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Bevezetés

Az értelmi akadályozottsággal  élő emberek fejleszthetőségét, társadalmi
megítélését,  élethelyzetét  jelentősen  befolyásolja  magatartásuk,  a  helyzetnek
megfelelő viselkedésük, vagy éppen azok a bizarrériák, amelyek feltűnőek, és a
laikus környezet számára tápot adhatnak a sérült emberekkel kapcsolatos ne-
gatív attitűdök alátámasztására. A helytelen viselkedést azonnal a fogyatékos-
ság számlájára írják, és általánosítanak a többi értelmileg akadályozott emberre
is.

A magatartás- és viselkedésproblémák körébe sorolt zavaró vagy káros je-
lenségek köre igen széles. Felmérések azt mutatják, hogy előfordulási gyakori-
ságuk, súlyosságuk megítélése gyakran szubjektív, még a szakemberek köré-
ben sem teljesen mentes az előítéletektől. Természetesen értelmileg akadályo-
zottak körében is vannak pszichiátriai problémák, ezek előfordulása azonban
korántsem olyan gyakori, mint ahogy az a köztudatban él, és a problémák a leg-
ritkább esetben egyenes következményei a kóreredetnek, sérülésnek.

A téma jelentősége nagy. Bécsben, 1987-ben nemzetközi konferenciát szer-
veztek, ahol az értelmi akadályozottság és pszichés zavarok kutatásairól szá-
moltak be európai és amerikai szakemberek. A témával kapcsolatosan a követ-
kező szempontokat mindenképpen meg kell vizsgálni.

1. Mit jelent a magatartászavar, mit nevezünk annak, mikor minősül egy vi-
selkedés „zavartnak” (és nem egyfajta túlélési stratégia megnyilvánulása);

2. Objektív módon milyen módszerekkel lehetséges a magatartászavarok
előfordulásának gyakoriságát rögzíteni;

3. Melyek azok a problémák, amelyek értelmileg akadályozottaknál a leg-
gyakrabban előfordulnak;
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4. A fogyatékosság súlyossága, a kóreredet, esetleg más tényezők vannak-e
inkább hatással a magatartásproblémák kialakulására.

Definíciós próbálkozások

Ranschburg (1998) szerint magatartási zavarról akkor beszélünk, ha a gyer-
mekek viselkedése nem felel meg azoknak a normáknak, szabályoknak, melye-
ket szűkebb és tágabb környezete (a család, az óvoda, az iskola) támaszt. Okai:

– méhen belüli ártalmak (idegrendszeri sérülés),
– környezeti ártalmak (depriváció),
– helytelen nevelésből származó ártalmak (pl. a nevelő nem számol a
gyermek élettani sajátosságaival, helytelen nevelési módszereket alkal-
maz, vagy nem megfelelő a nevelő személyisége).

Az idegrendszeri sérülés önmagában csak a legritkább esetben von magával
magatartászavart  (hacsak  az  epilepsziával  járó  tüneteket  nem nevezzük  an-
nak). Természetesen előfordulhat, hogy az idegrendszeri sérüléssel járó moz-
gást  magatartászavarként értékelik,  ilyenkor azonban (amennyiben valóban
problémás a viselkedés) nem az idegrendszeri sérülés, hanem a környezetnek
meg nem felelés (poor-of-fit: Thomas és Chess, 1977) áll a problémák hátterében.

Deprivációról értelmileg akadályozott gyermekek esetében főleg a gyakori
és hosszas kórházi tartózkodások, illetve intézeti elhelyezés kapcsán esik szó
(például a hospitalizáció agresszív, önsebző viselkedés kialakulásánál gyakran
előfordul). Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az értelmileg
akadályozott gyermekek közül sokan a környezeti ingerekre gyengén reagál-
nak, keveset sírnak, illetve más módon sem jelzik kapcsolatigényüket. A kellő-
en fel nem készített környezet ilyen esetben úgy gondolhatja, hogy a gyermek-
nek  nincs  is  szüksége  a  kontaktusfelvételre,  így  a  csecsemő gyakorlatilag
magárahagyatott lesz. Ez a helyzet felér a környezeti ártalmak depriváció fo-
galmával, mivel a csecsemő számára éppen úgy nem biztosított a kellő mennyi-
ségű és minőségű interakció, mintha intézetben élne, nincs lehetősége kötődési
igényeinek  kielégítésére.  A gyermek  tehát  otthoni  körülmények  között  is
hospitalizálódhat.

A helytelen nevelésből származó ártalmak között mindenekelőtt azokat a ne-
gatív szülői hozzáállásokat kell felsorolni, amelyek értelmi akadályozottság
esetén gyakran előfordulnak, mint a túlkövetelés, az elhanyagolás vagy az alul-
követelés.  Bundschuh (1992) a „zavar”, „pszichés zavar”, illetve a „normali-
tás” fogalmait látja először is szükségesnek tisztázni. Szerinte először is meg
kell vizsgálni, hogy milyen okok miatt kerülnek a gyerekek a „problémás” be-
sorolásba. Lehet, hogy megakadnak a tanulásban, nem bírnak velük otthon,
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vagy éppen ellenkezőleg: aggasztóan csendesek, vagy pedig nyugtalanító szo-
kásaik vannak, pl. körömrágás, dadogás, hajtépés, autisztikus vonások vagy al-
vászavar. A pszichés zavar következő definícióját javasolja: „A pszichés élet
zavara akkor adódik, ha az átélés és a magatartás túllép egy toleranciahatárt, s
viszonylag tartósan eltér az átlagtól” (196. o.). A normák, amelyek az átlagot
képviselik,  viszont nagymértékben függnek a  megfigyelőktől  (tanárok,  pszi-
chológusok, terapeuták, orvosok), nem beszélve a mindenkori kultúrkörről. A
„zavarokat”, „pszichés abnormalitást” mindig a keletkezésük hátterében rejlő
okok, a sérelemmel gazdagított tapasztalatok, az egyéni érintettség szempont-
jából kell vizsgálni és megérteni. Az okok semmi esetre sem kereshetők kizá-
rólag az érintettben, nem lehet pszichés betegségről úgy beszélni, mint az indi-
viduumban zajló specifikus folyamatról, a zavar magyarázatánál nem lehet el-
tekinteni  a  szociális  környezettől,  a  pszichés  zavarok  több  ember  közötti
komplex történések következményei.

Kaplan (1986) szerint is nehéz a magatartásproblémák okait egyértelműen
meghatározni. Annak ellenére, hogy nagy arányban tapasztalható egyfajta kon-
tinuitás, nem egyértelmű, hogy tizenöt évesen problémái lesznek annak a gyer-
meknek, aki hat évesen problémásnak minősült. Nagyon fontosak a családi
kapcsolatok, a gyermek hat a szülőre és a szülő hat a gyermekre, meg kell fi-
gyelni és érteni a családi kapcsolatokat. A szülő védekező attitűdöt vehet fel,
ha hibáztatjuk, és mivel a legtöbb terápiás programhoz szükség van a szülők
aktív részvételére, a kritizálás maga ilyen módon a problémák megoldását gá-
tolja.

Ahogy a gyermek egyre függetlenebbé válik, beteljesült és teljesítetlen vá-
gyai gyakran kerülnek konfliktusba a szülőkével. A gyermek részéről erre tipi-
kus válasz a negatív viselkedés (gyakran a szülők részéről is). Ezek a negatív
viselkedések általában gyorsan elmúlnak és normálisnak tekinthetők bizonyos
életkorban (pl. gyermekkori dac, vagy a serdülők lázadása). Néhány gyermek
persze nagyobb intenzitással és gyakorisággal mutatja ki negatív viselkedés-
formáit, mint az elvárható lenne, és ezek a megnyilvánulások makacsul meg-
maradnak a gyermekkor során és utána a felnőtt életben is. Így a szakértők szá-
mára fontos annak eldöntése, hogy a gyermek által mutatott negatív viselkedés
mikor normális és múlékony, és mikor klinikailag jelentős.

A negatív viselkedés nagyon különböző magatartásformákat ölel fel: hiszti-
zés, erőteljes nyafogás vagy sírás, a figyelem kikövetelése, engedetlenség, dac,
saját maga és mások elleni agresszió, lopás, hazudozás, rombolás és bűnözés.
Az ilyen negatív viselkedési mintákat mutató gyermekeket különbözően neve-
zik, pl.: színészkedő, külsőségekben megnyilvánuló, engedetlen, dacos, anti-
szociális, esetleg magatartászavarban szenvedő.
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Ezen különböző címkék használata miatt a gyermekek negatív viselkedé-
sének előfordulását és gyakoriságát nagyon nehéz meghatározni.

Az engedelmesség-engedetlenség egyéni különbségeit néhányan összekap-
csolják az anyai válaszkészséggel. Roissano, Slade és Lynch (1987 in: Schroe-
der és  Gordon, 1991) azt tapasztalta, hogy a kisgyermekek jobban engedel-
meskednek  akkor,  amikor  az  anyai  parancsok  megfelelnek  a  gyermek  által
folytatott tevékenységnek. E szerint azoknak az anyáknak a gyermekei fognak
nagyobb valószínűséggel engedelmeskedni az anyák kéréseinek, akik a gyer-
mekükkel való kapcsolatokban engedik, hogy bizonyos mértékig a gyermek
kezében legyen az irányítás.

Mások úgy találták, hogy az engedelmesség szintje szoros kapcsolatban van
azzal a szituációval, amelyben a parancs elhangzik (pl. kötetlen játék, játéksze-
rek összeszedése, olvasás). Továbbá az engedelmesség nem nő lineárisan a
korral. Schroeder és Gordon (1991) fejlődésbeli változást figyelt meg mind az
anya  engedelmességre  bíró  stratégiáiban,  mint  a  gyerekeknek az  irányításra
adott válaszaiban. Ahogy nőtt a gyermek kora, úgy hagyatkoztak az anyák egy-
re kevésbé a figyelem elterelésére, helyette inkább a magyarázat, az alku, vagy
a dorgálás eszközét használták. A gyermekek között a passzív engedetlenség és
a közvetlen dac csökkent a korral,  míg a megegyezési készség növekedett.
Azok a gyermekek, akiknek az anyja közvetlen irányítási stratégiákkal élt (pl.
utasítások és parancsok adása a megbeszélés helyett), inkább hajlamosak vol-
tak az aktív ellenállásra, dacosságra.

Mivel bizonyos mértékig minden gyermek engedetlen, fontos a normális és
deviáns engedetlenség közötti különbség határának meghúzása. Vannak, akik
ezt százalékosan mérik. Forehand (1978, in. Schroeder, 1991) azt találta, hogy
a normális gyermek az anyai parancsok 51-74 %-ának engedelmeskedik, míg
az engedetlenségük miatt klinikai kezelésre utalt gyermekeknél ez csak 41 %.

A klinikai kezelésre küldött és a normális gyermekek szüleinek nevelési stí-
lusában szintén különbségeket  fedeztek fel.  A kezelésben  részesülők anyja
többet parancsol és bírál, mint a kezelésre nem utalt gyerekeké. Valamint ezek-
nek  a  gyermekeknek  a  szülei  gyakran  megszakítják  a  viselkedéssort  azzal,
hogy megismétlik a parancsot, segítséget nyújtanak, visszavonják az utasítást
stb., így a gyermek részéről nem is lehetséges az engedelmesség.

A fiúk következetesen agresszívabbnak bizonyulnak, mint a lányok, sőt az
egyéni különbségek a negatív viselkedés kifejezésében már születéstől kezdve
léteznek, ezek a gyermekek alkati  tulajdonságainak reflexiói (Schroeder és
Gordon 1991).  Némely szülő  jobban képes  boldogulni  a  nehezen kezelhető
csecsemővel, mint mások, így a kritikus tényező ismét a csecsemő és a szülők
tulajdonságainak kölcsönhatása lesz. A fejlődés ideje alatt vannak olyan kriti-
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kus időszakok, amikor a gyermekek érzékenyebbek a kedvezőtlen körülmé-
nyekre és valószínűleg kifejlesztik azokat a negatív viselkedési mintákat, ame-
lyek tartóssá és egyre súlyosabbá válnak a korral.

A korai  anya-csecsemő konfliktus  elindíthat  egy olyan  kényszerciklust,
amelyben a gyermek negatív viselkedése fokozódik egy szülői viselkedés visz-
szavonásával. (Patterson 1976, 1986). Például a szülő azt mondja a gyermek-
nek, hogy szedje össze a játékait, de a gyerek nyafog és sír, erre a szülő vissza-
vonja a kérést. Így a gyermek engedetlensége sikeres lesz (visszavonják a pa-
rancsot), ez negatív megerősítést jelent az engedelmességet illetően. Sőt, mi
több, a szülő is megerősítést kap a kérés visszavonásával, hiszen a gyermek ab-
bahagyta a nyafogást.

Wahler és Dumas (1986, in: Schroeder) viszont úgy találták, hogy a gyerme-
kek negatív viselkedése sokkal inkább a szülői viselkedés kiszámíthatóságá-
nak hiányával van kapcsolatban, és kevésbé a negatív megerősítés szisztemati-
kus használatával.  Jacobson (1982) szerint New Yorkban a három leggyako-
ribb magatartászavar az agresszió (10,9 %), az önveszélyeztető viselkedés (8,2
%) és a destruktív magatartás (4,2 %). (In: Aman, Hammer és Rojahn, 1993)

Néhány negatívnak minősülő viselkedés, mely értelmi akadályozottság ese-
tén nagyobb arányban fordul elő, mint az épek populációjában:

A sztereotip viselkedések első pillanatra könnyen felismerhetőnek és azo-
nosíthatónak tűnnek, mert annyira szokatlan és bizarr a megjelenésük, hogy el-
sődleges megkülönböztető jellegűek értelmileg sérült és nem sérült személyek
között (Rojahn és Sisson, 1990). Berkson (1967) korai meghatározása szerint a
sztereotip viselkedés kapcsolatban van a gyermekkori mentális retardációval,
mentális zavarokkal és a vaksággal. Ismétlődő mozdulatok, pózok és értelmet-
len kifejezések jelentkeznek. A sztereotip mozdulatokat határozottan elkülöní-
tik más neuropatológiai mozgásbeli rendellenességektől (pl. a Parkinson kórtól
vagy a tictől).

A DSM-III. (A mentális retardációk diagnosztikai és statisztikai kéziköny-
ve) a sztereotip viselkedést duális kategóriának tulajdonítja (Atypical Stereo-
typed  Movement  Disorders)  és  megkülönbözteti  az  általánosabb  „Specific
Stereotyped Movement Disorders”-től (mint az átmeneti vagy krónikus moto-
ros tic).

A sztereotípia csupán néhány formája ritmikus. A ritmus egy érzékelhető ki-
nesztetikus minőség, mely megkülönböztethető a nagyon következetes, rezgő
mozgási patternektől, amelyek kb. 0,5-3 percig tartanak. A ritmikus sztereotip
mozgások lényegét korábban a feszültségoldásban, az elmaradhatatlan alapvető
szükségletek biztosításában látták, ma a dopamin- és endorfin-rendszer kóros
neurológiai működésével hozzák összefüggésbe.
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Az, hogy az önbántalmazó viselkedés (Self-Injurious Behaviour, SIB) a
sztereotip viselkedés speciális formája-e, vagy pedig a viselkedések külön ka-
tegóriáját alkotja, vita tárgyát képezi. Míg a sztereotip viselkedések nagy több-
ségére (92 %) vonatkozóan azt feltételezték, hogy néhány önstimuláló hatás
motiválja, addig a legtöbb SIB-nél úgy gondolták, hogy külső tényezők, mint a
figyelemfelkeltés vagy a kellemetlen feladatok elől való menekülés idézi elő.

„Az önsebzés ismétlődő, önzaklató, szándékos kártétel, mely zúzódásokat,
vérző sebeket vagy más, átmeneti vagy maradandó szöveti károsodást okoz”
(Schneider et. al. 1996, 137. o.). Az önsebző viselkedés igen makacs és nehe-
zen kezelhető jelenség, különösen, ha már hosszabb ideje fennáll. A kezeléssel
szembeni ellenállás oka valószínűleg a SlB-re adható magyarázatok összessé-
gében keresendő, mely  Schneider és munkatársai nyomán a következőkben
összegezhető:

– lehetséges, hogy a SIB organikusan determinált jelenség (megnövekedett
fájdalomküszöb,  az  ópiát-rendszerben  fennálló  zavar,  hozzászokás  a  saját
szervezet SIB hatására termelt ópiátjaihoz);

– a SIB magyarázataként felhozható az ingerfeldolgozás homeosztázisában
beállt zavar. A SIB kompenzálja az ingerszegénységet és tompítja a túlinger-
lést;

– a SIB a kommunikáció egy módja és sok súlyosan értelmi fogyatékos szá-
mára az egyetlen;

– a SIB egy átmeneti viselkedési forma, ami normálisnak mondható egy bi-
zonyos fejlődési időszakban. A súlyosan értelmi akadályozott személy elmaradt
a fejlődésben, így a SIB-et nem váltotta fel a következő fejlődési fázis egy
adekvát viselkedési formája;

– a SIB-et okozhatják az én-fejlődés problémái, az önmagának okozott fáj-
dalom élménye hozzásegítheti a személyt az „én” határainak definiálásához;

– a SIB egy tanult viselkedés. A SIB eszköze lehet egy nem kívánt inger elhá-
rításának. A szülők, akik szembesülnek a SIB-bel, valójában igen nehezen tud-
ják mindezt figyelmen kívül hagyni. Így, miután reagálnak a SIB-re pl. odafi-
gyeléssel, ez a viselkedés megerősítéséül szolgál;

– a SIB egy pszichiátriai megbetegedés tünete: depresszió, pszichózis, fejlő-
dési zavar;

– az előbbieken túl még többféle magyarázata van a SIB-nek. Guess és Carr
(1991) szerint a sztereotip viselkedésformák különböző fokozatokon át önseb-
ző viselkedéshez vezetnek.

Az értelmileg akadályozott személyek esetében a sztereotip viselkedés elő-
fordulási gyakorisága magas, általában 30-60 % között mozog (Rojahn 1986).
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Jacobson (1982) a New Yorki populációban ennél jóval alacsonyabb előfor-
dulást,  5,8%-ot talált.  Ez utóbbit valószínűleg a korlátozó becslési kritérium
magyarázza.

Az életkorral egy fordított U alakú összefüggés mutatkozik, számuk nő, a
kamaszkorig és azután csökkenő tendenciát mutat. A vizsgálatok egyértelműen
azt mutatják, hogy a sztereotip viselkedés gyakoribb a súlyosabban fogyatékos
értelmileg  akadályozottaknál  (mint  általában  a  problematikus  viselkedések).
Eyman és Call (1977) egy felmérésben a nagyon súlyos értelmi fogyatékos po-
puláció 52 %-ánál, a súlyos eseteknél 35 %-ban és az enyhe/középsúlyos fok-
ban értelmi fogyatékosoknál 14 %-ban mutatott ki sztereotip viselkedést. Sok-
kal gyakrabban fordul elő az intézményben elhelyezetteknél, mint a korlátozó
körülményektől mentes populáció esetében. (Eyman és Call, 1977,  Jacobson,
1982, Schroeder et al. 1991.)

Rojahn (1994)
vizsgálatok  eredmé-
nyeit  összegezve
úgy találta, hogy van
kapcsolat a SIB és az
életkor között,  még-
hozzá  fordított  U
alakú  összefüggés
(mint a sztereotip vi-
selkedésnél),  vagyis

Enyhe
Közép-
súlyos

Súlyos
Nagyon
súlyos

értelmi fogyatékos

Agresszív viselkedés 5,5 8,4 13,5 15,4
SIB 2,6 3,4 7,1 16,9
Destruktív viselkedés 1,9 3,5 5,4 6,1

1. sz. táblázat: Néhány viselkedészavar százalékos előfor-
dulása különböző súlyosságú értelmi fogyatékosság esetén

(Schroeder et al. 1991)

a serdülők és a felnőttek között több eset fordul elő, mint a gyermekek és a fel-
nőttek  között.  A nemek  közötti  eltéréseknél  azt  találták,  hogy  férfiaknál
összességében gyakrabban fordul elő SIB, de bizonyos magatartásformák kö-
zött vannak nemhez kötött eltérések.

Amman, Hammer és Rojahn (l999) az agresszív, autoagresszív és destruktív
magatartás közti kapcsolatot vizsgálták. Úgy találták, hogy összességében tisz-
tázatlan, hogy a destruktív magatartásformák közötti kapcsolat mi is. A létező
tanulmányok eredményei ellentmondóak, bár lehet, hogy a különbségeket az
értelmi retardáció szintjével kapcsolatban álló változók részben megmagya -
rázzák. A destruktív magatartást általában három szemléletből közelítik meg: a
gyógyszeres kezelés, a terápia, illetve a fizikai korlátozás felől. A kár, a sérülés
megelőzése érdekében az autoagresszió esetén gyakran használnak „védő, kor-
látozó felszerelést”, nem így az agresszió és a destruktív magatartás eseteiben.

A pszichiátriai zavarokat és a viselkedési problémákat vizsgálták 15 év alatti
értelmi fogyatékosok körében az Amerikai Egyesült Államokban, Kaliforniá-
ban és New Yorkban. Az eredményeket Rojahn, Bortwick-Duffy és Jacobson
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publikálták (1993).  Kaliforniában  3,9  %-uknál,  New Yorkban pedig 5,4 %-
uknál  találtak  legalább  egy  pszichiátriai  diagnózist,  súlyos  magatartászavar
ugyanennél a populációnál 22,1 %-ban fordult elő Kaliforniában, és 41,4 %-
ban New Yorkban.

Értelmi fogyatékosság esetén a pszichopatológiailag ártalmas működési za-
varok széles választéka megtalálható. Hajlamosak a súlyos magatartási problé-
mákra, mint az önbántalmazás, az agresszivitás, a destruktív viselkedés, vagy
tartós sztereotípiák. Ezek a viselkedésmódok úgy és olyan erősséggel fordul-
nak elő, ami szinte soha nem hallott a normál IQ-jú populációban.  Rojahn és
munkatársai  (1993) felhívják a figyelmet rá,  hogy sok esetben alkalmaznak
gyógyszeres kezelést értelmi fogyatékosoknál kielégítő elméleti és klinikai bi-
zonyítás nélkül. Például azok, akik erőszakosak és agresszív viselkedést mu-
tatnak, kaphatnak lítiumkarbonátot a mánia vagy mániás depresszió hiánya el-
lenére. A gyógyszerezések pedig tekintélyes kockázatot jelenthetnek. Azt írják:
„Részben ezek miatt a pszichotropikus előírási szokások miatt lehet, hogy az
értelmi fogyatékosok társadalmunk legtúlgyógyszerezettebb klinikai csoportja”
(i.m. 164. o.)

A New Yorkban és Kaliforniában történt felmérések nyomán megállapítot-
ták: magatartási zavarok nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, mint a pszichi-
átriai diagnózisok. Mindkét államban leggyakrabban az agresszív viselkedés
fordult elő, ezt követi a SIB, a rombolás (destruktív viselkedés) és a sztereotip
viselkedés.

A két nagy államban végzett felmérések közti eltérések megerősítették azt a
véleményt, hogy a fennálló objektív pszichiátriai diagnózisok felállítása értel-
mi  fogyatékos  személyeknél  nehéz.  E  vizsgálatnál  nem találtak  tényleges
összefüggést bizonyos magatartási problémák és bizonyos pszichiátriai diag-
nózisok között, valóban csak gyenge összefüggést találtak mindenütt.

Az értelmi fogyatékosság egyes kórformáihoz kötődő
magatartászavarok és pszichés problémák

Az önbántalmazó viselkedés esetén csak két organikus szindróma ismert,
amely  magas  egybeesést  mutat  az  önbántalmazó  viselkedés  tüneteivel:  a
Lesch-Nyhan és  a  Cornelia  de  Lange  szindróma (Aman,  Hammer,  Rojahn
1993).

A Lesch-Nyhan szindróma a purin anyagcsere működési rendellenessége,
mely  nemhez  kötött,  és  amely  során  a  gyermeknél  izommerevség,
choreoathetosis,  esetleg  mentális  retardáció,  a  vizelet  emelkedett  húgysav-
szintje és agresszív viselkedés figyelhető meg. A Cornelia de Lange szindróma
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gyakori  kísérőjele  az  öncsonkítás.  E  szindrómára  alacsony  születési  súly,
nagyfokú szőrösség, rendellenes arc- és ujj rendellenesség jellemző. Genetikai-
lag jellegzetes kromoszóma rendellenesség vagy biokémiai zavar nem mutat-
ható ki. Magatartásukban jellemző az arc, végtagok és a törzs tompa ütögetése,
valamint az önkarmolás.

Lesch-Nyhan szindróma esetén mindig jelentkezik destruktív magatartás, a
Cornelia de Lange szindrómában nem mindig.

Down szindróma esetén nem találtak semmilyen tipikus magatartás- vagy
viselkedésproblémát.

Magyarországi vizsgálatok

Magyarországon több felmérés is készült az értelmileg akadályozottak visel-
kedés- és magatartászavaraival kapcsolatosan. Többnyire főiskolai hallgatók
szakdolgozatban publikálták az eredményeket.

35 fő Budapesten iskolába járó gyermek (23 fiú és 12 lány) magatartásprob-
lémáinak vizsgálatánál a következő legfontosabb eredmények születtek (Ke-
néz, 1999):

– a magatartászavarok száma az életkor növekedésével csökkent, a fiúk és a
lányok között nem volt különbség, jóllehet a fiúk esetében több problémát vár-
tunk;

– az IQ növekedésével a magatartászavarok csökkennek (ez a szakirodalom
alapján várható volt);

– jóllehet az intézetben illetve családban nevelkedők között nem mutatko-
zott szignifikáns különbség (mint ahogy gondoltuk az intézetben élők rovásá-
ra), viszont a legproblémásabb csoport az intézetben élő, 11 évnél fiatalabb
gyermekek csoportja volt.

Ugyancsak iskoláskorú értelmileg akadályozott gyermekeket vizsgált Rom-
posné Tóth A. ( 1999). Itt a nevelők a gyermekek 60,3 %-ánál jeleztek valami-
féle  viselkedésproblémát,  a  leggyakoribb  szerintük  az  agresszivitás  és  az
autisztikus  tünetek.  A  vizsgált  személyek  jellemzőinek  összesítése  után
(ugyanazok a  nevelők  a  válaszadók)  viszont  a  motoros  nyugtalanság  és  a
visszahúzódás jelent meg a legnagyobb arányban.

Vak, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek magatartásproblémáit vizs-
gálta Kostyák (1995). 22 v.sz. közül kettőnél nem volt tapasztalható probléma.
A nemek között itt sem mutatkozott szignifikáns különbség. Az időjárás-válto-
zás a megkérdezett nevelők szerint a magatartászavarok 67 % -át érintette.

Súlyosan, halmozottan fogyatékos, képzési kötelezett, 6-15 éves gyermeke-
ket  és  fiatalokat  vizsgálva  Vadász (2000) az előforduló viselkedésproblémá-
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kon kívül az S/PAC-1 segítségével a vizsgált személyek adaptív viselkedésé-
nek szintjét is felmérte. A képzési kötelezett gyermekek nevelői töltötték ki a
kérdőíveket. A vizsgálatba eredetileg bevont 58 fő közül 30-an bizonyultak az
őket  fejlesztők szerint  magatartásproblémásnak. A többieknél  is előfordultak
problémák, de nem rendszeresen. A leggyakrabban megjelölt probléma a moti-
válatlanság,  majd az agresszivitás,  a  dac és az ujjszopás volt.  Az életkorral
szignifikáns összefüggés nem mutatkozott, ugyanígy az FQ (fejlődési kvóci-
ens) és a magatartászavar formája között sem.

Összegzés

A felsorolt vizsgálatok eredményei érdekes adalékokkal szolgálhatnak a to-
vábbi  kutatásokhoz.  Következtetések  levonásához  azonban  hasonló  kérdő-
ívekkel, reprezentatív mintán végzett felmérésekre lenne szükség, az eddig el-
végzett felmérések sem módszereiket, sem a vizsgált csoportot tekintve nem
egységesek. Ez is oka lehet, hogy időnként a szakirodalomban olvashatókkal
ellentétes eredmények adódnak. Egy-egy felmérés azonban mindenképpen jel-
zésértékű  lehet,  és  hozzájárulhat  ahhoz,  hogy a  vizsgált  csoport  tagjainak
egyéni fejlesztése hatékonyabb legyen. Mindenesetre hiányzik még egy átfogó,
reprezentatív  vizsgálat  az  értelmileg  akadályozottak  viselkedés-  és  maga-
tartászavarainak feltérképezéséhez Magyarországon.
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