás döntõ szerepet játszik
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abban, ahogy a csecsemõbõl önálló kezdeményezésre képes aktív tanuló
lesz” (Trevarthen–Hubley 1979). Az otthoni „tanulást” meghatározza az a
tárgyi környezet és légkör, amiben a gyermek mindennapjait tölti.
A csecsemõ és az anya között nagyon korán kialakul egy „dialógus”,
amikor az anya a csecsemõ gesztusaira, hangadására válaszol, utánozza õt,
megpróbálja megfejteni és egyre jobban megérteni. Párbeszéd jellegû
kommunikáció alakul ki közöttük, ami fejlõdik, bõvül, újabb és újabb
kommunikációs funkciókat tölt be (Ninio–Bruner 1976). A késõbbi meseolvasás, a közös játék és könyvnézegetés egyik legfontosabb elõrejelzõi
a késõbbi iskolai sikerességnek. A könyvekhez való viszony azonban
ugyanolyan tanult viselkedés, és része a kultúrának, mint az étkezés, a játék, a házépítés (Heath 1982). Azon keresztül, ahogy az iskolaorientált
szülõk viselkednek óvodáskorú gyerekeikkel, átadják nekik azokat a mûveltségi mintákat, melyek természetesnek tûnnek az iskolában és más közintézményekben (Réger 2001). Ezek a „domináns” (mainstream) kultúra
viselkedési formái természetesek az olyan közösségekben, ahol a szülõk
az iskolától várják el, hogy felkészítse gyerekeiket a mûvelt világban való
részvételre (Heath 1982). Az alacsonyabb iskolai végzettségû szülõk gyakran kevésbé tájékozottak, a közösen eltöltött idõ alatt kevesebb vagy más
tudást adnak át gyerekeiknek, mint amit az intézményes nevelés során a
gyerektõl elvárnak. „Az otthon elvárt és az oktatás által megkívánt nyelvhasználati módok szélsõségesen különbözõ mivolta súlyos nehézségek,
kudarcok forrása a gyermekek számára az iskolában. Ez a tényezõ valószínûleg már önmagában is mintegy »garantálja« az iskolai eredménytelenséget” (Réger 1995: 104).
Három-négy éves korban a megfelelõ játékok, tárgyi eszközök biztosítása alapvetõ jelentõségû a gyerekek értelmi fejlõdése szempontjából.
Gondolkodásuk fejlesztéséhez olyan konkrét tapasztalatokra van szükségük, melyek ismereteiket és fogalmi készségeiket fejlesztik. A játékok
megléte egyben lehetõséget nyújt arra, hogy a gyerekek szüleikkel együtt,
illetve szüleik útmutatásai alapján játsszanak. Ennek révén tanulják szüleiktõl a problémamegoldás különbözõ lehetõségeit. Vizsgálatok sora támasztja alá, hogy a szegénységben élõ gyerekek között is jelentõs különbségek vannak értelmi képességeik fejlõdésében az otthoni környezet minõségének függvényében (Bradley–Caldwell 1984: 807–808).
Az otthon tárgyi környezetének egyik legfontosabb meghatározója a
szülõ társadalmi-gazdasági státusa. A szegényebb szülõ kevesebbet tud befektetni a gyerek tárgyi környezetébe, ugyanakkor Garrett kutatása rámu74
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tatott, hogy amint nõ a szegény szülõk jövedelme, az otthon tárgyi környezete is javul. A szülõk megnövekedett erõforrásaikat gyerekeikbe fektetik (Garrett et al. 1994).
A szegénység más csatornákon is hat a gyerekek fejlõdésére. A szegénység következtében a gyerekek táplálkozása is egészségtelenebb. A szegény családok gyerekei betegebbek, magasabb a koraszülések aránya, ami
késõbbi egészségügyi és tanulási problémákhoz vezet. A betegebb vagy
rosszabbul teljesítõ gyerekek nevelése nehezebb. Szegényebb szülõk azonban kevesebb információval, kevesebb kapcsolattal rendelkeznek, mint
ami hozzásegítené õket a korszerû gyógyítási vagy fejlesztési lehetõségekhez, a megélhetési gondok pedig feszültséget jelentenek számukra, ami
szintén kihat a szülõ-gyerek kapcsolatra. A jövedelmi szegénység tehát
egymásra ható és kumulálódó hatásokon keresztül többféleképpen kockáztatja a gyerekek fejlõdését.
A környezet hatása a gyerek fejlõdésére

A család közvetlen környezete többféleképpen jelenthet védelmet vagy
éppen kockázati tényezõt a gyerek fejlõdése szempontjából. Bronfenbrenner humánökológiai modelljéhez visszatérve: a kérdés az, hogy egyrészt a környezet hogyan hat a gyerek szülõkkel való kapcsolatára, másrészt pedig az, hogy milyen alternatív közeli kapcsolatokat kínál. A környezet bármely szereplõje akkor segíti a gyerek veleszületett adottságainak kiaknázását, ha – egy jó szülõhöz hasonló módon – érzékenyen reagál annak szükségleteire, és rendszeresen ismétlõdõ odafigyelõ kapcsolatot és fejlesztõ környezetet biztosít. Hatását csak akkor tudja elérni, ha
kapcsolata a gyerek szüleivel olyan, ami a gyerek számára hidat teremt az
otthon világa és a külvilág között.
A modern és modernizálódó társadalmakban a szegénység extrém
formáját jelentik a szegregált, térben is elkülönült szegény lakónegyedek.
A szegregáció olyan sajátos környezetet alakít ki, amely meghatározó a
gyerek fejlõdésére, világról kialakított képére, elvárásaira, attitûdjére,
normáira (Wilson 1987), de erõsen befolyásolja a közeli kapcsolatok különbözõ szintjeit (szülõk, szomszédok, barátok, nevelõk, akik a gyerekek
fejlõdése szempontjából meghatározó szerepet játszanak) (Bronfenbrenner
1986). A szegregált övezetekben felnövekedõ gyerekek számára csak nagyon korlátozott felnõttminták érhetõk el, elszigeteltségük jelentõsen
korlátozza esélyeiket arra, hogy sorsuk más életpálya mentén alakuljon,
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mint ami közvetlen környezetükben általános. A szegénységben élõ gyerekeknek csak egy része él térben is ennyire elkülönülten. A szegénység
azonban akkor is elszigeteltséggel, megfosztottsággal jár, ha az nem párosul térbeli elkülönüléssel is.
Egyenlõtlen helyzetet nemcsak a szegénység, hanem a kisebbségi lét
is jelent. A látható (megkülönböztethetõ) etnikai kisebbségekkel szemben gyakoriak az elõítéletek és a diszkrimináció. Annak pedig, ha valaki
egy stigmatizált kisebbségi csoporthoz tartozik, egyik lehetséges következménye az alacsonyabb önértékelés (Steele 1997). A kisgyerekek még
nem értik világosan az etnikai hovatartozás fogalmát, mégis ez az egyik
legkoraibb szociális kategória, ami kialakul bennük, amennyiben az etnikai hovatartozás eltérõ bõrszínt is jelent. Négyéves korukra a gyerekek
realizálják, hogy a bõrszín egy állandó tulajdonság, amit szüleiktõl örökölnek, és születésüktõl fogva jellemzõ rájuk. Azt is megértik, hogy a
bõrszín egy olyan tényezõ, melynek mentén a különbözõ emberek hierarchikusan rendezhetõk, de nem nagyon világos számukra, ki melyik
kategóriába tartozik. Hasonlóan a nemhez, a bõrszín sem fontos a tekintetben, ahogy az óvodások spontánul csoportosítják az embereket. Az eltérõ származáshoz tartozó eltérõ viselkedés megértése késõbb, iskoláskorban következik be (Shonkoff–Phillips 2004: 65). Ekkor a nagyobb
gyerekek már mérlegelik etnikai hovatartozásuk jelentését és lehetséges
következményeit (Phinney 1996).
A társadalmilag és kulturálisan hátrányos helyzetû gyerekek korai fejlesztése az elszigeteltség különbözõ formáit oldja fel. Szükséges és sok országban létezõ gyakorlat a kulturálisan érzékeny vagy kulturálisan kompetens gyakorlat a szociális és oktatási-nevelési intézményekben. Kulturálisan kompetensek azok a programok, melyek képesek felismerni a határvonalat a csoportok különbözõsége iránti érzékenység és az elõítéletes
vagy paternalista hozzáállás között (Shonkoff–Phillips 2004). A goffmani
értelemben vett bölcs iskolai stratégiákkal a kedvezõtlen társadalmi-gazdasági és kulturális hátterû gyerekeket is sikeresen lehet tanítani (Steele
1997; Comer 1980; Delpit 1995).
A környezet egy új dimenziót jelent, amely mentén eltérõen stimuláló
hatások érik a gyerekeket az elsõ hat évben. A legjobb szülõi „befektetések” is kárba vesznek, ha a környezet veszélyes, diszkrimináló, deprimáló – és ellenkezõleg: jól kompenzálható a szülõi befektetések hiánya stimuláló, fejlõdési lehetõségeket, szolgáltatásokat kínáló környezetben.
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A szegénység hatásának mérése a gyerek fejlõdésére

A kilencvenes évekig a kutatások többsége a gyerekek fejlõdését a társadalmi-gazdasági státus (SES2) vagy társadalmi osztályhoz (social class), réteghez való tartozás függvényében vizsgálta. A társadalmi-gazdasági státust leggyakrabban a szülõk (vagy csak az anya) iskolai végzettségével,
foglalkoztatottságával, a család szerkezetével, a jövedelmi helyzetet kifejezõ mutatóval, kulturális vagy etnikai hovatartozással stb. fejezték ki.
Azonban a társadalmi-gazdasági státus és a jövedelem hatása messze nem
egyforma (Duncan et al. 1994: 297). A hatásmechanizmusok elkülönítése fontos a hatékony társadalompolitikai (családtámogatási) beavatkozások tervezése szempontjából. Míg a családok jövedelme inkább változtatható társadalompolitikai beavatkozásokkal, a szülõk iskolázottsága vagy a
család szerkezete más eszközökkel és csak hosszabb távon változtatható.
Fontos tudnunk azt is, hogy a családok jövedelmi helyzetének javítása milyen mértékben javít a gyerekek fejlõdési mutatóin, mekkora a jövedelem
önálló hatása. És mekkora a hatása a szegénységgel gyakran együtt járó
tényezõknek: az anya iskolai végzettségének, az etnikai hovatartozásnak,
a család szerkezetének.
Ezekre a kérdésekre keresték a választ Brooks-Gunn és Duncan, kutatási koncepciójuk kezdetét vette egy több kutatóközpont részvételével
megvalósuló együttmûködésnek, melynek során különbözõ reprezentatív,
longitudinális mintákon, részben hasonló mérõeszközöket használva vizsgálták a szegénység hatását a gyerekek fejlõdésére, és az ezen összefüggések hátterében meghúzódó mechanizmusokat.
A gyermekek fejlõdését vizsgáló empirikus kutatások kritikus eleme
az, hogy milyen eszközöket használnak a fejlõdési eredmények mérésére.
Nyilvánvaló, hogy a tesztek, a szülõ, a pedagógus vagy a kutató megfigyelései alapján kitöltött skálák „csak egy” mérhetõ dimenzióját mutatják
egy-egy gyerek személyiségének. Részben az IQ-tesztekkel kapcsolatos
évtizedes viták és a gyermekpszichológiai kutatások során felhalmozott
tapasztalatok eredményeképpen a mérési eszközök sokat fejlõdtek. Bár a
tesztek csak nagyon leegyszerûsített képet adnak a gyerekek összetett személyiségérõl és fejlõdésérõl, de a kisgyermekkorban mért eredmények
például bizonyítottan jó elõrejelzõi az iskolai sikerességnek (Duncan et al.

2

SES – socioeconomic status, társadalmi-gazdasági státus.
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1994). Az alábbiakban ismertetett kutatási elemzésekhez a gyerekek kognitív képességeinek mérésére a Wechsler-tesztet használták a vizsgált gyerekek ötéves korában (WPPS3). A gyerekek magatartását 4 és 5 éves korban a CBP4 (gyermekviselkedési profil) 4 és 5 éves korra kidolgozott
tesztjeivel értékelték, és a magatartáson belül két széles faktort különböztettek meg: az inkább agresszív tünetekkel jellemezhetõ externalizáló magatartást, és az inkább depresszív tünetekkel jellemezhetõ internalizáló
magatartást. A gyerekek fejlõdési mutatói tehát háromfélék: értelmi képességet, externalizáló és internalizáló magatartást mérõ eredmények.
A jövedelemhatások elkülönítését a kutatók két longitudinális panelvizsgálat másodelemzése során végezték el, egy 966 és egy 896 gyereket tartalmazó mintán5 (Duncan et al. 1994: 299). Korábbi kutatásokhoz hasonlóan
a gyerekek értelmi és érzelmi fejlõdését a nemjövedelem típusú családi háttérváltozók (anya iskolai végzettsége, a család szerkezete, fekete kisebbséghez való tartozás, születési súly) hasonlóképpen határozzák meg. A hatás lényegesen erõsebb az értelmi képességekre, mint a magatartásra. Az anya iskolai végzettsége különösen kedvezõen hat a fejlõdési eredményekre: egy
évvel több befejezett iskolaév 2 pontos teszteredmény-javulást jelent a kognitív képességekben,6 és csökkenti a magatartási problémák elõfordulását
is. Az viszont, ha az anya egyedül neveli a gyerekeket, kedvezõtlenül hat
mind értelmi fejlõdésükre, mind a magatartásukat jelzõ eredményekre.
A születési súly is erõs elõrejelzõje az alacsonyabb kognitív eredményeknek,
de nincs hatással a gyerekek magatartására (Duncan et al. 1994: 305).

3

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI, Wechsler 1967).
Revised Child Behavior Profile (Achenbach–Edelbrock 1984). A CBP-teszt egy 120 kijelentésbõl álló csomag, ami a viselkedési kompetenciákat értékeli. Az anyák gyerekük viselkedését értékelik az egyes kijelentések mentén három kategóriával: (0), ha az adott állítás
nem igaz a gyermek elmúlt hathavi viselkedésére; (1), ha gyakran; és (2), ha nagyon gyakran igaz. Faktorelemzés segítségével két széles faktort különböztettek meg a kutatók: az
internalizáló (félénk, szorongós, boldogtalan, szomorú) és az externalizáló (rombolja saját
és mások dolgait, gyakori dühkitörések) viselkedést.
5 A vizsgálatba egyrészt 966 olyan gyereket vontak be (a National Longitudinal Survey of
Youth), akik 1986-ban három- és négyévesek voltak, és kétévente különbözõ méréseket végeztek velük (1986-ban, 1988-ban és 1990-ben), másrészt 896 gyereket az IHDP- (Infant
Health and Development Project) vizsgálatból. Az IHDP-vizsgálatba olyan csecsemõket vontak be, akik 2500 grammnál kisebb súllyal születtek 1985 néhány kiválasztott hónapjában
az Egyesült Államok nyolc kiválasztott egészségügyi központjában. Ezeket a gyerekeket ötéves korukig követték, és évente végeztek életkoruknak megfelelõ méréseket.
6 A kognitív képességek mintaátlaga: 90,7, szórása: 17,6.
4
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A „jövedelem/szükséglet”-mutató7 bevonása növeli a modell magyarázó erejét, és változtat az eredményeken (Duncan et al. 1994: 305). Különösen erõs a hatása a jövedelemmutatónak az IQ-eredményekre. A jövedelmi mutató egy egységnyi változása (ha a család a szegénységi küszöbrõl8 elmozdulva a szegénységi küszöb kétszeresét éri el családi jövedelemben) 3,6 pontnyi növekedést eredményez az IQ-eredményben és 1 pontos csökkenést mindkét magatartási mutatóban.9
A jövedelem hatása a gyerekek fejlõdésére sokkal erõsebb, mint azoknak a változóknak a magyarázó ereje, melyeket hagyományosan a családok társadalmi-gazdasági státusának elemzéséhez használnak. Késõbbi és
más mintákon készült számítások (Duncan–Brooks-Gunn–Yeung–Smith
1998) is alátámasztják, hogy minél magasabb jövedelmi kategóriába10 tartozik a gyerek, annál magasabbak az IQ-eredményei, átlagosan 3–3,7
ponttal javul az eredmény jövedelmi kategóriánként. Ezek az ötéves korban alkalmazott mérések pedig jó elõrejelzõi a késõbbi iskolai sikerességnek (Duncan–Brooks-Gunn–Yeung–Smith 1998).
1. A szegénység tartóssága. Azok a gyerekek, akik tartós szegénységben éltek, IQ-eredményeikben 9 ponttal maradtak el soha nem szegény
társaikhoz képest. A szegénységben élõ gyerekek fokozott szorongását,
visszahúzódó magatartását jelzi az internalizáló viselkedést mérõ változó
4 pontos emelkedése; az externalizáló viselkedést mérõ változó 3,3 pontos emelkedése pedig azt mutatja, hogy a tartós szegénység növeli a gyerekek agresszív viselkedési tüneteinek elõfordulását. A tartós szegénység

7 Az elemzések során gyakran használt jövedelmi mutató a szerzõk által kalkulált „jövedelemszükséglet” (income-to-needs) mutató. Ez a mutató a családi jövedelem és az adott
családméretre kalkulált szegénységi küszöb arányát mutatja. A mutató értéke 1, ha a család
jövedelme a szegénységi küszöbbel egyenlõ; 2, ha a család jövedelme a szegénységi küszöb
kétszerese. Van, amikor több év átlagát használják mutatóként, és van, hogy jövedelemkategóriákat képeznek a jövedelem/szükséglet-mutatóból a következõképpen: ’szegény’, ha a
mutató értéke kisebb, mint 1; ’közel szegény’, ha a mutató értéke 1 és 2 között van; ’közepes jövedelmû’, ha a mutató értéke 2 és 3 között van; ’jómódú’, ha a mutató értéke nagyobb, mint 3 (Smith–Brooks-Gunn–Klebanov 1997).
8 A vizsgálat idején a szegénységi küszöb az USA-ban: 10 860 $, 13 924 $ és 16 460 $ a
három-, négy-, illetve ötfõs családok esetében.
9 Az ötéves kori internalizáló viselkedést mérõ Achenbach-skála átlagértéke: 14,16, szórása: 9,82. Az externalizáló viselkedési skála átlagértéke: 13,23, szórása: 9,40 (Duncan et
al. 1994: 303).
10 Lásd a 7. lábjegyzetet.
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hatása kétszer akkora az IQ-eredményekre, mint az átmeneti szegénységé. A magatartási problémák esetében a tartós szegénység ötéves korra
60–80 százalékkal növeli a magatartási problémák elõfordulását (Duncan
et al. 1994: 312).
2. A szegénység idõzítésének hatása. A gyerekek fejlõdését legalább
húszéves korukig követõ longitudinális vizsgálatok tették lehetõvé azt,
hogy a gyerekkor különbözõ szakaszaiban megélt szegénység hosszú távú
hatását is vizsgálni lehessen (Duncan et al. 1998). A jövedelmi hatások
nem lineárisak. A kora gyermekkorban (ötéves kor alatt) megélt szegénység hatása lényegesen erõsebb, mint a késõbb megélt szegénységé. A kora
gyermekkor az az idõszak, amikor a család jövedelmi helyzetének a hatása a legerõsebb.
3. A mélyszegénység hatása. Nem lineáris a hatása a jövedelemnek egy
másik értelemben sem: a nagyon szegény családok esetében (akik a szegénységi küszöb 50 százaléka alatti jövedelembõl élnek) a család jövedelmi helyzetének egységnyi változása sokkal erõsebb kedvezõ hatással van
a gyerek késõbbi teljesítményére, mint ugyanilyen jövedelemváltozás egy
magasabb jövedelmi csoportban (Duncan et al. 1998: 420).
4. A szülõ iskolai végzettsége és a családi jövedelem. Gyakori vélekedés,
hogy a gyerekek értelmi képességeit a szülõk iskolai végzettsége határozza
meg legerõsebben. Duncan elemzésében kimutatható az anya iskolai végzettségének pozitív hatása, a jövedelemtényezõ ellenõrzése mellett azonban
ez a hatás gyengül. Az anya iskolai végzettségének és a jövedelemnek is
önálló hatása van a gyerekek teszteredményeire (Duncan et al. 1994).
5. A családszerkezet és a jövedelem. A családszerkezet gyerekek fejlõdésére való hatását vizsgáló legfrissebb kutatási eredmények alapján a következõ fogalmazható meg: a jövedelem, bár nem az egyetlen, de a legfontosabb tényezõ. 50 százalékát magyarázza annak a különbségnek, ami az egyés a kétszülõs családban nevelt gyerekek iskolai teljesítményében mérhetõ.
A megélhetési nehézségek mellett még két szempontból kedvezõtlenebb az
egyszülõs családban élõ gyerekek helyzete: kevesebb szülõi felügyeletben
van részük (különösen az apjuk részérõl), és kisebb kapcsolati tõkével rendelkeznek. Ezek a tényezõk magyarázzák a különbségek másik felét
(McLanahan 1997). Összességében, míg a jövedelem sokkal inkább a gyerek teljesítményével és képességeivel függ össze, a család szerkezete nem a
képességekre, hanem a gyerek érzelmi jólétére hat (Duncan et al. 1994: 313).
6. Családi közvetítõ tényezõk. Az otthon környezete és a családi légkör különösen fontos kisgyermekkorban. Duncan és kollégái a 3–6 éves
80

05Szilvasi(3).qxd

2006.05.18.

14:44

Page 81

gyerekekre kidolgozott HOME-készlet11 bizonyos részskáláit kérdezték
le, mint pl.: a fejlõdést stimuláló környezet értékelése (a gyerek olyan játékokkal rendelkezik, melyekbõl tanulhatja a színeket, formákat, méreteket, betûket, számokat), a gyerek fizikai környezete (szabadtéri biztonságos játék lehetõsége, a lakás monotonitása, világossága), az otthoni légkör
melegsége (a szülõ mennyire kedves a gyerekkel a megfigyelés ideje alatt,
mennyire simogatja, dicséri az anya). Az otthoni környezet a család anyagi erõforrásait is tükrözi. A magasabb jövedelem lehetõvé teszi a gazdagabb otthoni környezet biztosítását.
A családi légkört meghatározza az anya személye, hangulata, kapcsolati rendszere. Az otthoni környezetet és családi légkört mérõ változók
bevonása azt mutatja, hogy az otthoni környezet a családi jövedelem értelmi képességekre gyakorolt hatásának egyharmadát magyarázza. Az
internalizáló (szorongást jelzõ) viselkedés közvetítõje nem az otthoni környezet, hanem az anya hangulata: depressziója és megküzdési stratégiái.
Az externalizáló magatartás esetén pedig a jövedelemhatás felét az anya
hangulata és az otthoni tanulási környezet minõsége veszi át (Duncan et
al. 1994: 309–311).
7. A lakóhelyi környezet hatása. A szegény lakókörnyék12 nincs hatással a gyerekek értelmi képességeinek alakulására, viszont kedvezõtlenül
hat a viselkedésükre. A vizsgálatból nem lehet tudni, hogy a szegény környéken élõ anyák gyerekei valóban agresszívek, vagy csak az anyák érzékelik így. Elõfordulhat, hogy a rosszabb környékeken az anyák kevésbé
törekednek arra, hogy az agresszív viselkedésrõl „leneveljék” gyerekeiket,
sõt lehet, hogy ezt a „túlélés” miatt fontosnak tartják (Jarrett 1997).
8. Számít-e a bõrszín? A fekete és fehér családok13 jövedelmi helyzetében feltûnõen nagyok a különbségek. A fekete bõrû gyerekek egyhar11 A HOME-készlet (Home Observation for Measurement of the Environment, Bradley–
Caldwell 1980) az otthoni környezet egészét mérõ szintetikus mutató.
12 A lakókörnyezet szegénységének mérésére az adott környék nem idõskorú lakosai közötti szegénységi arányt vették alapul. Két mutatót használtak: az egyik azt mutatta, hogy a
nem idõs lakosok körében milyen a jómódú (az éves jövedelem több mint 30 ezer dollár)
háztartások aránya, a másik az alacsony jövedelmû (kevesebb mint 10 ezer dollár éves jövedelemmel rendelkezõ) háztartások arányát.
13 A szerzõk tanulmányaikban a statisztikai táblákban és elemzéseknél szintén a fekete és
fehér jelzõket használják az etnikai változó megnevezése során. Bár a társadalomtudományi
nyelvezetben már nem elfogadott ez a szóhasználat, az empirikus kutatásokban nem mindig megoldható az egyes csoportok pontosabb megnevezése. Én a szerzõk által használt fogalmakat alkalmazom.
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mada folyamatos szegénységben élt, és nemcsak családjuk volt szegény,
hanem lakókörnyezetük is (Duncan et al. 1994: 313). A Wechsler-teszttel
mért eredmények a gyerekek ötéves korában – ha csak a gyerekek nemére és születési súlyára kontrolláljuk a méréseket – 10,7 pontnyi különbséget mutatnak a fehér bõrû és fekete bõrû gyerekek között a fehér gyerekek javára. 7,8 pontra csökken a különbség, ha bevonjuk az anya iskolai
végzettségét és az apa jelenlétét. További 30 százalékkal csökkenti a gyerekek IQ-eredményei közötti különbséget, ha bevonjuk a családi szintû
jövedelmi mutatót a regressziós egyenletbe (már csak 5,4 pont a különbség a fehér és fekete gyerekek között). Szerényebb hatást jelent a lakókörnyezet szegénysége, ami 4,8 pontra csökkenti a különbséget. Az otthoni
környezetet és az anya mentális állapotát és kapcsolati hálóját is tükrözõ
változó bevonása pedig 2,9 pontra csökkenti az eredetileg több mint 10
pontos IQ-különbséget. Tehát a család gazdasági helyzete jelentõs mértékben magyarázza az etnikainak látszó különbségeket a gyerekek fejlettségi
mutatói között (Duncan et al. 1994: 314).
9. A kockázati tényezõk kumulálódása. A szegénység gyakran együtt
jár más olyan tényezõkkel, melyek kockázatot jelentenek a gyerekek jóléte szempontjából. A kockázati tényezõk kumulálódása sokkal inkább káros a gyerekek fejlõdésére, mint egy-egy rizikófaktor. Liaw és BrooksGunn (1994) 13 kockázati tényezõ14 hatását vizsgálták meg hároméves
gyerekek IQ-eredményeire. Kimutatták, hogy a kockázati tényezõk számának növekedésével az IQ-eredmények erõsen csökkennek mind a szegény, mind a nem szegény gyerekek esetében. Több kockázati tényezõ
egyidejû jelenléte hasonló eredményre vezetett a nem szegény, mint a szegény gyerekeknél (Liaw–Brooks-Gunn 1994).
A gyerekek ellenálló képessége

Egyre gazdagabb a gyerekek ellenálló képességét elemzõ szakirodalom. Ellenállók, vagy reziliensek azok a gyerekek, akik a fejlõdésüket veszélyeztetõ kockázati tényezõk ellenére sikeresek. Több kutatás vizsgált olyan gyerekeket, akik hajléktalanul, háborús környezetben, extrém szegénységben

14 Kockázati tényezõk: biológiai (születési súly, koraszülöttség stb.), társadalmi-gazdasági
státus (faji hovatartozás, háztartásfõ foglalkoztatottsága), anyai jellemzõk (iskolai végzettség, verbális készségek), családszerkezet (kamaszkorú anya, apa hiánya).
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éltek, vagy akiket súlyos trauma, veszteség ért (Masten–Coatsworth 1998).
Az ellenálló képesség elõrejelzõi között a leggyakrabban említett két tényezõ a gondoskodó felnõttel való jó kapcsolat és a gyerek jó képességei.
A szülõ-gyerek kapcsolat, a szülõ melegsége, érzékenysége, rendszeres
és kiszámítható gyereknevelési szokásai jelentik azt a közvetlen környezetet, mely védetté teszi a gyereket a kockázatokkal szemben. Különösen
kedvezõtlen szociális körülmények között a szülõ akkor hatékony, ha szigorúbb, ugyanakkor meleg és gondoskodó tud maradni, és szoros kapcsolatot képes kialakítani a gyerekkel. Amennyiben ilyen szülõ nem elérhetõ
a gyerek számára, akkor más gondoskodó felnõtt jelenléte szükséges.
A gyerekek egyéni képességei is védõfaktort jelentenek. A gyerek kedvezõ veleszületett adottságai, barátságos természete és a korai években
alakuló készségei: nyitottsága, tehetsége, önbizalma, megtapasztalt énhatékonysága azok a tényezõk, melyek növelik ellenálló képességét.
Mind a szülõi bánásmód, mind a gyerek képességei változtathatók,
különösen a korai években, és a korai években kialakuló védõfaktorok további sikerekhez vezetnek. A jó képességû gyerekek az iskolában könnyen
alkalmazkodnak, jobb kapcsolatot alakítanak ki tanáraikkal. A korai beavatkozások célja éppen azoknak a védõrendszereknek a megerõsítése,
melyek a fejlõdést a korai években kedvezõ irányba kormányozzák
(Masten–Coatsworth 1998).
Korai beavatkozási programok
a kedvezõtlen szociális helyzetben élõ gyerekek esetében

Az OECD (1998) hivatalosan a következõképpen határozza meg a korai
segítségre szoruló gyerekek körét. Vannak organikus okok miatt vagy
mentálisan sérült gyerekek, akik a lakosság 2 százalékát teszik ki. Vannak
olyanok, akiknek tanulási vagy viselkedési nehézségei nem szociális vagy
kulturális tényezõkbõl fakadnak. A harmadik kategóriába azok a gyerekek
tartoznak, akik feltételezhetõen egészségesek, fejlõdési potenciáljuk normális, de fejlõdési elmaradásuk van, ami vélhetõen szociális és kulturális
helyzetükbõl adódik. Az OECD-országok gyerekeinek 10–20 százaléka
tartozik ebbe a csoportba (Leseman 2002: 12).
A korai beavatkozási programok azokat a védõrendszereket erõsítik,
melyek megelõzhetik, hogy a meglévõ kockázatok a gyerek fejlõdését
akadályozzák. A gyerekek ellenálló képességére hatnak. A programok a
gyerekek magas szintû nevelése mellett családjaikat is támogatják, és ezen
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keresztül hatnak kedvezõen a gyerek érzelmi, intellektuális és motivációs
fejlõdésére, társas kompetenciáinak gyarapodására. A beavatkozások egyszerre irányulnak a gyerekek képességeire, társas kompetenciáira és a családi interakciók minõségére, ami hosszú távon a kumulálódó védõfaktorok miatt kedvezõ eredményekhez vezet (Masten–Coatsworth 1998).
A kora gyermekkori beavatkozási programok száma az utóbbi években exponenciális mértékben nõtt (Bakermans-Kranenburg et al. 2003).
Az utóbbi évtizedekben jelentõs kutatási és gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre a szociálisan hátrányos helyzetû családok (közösségek) gyerekeinek kora gyermekkori fejlesztésére (Kamerman 2000; Leseman 2002;
Brooks-Gunn–Berlin–Fuligni 2000), és empirikusan is bizonyított tény a
korai beavatkozások hatékonysága (Bakermans-Kranenburg et al. 2003;
Barnett 2004). Ezen felhalmozódott ismeretek legfontosabb következtetéseit tartalmazza ez a fejezet.

Csecsemõkori programok
A gyermekek csecsemõkorában15 történõ beavatkozások túlnyomó részben a családok otthonában történnek. Gyökerei a hetvenes évek elejére
nyúlnak vissza. Ekkor dolgozták ki Fraiberg és kollégái a michigani egyetemen a klinikai csecsemõkori beavatkozások elméleti kereteit elsõsorban
szegény családoknak nyújtott klinikai szolgáltatásaik alapján (Fraiberg
1980). A beavatkozás egyszerre irányult a gyerekek fejlõdésére, a családi
krízis kezelésére és a szülõ-csecsemõ kapcsolatra. A beavatkozás elsõsorban a családok otthonában történt, és a program nagy hangsúlyt fektetett
a nehezen elérhetõ családokkal való együttmûködés kialakítására. A terápia célja nem a szülõk személyiségében való változás elõidézése, hanem a
szülõkben a gondoskodás képességének kialakítása volt. A terapeuták a
szülõvel dolgoztak a csecsemõ jelenlétében. A programban részt vevõ
szakemberek a hagyományos terápiás szerepnél rugalmasabban és aktívabban dolgoztak a családokkal, elkísérték õket orvoshoz, tárgyaltak a fõbérlõvel, közremûködtek a segélyek bonyolításában, hetente többször találkoztak a családdal. A klinikai csecsemõkori beavatkozások alapgondolata, hogy nehéz helyzetben lévõ szülõk csak akkor tudnak megfelelõen

15
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gondoskodni csecsemõjükrõl, ha õk is megtapasztalják a megfelelõ gondoskodást (Fraiberg 1980). A klinikai programok szemléletét több egészségügyi és szociális program is átvette. Ma már általánosan elfogadott
alapelv a csecsemõkori beavatkozásoknál a „kétgenerációs” megközelítés.
A beavatkozások egyszerre irányulnak a szülõkre (érzelmi és szociális
helyzetükre) és a csecsemõre. A csecsemõkorban történõ beavatkozások
állandó paradoxona, hogy a nehéz körülmények közé született gyerekeknek nincs idejük megvárni, amíg szüleik helyzete jobbra fordul. Hasonlóan a jobb körülmények közé született gyerekekhez, nekik is szeretetre,
biztonságra, állandó odafigyelésre és kialakított struktúrára van szükségük. A beavatkozási programoknak is rendszeresnek, gyakorinak kell lenniük, és egyszerre kell irányulniuk a gyerekre, a szülõkre, a szülõk környezetére és a szülõ-gyerek kapcsolatra (Halpern 2000).
Nem mindegy, hogy milyen kapcsolat alakul ki a szülõk és a segítõ
szakemberek között. A hagyományos terápiás kapcsolatban a szakember,
mint tekintélyszemély, fölérendelt szerepben volt. A szülõ alárendelt helyzete azonban függõséget, bizalmatlanságot, a kontroll elveszítését jelentheti. Egy alá-fölé rendelt viszonyban az alárendelt helyzetben lévõ fél önértékelése csökkenhet, nyugtalanságot, dühöt élhet meg. Alárendelt helyzetben nincs tér az érzelmek nyílt kifejezésére, a nyitottságra, az intimitásra, a kölcsönösségre (Turnbull et al. 2000). Valódi kölcsönösségre, igazi dialógusra alapuló kapcsolat csak egyenrangú partnerek között alakulhat ki. Ezt a partneri, egyenrangú viszonyt a szakembernek kell kialakítani a segítõ-segített között természetesen meglévõ egyenlõtlenségek kiegyensúlyozásával. A segítõ szakembernek kell tudni bánni személyes hatalmával, hogy egyenlõ helyzetbe hozza, megerõsítse (empower) a tõle segítséget kérõt (Turnbull et al. 2000: 644).
A szülõk integráns résztvevõi a csecsemõkori beavatkozásoknak. A családok otthonában történõ programok értékelõ elemzései kimutatták,
hogy a szülõk érzékenysége erõsödik, nõ a pozitív interakciók aránya a
szülõ-gyerek kapcsolatban, a beavatkozások hatására javul a részt vevõ
szülõk testi és lelki egészsége. A programok hatása akkor tartós, ha a beavatkozás a szülõk jólétét is érinti. A Brooks-Gunnék által értékelt beavatkozási programokban16 részt vevõ szülõk nagyobb arányban léptek ki a
16 A szerzõk 17 olyan beavatkozási programot értékeltek, melyek helyszíne a család otthona volt, és ahol a segítés fókuszában a szülõ és a gyerek állt, a program minimum 6 hónapig tartott, és a terhesség ideje alatt vagy csecsemõkorban kezdõdött.
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segélyezettek körébõl és találtak munkát, mint a kontrollcsoportban lévõ
szülõk (Brooks-Gunn–Berlin–Fuligni 2000: 551–554).
A csecsemõkori beavatkozási programok jellegükben, intenzitásukban
és gyakoriságukban is sokfélék: a 15 perces családi étkezés során megfigyelhetõ kommunikációról készült videofelvétel közös megbeszélésétõl
kezdve egy a gyerek hároméves koráig tartó heti rendszerességû együttmûködésig a szociális segítõ szervezetekkel. Bakermans-Kranenburg és
munkatársai 13 ezer személyt érintõ 133 olyan beavatkozási program
metaelemzését végezték el, melyek célja pozitív szülõi minták, a szülõi érzékenység, odafordulás megerõsítése volt (Bakermans-Kranenburg–
Ijzendorn–Juffer 2003). A programokban részt vevõ családok 60–70 százaléka kedvezõtlen szociális helyzetû, majdnem fele sokproblémás család,
egyéb célcsoportjai pedig azok a szülõk és gyerekek voltak, ahol a gyerek
egészséges fejlõdése veszélyeztetett koraszülöttség, az anya fiatal életkora,
a gyerek sérülése miatt (uo. 203). Összességében a programok hatékonyak voltak a szülõi érzékenység erõsítésében. Érdekes módon a rövid,
fókuszált, célorientált beavatkozások bizonyultak hatékonyabbnak,
mint a hosszabb távú, a családdal való sokszámú találkozásra épülõk.
A kiemelkedõ hatékonyságú programok egyaránt hasznosak voltak a sokproblémás és a nem sokproblémás családoknak. A csecsemõkorban történõ beavatkozások végsõ célja a gyerek érzelmi és értelmi fejlõdését jól
ösztönzõ szülõi attitûd megerõsítése. Ennek eszközei pedig sokfélék: a terápiás segítségtõl kezdve a különbözõ közösségi programokig.

Kisgyermekkori programok
A gyerekek idõsebb – 2-3 éves – korától kezdve a korai beavatkozási
programok már nem csak a család otthonában történnek, hanem kiegészülnek valamilyen intézményes formával is. A programok egy része már
a gyerekek születésétõl vagy pár hónapos korától bevonja a családokat a
programba, de vannak olyan programok, melyek a gyerek hároméves korában indulnak. A gyerekek fejlõdésének ösztönzésén túl a programok a
szülõket is bevonják. A szülõkkel való kapcsolat célja a szülõk képzése;
munkaerõ-piaci pozícióinak javítása; gazdasági önállóságuk megteremtése; a szülõ-gyerek kapcsolat javítása; a gyereknevelési ismeretek bõvítése
és az otthoni környezet minõségének javítása (Brooks-Gunn–Berlin–Fuligni 2000: 555).
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Világszerte több száz korai fejlesztõprogram valósult meg az ötveneshatvanas évektõl kezdve. A programok egy részének hatékonyságát módszertanilag is megalapozott kutatások keretében értékelték. Az értékelõ
kutatások jelentõs része az Egyesült Államokban elterjedt Head Start
program keretében történt, de volt néhány egyetemi kutatóközpont
együttmûködésével végzett longitudinális hatásokat is vizsgáló modellkísérlet is (Leseman 2002: 22).
Ilyen volt a High/Scope Perry Preschool Program17 (Schweinhart et al.
1993), az a modellprogram, amely a részt vevõ gyerekek 27 éves követését is tartalmazta, és emiatt a legmegbízhatóbban tanúsítja a korai beavatkozások hatékonyságát. A program szintén a hatvanas években indult.
123 olyan kisgyereket vontak be a programba, akiknek szülei szegény, afrikai-amerikaiak voltak. A gyerekek egy részének IQ-eredményei az értelmi elmaradást jelezték elõre,18 és a kontrollcsoport hasonló gyerekei késõbb speciális programokba is jártak az iskolában. A Perry Preschool
program egyaránt mutatja a korai beavatkozásban rejlõ lehetõségeket a
szociálisan hátrányos helyzetû és a gyenge képességekkel rendelkezõ gyerekek esetében. A gyerekek 9 hónapon keresztül heti öt délelõttön vettek
részt az intézményes programban, ahol minden speciálisan képzett óvónõre 6 gyerek jutott.19 Az óvónõk hetente egyszer másfél órát töltöttek
egy-egy család otthonában. A kutatók elõször a gyerekek 15 éves korában
végeztek képességtesztet minden gyerekkel, majd felnõttként, a program
indulása után 27 évvel keresték meg a már felnõtt korú résztvevõket. Az
eredmények egyértelmûen alátámasztják a korai beavatkozás hatékonyságát. Míg az indulásnál a gyerekek mért eredményei azonosak voltak a kísérleti és a kontrollcsoportban, ötéves korukra a kísérleti csoport gyerekeinek IQ-eredménye 95 lett, míg a kontrollcsoportba tartozó gyerekeké
83. A két csoport IQ-tesztjének eredményei nyolcéves korra kiegyenlítõd-

17 További hasonló modellprogramok: Syracuse Family Development Research Project,
Milwaukee Project, Florida Parent Education Project, Houston Parent Child Develoment
Centres Programme, Yale Child Welfare Project, Abecedarian Project, Chicago Child-Parent
Centres Programme. Ezen programok mind intenzívek, a gyerek korai életkorától indulnak,
gyerek- és szülõközpontúak, támogatják a szülõket, és a közösségi erõforrásokra építenek
(Leseman 2002: 24).
18 A programba bekerült gyerekek IQ-eredményei 75–85 pont közöttiek.
19 A program sikerességének egyik legfontosabb tényezõje a részt vevõ pedagógusok képzettsége volt (Schweinhart et al. 1993).
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tek. Felnõttkorra azonban a kísérleti csoportban részt vevõk lényegesen
jobb helyzetben voltak: magasabb százalékban szereztek középiskolai végzettséget (67% a kísérleti, 49% a kontrollcsoportban), alacsonyabb volt a
kísérleti csoport lányai között a kamaszkori terhességek száma (64, míg a
kontrollcsoportban 117), kevesebben kaptak segélyt (59%–80%), magasabb volt a havi jövedelmük, és lényegesen kevesebben követtek el bûncselekményt (7%, szemben a kontrollcsoport 35%-ával) (Schweinhart et
al. 1993).
Bár a gyerekek fejlõdési mutatói jelen esetben is elsõsorban az IQteszteken mért eredmények, a felnõttkori jólét mutatói már egyáltalán
nem csak a jobb értelmi képességeket mutatják a kísérleti csoportban
részt vevõk között. A sikeresebb élet messze nem csak az értelmi képességeken múlik. Emiatt érdekes Heckman és munkatársainak tanulmánya,
akik az oktatásgazdasági elemzések során elsõsorban használt IQ-mutatók
mellett vizsgálataikba a nemkognitív képességeket mérõ változókat is bevontak (önértékelés és magabiztosság20). Azt vizsgálták, hogy a kognitív
és nemkognitív képességek hogyan hatnak a felnõttkori keresetekre, iskolai végzettségre, a különbözõ „kockázatos” viselkedések (kamaszkori terhesség, dohányzás, bûnelkövetés) elõfordulására, hasonlóan azokhoz a
„sikermutatókhoz”, melyeket a Perry Preschool program hosszú távú hatásainál vizsgáltak. Szinte minden mutató esetében a nemkognitív készségek hatása a viselkedésre erõsebb, mint a kognitív képességeké (Heckman
et al. 2005: 2). A nemkognitív képességek nem közvetlenül, hanem az iskolai végzettségen keresztül hatnak a felnõttkori keresetekre. A nemkognitív készségeken (kommunikációs, empátiás készség, magabiztosság,
együttmûködési készség, társas készségek stb.) keresztül az emberi tõke
termelése hatékonyabb lesz. A nemkognitív készségek hosszabb távon, az
életciklus egésze alatt formálódó preferenciák, attitûdök révén fejtik ki
kedvezõ hatásukat.

20 A vizsgálatot országosan reprezentatív longitudinális panelmintán végezték. A megkérdezett 12 686 amerikai fiatalt elõször 14, majd 21 éves korukban keresték meg, és azóta is
követik õket (Heckman et al. 2005a: 27). A nemkognitív készségek mérésére a Rosenbergféle önértékelési skálát és a magabiztosságot mérõ „Locus of Control” skálát használták
(Heckman et al. 2005: 5).
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A korai beavatkozási programok megtérülése
A korai beavatkozásokat csak hosszú távon lehet értékelni. A „beruházások” nem kifizetõdõek rövid távon, mivel a korai fejlesztésben részt vevõk többévnyi oktatási beruházást igényelnek. A nyereség csak akkor jelentkezik, amikor a korai fejlesztõ programokban részt vevõk elhagyják
az iskolarendszert. Felnõttkorukban igényelnek kevesebb „társadalmi befektetést”, mivel gazdasági önállóságuk nagyobb, jobb kapcsolatokkal
rendelkeznek, kevesebb korrekciós beavatkozásra van szükség esetükben
(Barnett 2000: 601).
A jó programok „drágák”, és megtérülésük csak hosszú távon várható. A Perry Preschool program társadalmi haszna kilencszeres. A befektetett gyerekenkénti 16,5 ezer dollár hosszú távon 150 ezer dolláros haszonnal járt, mivel a programban részt vevõknek felnõttkorukban magasabb volt a jövedelmük, nagyobb arányban rendelkeztek saját tulajdonú
lakással, kevésbé vettek igénybe állami segítséget segélyek vagy intézményes ellátás formájában (Heckman et al. 2005; Barnett 2000: 589–612).
A korai beavatkozási programok jellege, a szülõkkel való intenzív,
rendszeres kapcsolat, az interaktivitás ösztönzése, a szülõ-gyerek kapcsolat javítása egyaránt kedvezõen hat az értelmi képességekre és a gyerekek
társas készségeire, viselkedésük, társas kapcsolataik, iskolához való viszonyuk alakulására, és az alkalmazott pedagógiai koncepciók hatásában is
van különbség. Azok a pedagógiai programok bizonyultak hatékonyabbnak, melyek a gyerekek egyéni fejlõdési fázisaira építkeztek és a gyerek
kezdeményezéseit követõ megközelítést alkalmazták, szemben a hagyományosabb, didaktikailag kidolgozott tematikára épülõ koncepciókkal
(Leseman 1999). A hatások összességében vezetnek egy sikeresebb élethez, mint ahogy azt a Perry Preschool program eredményei is megerõsítik. A kedvezõtlen családi környezet miatti hátrányok leküzdésének leggazdaságosabb módja, ha a beavatkozás a gyerekek minél fiatalabb korában történik (Heckman 2005).
Az ismertetett korai beavatkozási programok természetesen csak az
érintett gyerekek egy kisebb része számára elérhetõek. A gyerekek többsége a hagyományos intézményes napközbeni ellátásokat veszi igénybe. A fõleg az Egyesült Államokban és Svédországban végzett nagymintás vizsgálatok vegyes képet mutatnak arról, milyen hatással vannak a különbözõ
gyermekintézmények a gyerekek fejlõdésére. A gondoskodás minõsége az
eredményességet leginkább meghatározó változó (Leseman 2002: 26).
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Általánosságban a gyermekintézmények (bölcsõdék, óvodák) gyenge és
közepes mértékben kedvezõ hatást gyakorolnak a gyerekek nyelvi és kognitív készségeire, de ez nem minden gyerek és nem minden intézmény
esetében igaz. Azokban az intézményekben, melyek a minõség szempontjából a legjobb 25 százalékba kerültek, a kedvezõtlen szociális helyzetû
gyerekek esetében közepes erõsségû kedvezõ hatást tudtak elérni mind az
értelmi képességek, mind a magatartás területén. Az alacsonyabb társadalmi státusú családok gyerekei azonban jellemzõen a gyengébb minõségû intézményekbe járnak (NICHD 1997; Leseman 2002: 27).
A korai beavatkozások tudatos tervezése, a szociálisan kedvezõtlen
helyzetû családok gyerekei számára érzékeny, fejlõdési ismeretekre támaszkodó programok tervezése és megvalósítása tehát igenis szükséges
ahhoz, hogy a gyerekek családi hátrányaik ellenére sikeresen és jó esélyekkel induljanak – a munkaerõ-piaci esélyeiket jelentõs mértékben meghatározó – iskolába.
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