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Laburpena: ikerketa honek erakusten du 

haurtxoak jaiotzen denetik bi urtera arte 

amarekin duen kalitatezko harremana dela 

gaitasun intelektualaren garapenaren 

oinarria. Emaitza horietan, orientazio 

garrantzitsuak aurki ditzakete guraso 

gazteek.   



PROZEDURA 

• Azterketan 32 bikotek (ama-haurtxoa) parte hartuko dute.  

• Haurrek 3 eta 9 hilabete dituztenean, amaren eta seme 

edo alabaren arteko egoera afektiboak grabatuko dira, 

aurrez aurreko jolasean (ama eta haurtxoa elkarri begira 

daudenean) eta 25 segundoko sekuentzietan.  

• 3 eta 9 hilabete dituztenean, haur bakoitzak egoera 

afektibo positiboa erakusten duen eta amak erantzuten dion 

denbora osoa jasoko da.  

• 24 hilabetekin, haur berak hiru dimentsiotan ebaluatuko 

dira:   

+ Adimen eta hitzezko koefizientea (hitzak ulertzeko eta 

erabiltzeko gaitasuna)  

+ Jolas sinbolikoa (fikzioan gauzen imintzioa egiteko 

gaitasuna; adibidez, gidatzen jolastea).  

+ Barne-egoeren inguruko lengoaia (norberaren tristura, 

alaitasuna, haserrea, e.a. erakustea).   



EMAITZAK  

• 3 eta 9 hilabete dituztenean egindako neurketetan bikote 

batzuk (ama-haurtxoa) sinkronia altua, ertaina eta baxua 

erakusten dute egoera afektiboetan (sinkronia: erregulatzea 

eta bestearekin emozionalki konektatzea; esate baterako, 

amak poza erakusten du, eta haurrak ere gauza bera 

adierazten du. Sinkroniarik eza: amak alaitasuna erakustea 

eta haurrak tristura). 
 

• 3 eta 9 hilabete dituztenean egindako neurketetan bikote 

batzuk (ama-haurtxoa) positiboki elkar eragiten dute, 

maiztasun altu, ertain eta baxuarekin.  

 

• 24 hilabete dituztenean egindako neurketetan ere haurrak 

maila altu, ertain eta baxuetan banatzen dira, adimen eta 

hitzezko koefizienteari, jolas sinbolikoari eta barne-egoeren 

lengoaiari dagokienez.  

 

• Aldakortasunak erakusten du erabili diren instrumentuak 

gai direla subjektuen arteko aldeak harrapatzeko.   



EMAITZAK 

•3 hilabeterekin sinkronia eta erregulazio-gaitasun 

handiagoa erakusten zuten bikoteetako haurrek 

puntuazio handiagoak lortzen zituzten 24 hilabete 

zituztela neurtutako adimen-gaitasunetan: hitzezko 

koefizientea, jolas sinbolikoa eta barne-lengoaia. 

  

• Haurrak 3 hilabete dituenean neurtutako bikotearen 

(ama-haurtxoa) arteko sinkronia afektiboa jolas 

sinbolikoarekin lotzen zen 24 hilabete zituenean.   

• Sinkronia positiboa (harmonia) izatea barne-

lengoaiarekin lotzen zen 24 hilabete zituenean.    

 

• Orokorrean: 3 hilabete izanik, amarekin duen 

elkarreragin goiztiarraren kalitatea altua izanez gero,  

24 hilabete izandakoan, adimen-gaitasun onak 

garatuko ditu.  



BALORAZIOA 

• Kalitate zientifikoko azterketa da.   

  

•  Besteak beste, neurri zehatzak, luzetarako 

diseinua (subjektu berak aztertzen ditu 

denboran zehar) eta estrategia analitikoak 

erabiltzen ditu, aztertutako aldagaien artean 

benetako kausalitatezko harremanak lortzeko 

aukera ematen dutenak. 

 

• Ereduak gutxi dira: horrelakoxeak izaten 

dira azterketa-mota hauek. Gainera, 

azterketarako datuak hartzea zaila eta 

neketsua izaten da.   



HEZKUNTZA ALDEKO IRUZKINAK ETA INPLIKAZIOAK  

• Lan batzuek erakutsi dute hainbat arrazoi direla-eta 

(gurasoak galtzea, umezurtz-etxeetan haztea, e.a.) 

afektu-maila baxuko giroetan hazten diren haurrek 

adimen-atzerapenak izaten dituztela, eta azterketa 

honetako emaitzek ere bat egiten dute lan horiekin.   

 

• Amak ez ezik, aitek ere sistematikoki (egunero) 

praktikatu behar dituzte harreman-sekuentziak; hau da, 

afektu positiboak, adierazpen emozionalaren 

aldaketak, tonu muskularraren aldaketak, ahots-

tonuarenak, e.a.  

 

• Gurasoek kontsulta dezakete lehen urtera bitarteko 

estimulazio-gida gure web gune honetan: 

www.bilbao.net / familian hazi eta hezi/ familientzako 

hezkuntza-baliabideak.     

http://www.bilbao.net/

