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Abstract: When trying to understand the way of development of children growing up in 
residential care, modifiability is an important concept. It suggests that the pace and rhythm of 
developmental acquisitions might be different not only as a result of heredity, but also as a 
result of specificities in the environmental influences. The goal of the hereby presented 
research, done during the Ceausescu area (1985), in one of the Romanian orphanages, was to 
gather data which shows that restrictive stimulation, maternal deprivation and institutional 
care have a negative effect on development. Therefore, correlation analysis was done to test the 
effect on development (measured by psychological, social and motor abilities tests) of the 
independent variables of age of the child, the period of being in care, the period of staying with 
own family, the number of units the child has been boarded in. As stated in the hypothesis of 
the paper, the more time a child has spent in the institution, the more residential units he was 
boarded in, and the less time he has spent at home, the more his development has suffered 
developmental delay. This research implicitly shows that improving the quality of life of 
children in care is an essential condition of influencing their development.
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A változási képesség a fejlődéslélektan egy alapvető problematikája, 
melynek keretében különös hangsúlyt kap a különböző deprivációs, az 
intellektuális képességek és személyiség jellemzők alakulására kifejtett -
közvetlen és közvetett - pszichikai negatív hatásainak elemzése. A 
szakirodalomban egyaránt fellelhetőek az anyai deprivációra, az 
ingermegvonásra, valamint a kulturális-, szociális-, vagy gazdasági 
deprivációra vonatkozó tanulmányok. Sok esetben a depriváció különböző 
formái egyidejűleg vannak jelen, komplex pszichológiai kórképeket hozva 
létre, amelyek esetében igencsak nehézkessé válhat az egyes szimptómák 
elsődleges okainak feltárása.

Az anyai depriváció

Az anyai depriváció hatásait, az anya – vagy az anya szerepét betöltő 
stabil, személyes és emocionális kapcsolatot biztosító nevelő – hiányában 
felnövő gyermekekre jellemző tüneteket már a második világháború után 
leírta R. A. Spitz (1946), később J. Robertson (1958), J. Bowlby (1951, 




