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Absztrakt 

 

A mentális betegségek meghatározása, a klinikai kép leírása, azaz a diagnózisadás, valamint a megfelelő terápia 

folyamatának meghatározása sok szempontból összetett folyamatnak számít. A betegségek felismerésének és 

kezelésének kritikus pontja, a tudomány kritériumainak való megfelelés. A diagnosztikus munka bizonyítható 

adatok és tények ismeretében történik. Mégis azt gondolom, hogy az adekvát diagnosztikus folyamathoz 

szükségszerűek és elengedhetetlenek a nehezebben operacionalizálható adatok is 

Az individuumon belüli folyamatok feltárására lehetséges mód az összetett történeti útvonalak megismerése, az 

egyedi specifikusságok kiemelésére pedig az élettörténeti epizódokban rejlő többlet információ szolgáltathat 

alapot. Az élettörténetek narratív pszichológiai elemzésével, vizsgálat tárgyát képezhetik az énről szóló 

történetek bizonyos összetevői, formai jellegzetességei, változói, melyekből következtetések vonhatók le többek 

között az identitás állapotára, érettségére, integritására. 

A tanulmány áttekinti az élettörténetek mentén való gondolkodás lehetséges hozadékait az individuumon belüli 

pszichológiai folyamatok  feltárásában, a narratív pszichológiai elemzés tervezett kutatásban történő 

alkalmazását valamint a kutatás főbb állomásit, lehetséges és várt hozadékát.  

 

1.Narratív pszichológia 

 

A narratív pszichológiát tekintve nem beszélhetünk egységes szemléletről, teóriáról, mivel a pszichológiai 

írásokban a narratív megközelítés, mint elmélet, mint irányzat, mint módszer is szerepel. A narratív pszichológia 

a jelenségek olyan megközelítésmódja, amely az elbeszélést a jelenségek lényegi mozzanatának tekinti. A 

narratívum tulajdonságai hozzájárulnak a jelenségek megismeréséhez, valamint a mögöttük feltételezhető 

elméletek, vagy szabályszerűségek általánosításához is. 1 

A történetek empirikus, anyagi tulajdonságokkal rendelkeznek, strukturálisan épülnek fel, valamint kapcsolatba 

hozhatók a narrátor identitás állapotával, ezen tulajdonságok mentén az elbeszélések olyan eszközként foghatók 

fel melyek által összetett pszichológiai folyamatokat térképezhetünk fel. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a 

történetek összetett pszichológiai tartalmakat foglalnak magukba, akkor a történetek elemzése által az emberi 
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szociális életben való eligazodásról, alkalmazkodásról kapunk információkat. Az emberek az élettörténeti 

narratíváikban kifejezik azokat a módokat, ahogy a szociális világhoz viszonyulnak, azt, hogy milyen sémák 

mentén szervezik kapcsolataikat, vagy éppen azt, miként formálják identitásukat. Ha a fent írottakat elfogadjuk, 

akkor jogosan feltételezhetjük, hogy a narrátorok várható viselkedéses adaptációjáról, coping technikáiról 

kapunk értékes információkat a történetek elemzése által. 2 

 

1.2. Narratívák a pszichológia tudomány tükrében 

 

A narratívák, élettörténeti epizódok, élettörténetek mentén való gondolkodás magában hordoz egy én-teremtő 

funkciót, s ezzel együtt az identitás alakításának folyamatát is. 3 Narratívákba szerveződnek gondolataink, 

fantáziáink, terveink, álmaink, emlékeink.4 Az a képességünk, hogy elbeszéléseket tudunk létrehozni kapcsolatot 

teremthet másokkal illetve lehetőséget biztosít, hogy szelektíven emlékezzünk a múltra, karöltve azzal a 

lehetőséggel, hogy mindeközben az elképzelt jövőt formáljuk. 3 Segítségükkel képesek vagyunk reflektálni az 

életünk várt és váratlan eseményeire, értelemmel tudjuk felruházni tapasztalatainkat és élményeinket. Vezetik 

gondolatainkat és cselekvéseinket. Nem utolsó sorban a narratívék által kommunikálunk egymással és 

magunkkal. 4 

Az elbeszélések útmutatást is nyújthatnak a meg nem élt élethelyzetekhez, vagy segíthetnek megérteni és 

újraértelmezni a már átélt eseményeket. A történetek megalkotása képezi a hidat belső világunk és a szociális 

világ között. 

A narratívákban nem csak az egyén életének látható aspektusi manifesztálódnak, hanem minden olyan szubjektív 

tapasztalat, amelyet a beszélő-cselevő ember a mindennapokban a világról, a társadalmi valóságról alkot. Ezen 

felül a történetek hordozzák az ember nem megfigyelhető, látens gondolatait, érzéseit is. 5 

 

1.3. Élettörténetek és identitás kapcsolata, szociális keretbe ágyazottsága 

 

Az elbeszélésekben magunkat igyekszünk másokkal és önmagunkkal azonosítani. A leírtak tükrében 

mondhatjuk, hogy a történeteket, az én érthetővé tételének közegéül használhatjuk fel.  

Életünk történetét úgy próbáljuk narratív keretbe ágyazni, hogy az egyes cselekvéseket koherens módon fűzzük 

össze. Ezek a beszámolók társas cselekvésekbe ágyazottak. Hiszen a társas események, a cselekvések, amelyeket 

végrehajtunk, megfigyelünk vagy részesei vagyunk meghatározzák életünket, és a narratívák által válnak 

szociálisan láthatóvá. Ezek a múltbéli tapasztalatok és elbeszélések határozzák meg elvárásainkat az eljövendő 

eseményekre. Az eseményekben általában fellelhető a kezdet, a tetőpont, a mélypont vagy a befejezés. Az 

emberek többsége az élete során átélt eseményeket így regisztrálja. 

Az életünk tehát történetekbe ágyazódva zajlik, akár elmeséljük, akár cselekvések által alkotjuk meg énünket. Az 

a tény, hogy életünket szociális interakciókba ágyazva éljük, eljuttat minket ahhoz a gondolathoz, hogy azok a 
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jellemzők, melyeket korábban egyéni karaktervonásokként, mentális folyamatokként értelmeztünk, a társas 

világba ágyazódva, relációs formák alkotóelemeinek tekinthetők. 6  

A narratívum alapot szolgál életünk megértéséhez és megértetéséhez.  

A jelenlegi identitás, tehát nem egy pillanatszerű esemény, hanem az élettörténet eredménye, mely a jövőbeli 

események által változás lehetőségét hordozza. .  

Összefoglalásként elmondható, hogy a narratívák többek között segítenek minket, hogy eligazodjunk az egyéni 

és társas életünket alakító események láncolataiban.  

A folyamat során újradefiniálhatjuk a minket körülvevő társas világot és ez által bepillantást engedünk és 

nyerhetünk az interszubjektív tapasztalatokba. A történetek tartalma és persze formája is kapcsolatba hozható az 

elbeszélő, a csoport és a közösség elkerülhetetlenül összefonódó működésével. 7  

Az énről szóló elbeszéléseknek legkiemelkedőbb jelentősége, hogy nagy hatással vannak az én kontinuitására, 

egységére, integráltságára. 8 

 

1.4. Az életről szóló epizódok, jelentős életesemények 

 

A teljes élettörténet nem minden esetben szolgál megfelelő vagy releváns információval az elemzéshez. Az 

identitás állapota, minősége, ami az élettörténeti esemény elbeszélésekor tetten érhető, sokkal jobban 

megragadható, az élmények, az érdekes, nem mindennapi, események síkján. Élményekről nagyobb 

valószínűséggel tudnak az emberek beszámolni, olyan események kapcsán, ahol erős pozitív vagy negatív 

érzéseket éltek át.  

Ezekben az emóciókban gazdag történetekben, ha azonosítjuk az érzelmeket, az énszerveződés mélyebb 

rétegeihez juthatunk. Az élettörténeti epizódok képesek kiemelni az én bizonyos aspektusait. Kevésbé 

konvenciókhoz kötött, élményszerű és szabadabb. Több információhoz juttatja a hallgatót, a mesélő 

személyiségjegyeiről, megküzdési stratégiáiról, de természetesen információkat szolgáltat az identitás állapotáról 

és minőségéről is. Kifejeződnek benne az intrapszichikus állapotok.  

Tehát a jelentős, nem mindennapi élettörténeti epizódokkal való vizsgálódás lényege abban áll, hogy a mesélő 

elszakadva a konvencióktól, szabályoktól, keretektől, enged bepillantást, a történetekben megjelenő erős 

érzelmek által, a sokkal mélyebb személyiségrétegekbe. Ezen epizódok mentén, az énnel kapcsolatos kevésbé 

általános kérdésekre, mint pl. a kapcsolati problémák, megküzdési stratégiák, önértékelési nehézségek, 

kapcsolati mintázok stb. könnyebben kaphatunk választ, mint a sémák mentén felépített általánosabb, teljes 

élettörténetek által.  9 

 

1.5. Narratív pszichológiai tartalomelemzés 

A narratív pszichológiai tartalomelemzés, olyan tevékenységre utal, amikor bizonyos szövegekhez, interjúkhoz, 

naplókhoz, önéletírásokhoz, tehát személyes dokumentumokhoz kialakított tartalomelemzési kérdéseket, a 

pszichológiai változók segítségével fogalmazzuk meg. Ebből vezethető le az a következtetés miszerint egy 
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történetben fellelhető strukturális jegyek pszichológiai relevanciával rendelkeznek, tehát a pszichikus 

szerveződés és a narratívák szerveződése egymásnak megfeleltethető. 8 A szövegekben azonosítani tudjuk a 

pszichológia jellemzőkkel rendelkező szavakat. A minőségi elemzés kvalitatív módszerekkel lehetséges, majd 

kvantitatív elemzéssel számszerűsíthetővé válnak. A két módszer együttes alkalmazásával egzakt vizsgálatokat 

tudunk végezni a pszichológiai folyamatok megismerésében. 10 

Az elemzések által pszichodiagnosztikai megállapítások tehetők, akár személyek, akár populációk tekintetében. 

Pszichológiai állapotváltozások érhetők tetten, a pszichológiai tartalomelemzés által végzett longitudinális 

vizsgálatokban, valamint a pszichológiai elméletképzéshez is segítséget nyújthatnak a tartalomelemzésből nyert 

adatok. A szövegekben a teljesség igénye nélkül vizsgálható: az idő, a koherencia, a perspektíva, a műfaji 

archetípusok, a funkciók és a szereplőkörök. Ezen tényezőkből nyert információk alapján a pszichológiai 

tartalomelemzés hasznossága a személyiség-, a klinikai és egészségpszichológiai, valamint a 

szociálpszichológiai kutatásokban vitathatatlan. 11  

 

2. Tervezett kutatás bemutatása, a lehetséges és várt kimenetelek tárgyalása 

 

Korábbi kutatási eredményeimre alapozva azt gondolom, hogy sokkal árnyaltabb képet kaphatunk a 

személyiségről a feltérképezés során, amit majd a megértésben és a diagnosztikus munkában hasznosítani lehet, 

ha a fejlődésen, interakciókon és élettörténeteken alapuló modelleket is beemeljük a munkába. 3  

Úgy gondolom, hogy a narratív elemzés alá vetett élettörténeti epizódok épp oly fontosak és hozzájárulnak 

ahhoz a folyamathoz, mely segít a megismerésben, a megértésben és a helyes diagnózis felállításában, mint a 

kérdőívekből, skálákból kinyerhető azonnali tüneti információk. 

 

2.1. A vizsgálat tárgyát alkotó elképzelések 

 

Kutatási programom célja, hogy a diagnosztikai folyamatban, a megismerésben és megértésben jelentős többletet 

adó, a gyermek interakcióiban, fejlődésében, élettörténetében gyökerező információkat két csoportspecifikus 

sajátosságokkal rendelkező (és egy problémamentes kontroll) csoportban megvizsgáljam.   

A tervezett kutatásban specifikus kritériumok mentén kért élettörténeti epizódok elemzésére kívánok kísérletet 

tenni 10-11 év közötti korosztályban, figyelemhiányos hiperaktivitással élő és depressziós tünetekkel elő 

gyermekek körében. Korábbi kutatásomból kiindulva a figyelemhiányos hiperaktivitással élő gyermekeknek, 

akik externalizáló tüneteket mutatnak nehézségekbe ütközött többek között impulzivitásuk, figyelmi problémáik, 

koncentrációs nehézségeik miatt megítélni egy skála segítségével viselkedéses, társas helyzetüket. 12 

A tervezett két diagnosztikus csoportra azért esett a választás, mert míg az ADHD tünetekkel élő gyermekek 

csoportja externalizál, tehát látványos viselkedéses jegyeket mutat, addig a depressziós tünetekkel élő 

gyermekek csoportja internalizál, un. csendes viselkedéses jegyeket hordoz. Vizsgálat tárgyát képezi, hogy e két 
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különböző csoportban az élettörténetek narratív pszichológiai elemzésében milyen dimenziók mentén lesznek 

különbségek. 

Kíváncsi vagyok arra, hogy a depressziós tünetekkel elő gyermekeknek szintén nehézségekbe ütközik-e egy 

skála segítségével reflektálni saját magukra. Valamint arra, hogy a fent említett externalizáló csoport és a 

tervezett kutatásba beemelni kívánt depressziós tünetekkel elő internalizáló csoport eredményei, a 

csoportspecifikusságok révén, az élettörténetek narratív elemzésében milyen dimenziók mentén hoznak 

különbséget. 

Továbbá célom feltérképezni a vizsgálati csoportok viselkedéses sajátosságait, belső működési modelljeit, saját 

magukról alkotott szelf-reprezentációit, valamint, hogy ha a gyermekek számára, ha nem általánosságban kell 

értékelni egy skála segítségével viselkedéses nehézségeiket, jobban megragadható-e számukra és láttatható a 

környezet számára, az adott jelenség. 

 

2.2. Módszerek 

Minta és eljárás 

 

A gyermekek viselkedéses tünetei alapján három csoportot hozok létre: 1. figyelemhiányos-hiperaktív (ADHD) 

tünetekkel élő, 2. depressziós tünetekkel élő, 3. problémamentes csoport. Csoportosító változóként az ADHD 

Tünetbecslő skálát, valamint a Gyermekdepresszió kérdőív szülői változatát használom. 

A gyermekek megismeréshez a Gyerkmekviselkedési Kérdőív önkitöltős változatát (CBCL), valamint a kérdőív 

faktorai mentén kialakított hívó ingerek mentén elbeszélt élettörténeti epizódokat alkalmaznám. 

Tehát a fent írtak alapján a célcsoportba ADHD tünetekkel élő 10-11 éves gyermekek, valamint depressziós 

tünetekkel élő 10-11 éves gyermekek tartoznak. A kontroll csoportot tipikusan fejlődő, szintén10-11 éves 

gyermekek alkotják.  

A minta életkori kereteinek meghatározásában a vezető gondolat az volt, hogy a vizsgálati csoport életkora ne 

érje el a serdülőkort, de már képesek legyen élettörténeti epizódok elbeszélésére. 

A vizsgálat első részében a gyermekek csoportosan töltök ki a Gyermekviselkedési Kérdőív (CBCL) Önkitöltő 

változatát.  

A vizsgálat első részsének várható időtartama 45 perc. 

Szintén a vizsgálat első részéhez tartozik a szülők bevonása a kutatásba, két szülők számára készült kérdőív 

kitöltése formájában. Ez a két kérdőív a Gyermek Hiperkinetikus Zavar Kérdőív, valamint a Gyermekdepresszió 

Kérdőív (CDI) szülők számára készült változata. E két kérdőívet csoportosító változóként alkalmazom. 

A vizsgálat második részében a gyermekek egyesével vesznek részt. A gyermekektől irányított élettörténeti 

epizódokat kérek.  

A vizsgálat második részének várható időtartama 60 perc. 

 

Gyermekviselkedési Kérdőív (CBCL) 

 

A Gyermekviselkedési Kérdőív rövidített önértékelő változatát (CBCL) töltik ki a gyermekek a vizsgálat első 

fázisában. Ezt a változatot a Vadaskert Kórház és Szakambulancia próbálta ki, és standardizálta 1991-ben. A 



rövidített változat a gyerekek érzelmi és viselkedési problémáit vizsgálja, összefoglalva az érzelmi életben és a 

viselkedésben megjelenő problémákat tartalmi jellegzetességük szerint.  

A rövidített változat 44 kérdést tartalmaz, és háromfokú skálán történhet a válaszadás. Nulla pontot adhatunk a 

„nem jellemző” válaszért, egy pont a „kissé jellemző” válaszért és két pontot a „nagyon jellemzőért”.  

A 44 kérdésre adott válaszok hat alskálába csoportosíthatók. A skálák a következők: 1. társkapcsolati problémák, 

2. szorongás, depresszió, 3. szomatizáció, 4. figyelmi problémák, 5. deviáns viselkedés, 6. agresszivitás. 

 

Gyermek Hiperkinetikus Zavar Kérdőív 

 

A Gyerek Hiperkinetikus Zavar Kérdőívet csoportosító változóként emelem be munkámba. A kérdőív szülők 

számára készült, melyben gyermeküket értékelik, a figyelemzavar és hiperaktivitás/impulzivitás súlyossági fokát 

pontozva.  

Az ADHD pontozóskála 18 itemet tartalmaz, melyek közül a páratlan számú kérdések a figyelemzavarhoz 

kapcsolhatók, míg a páros számú itemek a hiperaktivitás/impulzivitás tüneteire kérdeznek rá. A kérdőív 

értékelésekor az életkort és nemi különbségeket szem előtt tartó határértékeket vizsgálva állapíthatjuk meg, hogy 

az ADHD tüneti közül melyek a dominánsak és a súlyossági fokuk eléri-e a klinikailag meghatározott 

szignifikáns szintet.  

 

Gyermek Depresszió Kérdőív Szülői Változata (CDI-P) 

 

A Gyermek Depresszió Kérdőív Szülői Változatát csoportosító változóként alkalmazom. A kérdőív 17 itemet 

tartalmaz, melyet a szülők töltenek ki gyermekükről. A skála 7-17 éves korú gyermekek depressziós tüneteinek 

értékelésére alakították ki.  

Két alskála tartozik a kérdőívhez: 

- érzelmi problémák 

- funkcionális problémák 

A skála hasznos lehet a korai depressziós tünetek felismerésében illetve a különböző terápiák hatásvizsgálatának 

monitorozásában. 

 

Gyermek történetek 

 

A vizsgálat második részeként a Gyermekviselkedési Kérdőív (CBCL) öt faktora, a társkapcsolati problémák, a 

deviáns viselkedés, az agresszivitás, a szorongás, depresszió és szomatizáció alskála mentén alakítottam ki 

kijelentő mondatokból álló hívó ingereket. Ezek mentén kérek a vizsgálati személyektől élettörténeti epizódokat. 

A hívó ingerek a következők 

1.Társkapcsolati problémák 

Mindenkinek vannak olyan ismerősei, osztálytársai, akivel nem tud igazán jól kijönni, hiszen nagyon nehéz 

barátokat találni, akivel igazán jól megérti magát az ember. Előfordul az, hogy magányosnak érezzük magunkat, 

vagy hogy inkább nem is mennénk a társaink közé, mert nem érezzük magunkat jól velük. 



Tudsz nekem mesélni olyan történetet, amikor esetleg megbántottak, vagy nem jöttél ki jól a társaiddal, amikor 

valami miatt inkább egyedül akartál maradni? 

Meséld el pontosan légy szíves, hogy mi történt. Hogy érezted magad közben, ki, hogy viselkedett, mi lett a vége 

a történetnek. 

2.Deviáns viselkedés 

Néha mindenkivel előfordul, hogy valami olyasmit csinál vagy mond, amiről tudja, hogy nem lett volna szabad. 

Előfordult már veled olyan helyzet, amikor valami miatt kaptál büntetést egy olyan dologért, amit nem lett volna 

szabad csinálnod vagy mondanod? Meséld el ezt nekem légy szíves. (sokszor előfordul-e az ilyen?  

3.Agresszivitás 

Nagyon nehéz sokszor az, hogy indulatainkat megfékezzük és visszafogjuk magunkat, amikor dühösek vagyunk 

valami miatt, vagy valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna. 

Mesélj nekem egy olyan történetet, ha volt az életedben, amikor összetűzésbe kerültél valami miatt valakivel. Mi 

váltotta ki ezt benned? Sokszor előfordult-e? Ki volt a kezdeményezője a cselekvésnek? Hogy zárult? 

4.Szorongás, depresszió 

Néha mindenki érezheti magát elkeseredettnek, magányosnak, vagy sokszor félünk valamitől, vagy aggódunk 

bizonyos dolgok miatt, ez természetes. 

Tudnál nekem mesélni olyan történetet, mikor féltél valamitől vagy rossz volt a kedved, nem voltál boldog vagy 

úgy érezted, hogy mindenki ellened van? 

Mi váltotta ezt ki? Milyen érzések voltak ezek? Sokszor előfordult-e? Ki segített túljutni rajta? 

5.Szomatizáció 

Mindenkivel előfordul az, hogy elfárad, nincs ereje semmihez, fáj a feje a hasa, néha el is szédül. 

Tudnál nekem mesélni olyan történetet vagy történeteket amikor észrevetted magadon, hogy könnyen elfáradtál, 

fájt a fejed a hasad, nem volt kedved semmihez? Milyen szituációban szokott ez előfordulni? Hogyan szokott 

elmúlni? Ki segít neked ilyenkor? 

 

3. A vizsgálat hasznosságát mutató várt és lehetséges kimenetel 

 

A tervezett vizsgálatban egy olyan elméleti keretbe ágyazott módszertani lehetőséget látok, mely kitágíthatja a 

gyermekklinikai pszichodiagnosztika körét, láttatva a nehezen operacionalizálható élettörténeti epizódokból 

származó többlet információkat, melyek mind a problémák felismerésében, mind a megértésükben jelentős 

hozzájárulást tesznek.  

A vizsgálat egyik lehetséges hozadéka a két célcsoport – ADHD, depressziós tünetekkel élő gyermekek – 

szelfreprezentációiról, viselkedéses sajátosságiról, belső működési modelljeiről csoportspecifikus mintázatok 

kiemelése, mely a diagnosztikus munkában való narratív pszichológia alkalmazásának lehetőségét hordozza 

magában. A narratív pszichológia beemelése a pszichodiagnosztikai munkába segíthet a szelf saját történetei 

által alkotott szociális térkép kiigazításában, ami a mentális/pszichés zavarokkal élők körében gyakran kaotikus, 

elmosódott, inadekvát és szegényes. Ez akadályt képezhet a személy szociális környezetéhez való optimális 

alkalmazkodásában. Az inadekvát  térképek kiigazítása már a diagnosztikus munka szerves részét képezheti az 

által, hogy ha az adott mentális zavarral élők elbeszéléseiben előre meghatározott és pontos mintázatokat 

keresünk. Ez hozzásegít ahhoz, hogy a diagnózisadáson túl a terápia menetét is meghatározhassuk.  



Összefoglalóan egy olyan lehetőséget látok a tervezett vizsgálatban, mely a fent tárgyalt mentális betegségek 

narratívumokban megjelenő mintázatainak feltérképezéséhez járulhat hozzá. 

 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, 

illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című 

kiemelt projekt  keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
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