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I. Bevezetés* 

 

A szülői túlvédés jelensége az egyik legelterjedtebb szülő-gyermek kapcsolati zavar (Thomasgard 

& Metz, 1993). Elterjedtsége ellenére a közelmúltig igen ritkán kutatták a pszichológia területein 

belül, kutatása pedig fogalmi zavaroktól terhes, ami a különböző kutatási eredmények 

általánosíthatóságát is kérdésessé teszi (Livianos-Aldana & Rojo-Moreno, 1999). A kutatásokban a 

szülői túlvédésre több, egymással felcserélhetően használt szinonim fogalom jelenik meg: túlvédés 

(overprotection), túlzott kényeztetés (overindulgence), túlkorlátozás/túlzott engedékenység 

(overrestictivness/overpermissiveness), túlzott dédelgetés (fondling), túlgondoskodás 

(oversolicitude), túlzott dominancia (domineering), túlszabályozás (over-regulation), 

kisgyermekként kezelés (babying/infantilizing) (Csomortáni, 2011). Az eltérő fogalmi 

meghatározások, amelyek a túlvédés fogalom mögé vetített változatos elméleti konstruktumokból 

erednek, nehézkessé teszik ezen a kutatási területen a szakemberek érdemi kommunikációját. 

 

A túlvédés első definíciói pszichoanalitikus kiindulásúak (például Levy, 1966) voltak. A túlvédés 

(overprotection) fogalom eredetileg a pszichoanalízis fogalomkörében látott napvilágot, és a szülő-

gyermek kapcsolatra vonatkoztatták (Bruno, 1991). Azt a jelenséget jelölte, amikor a túlvédő szülő 

megpróbálja megvédeni gyermekét az élet természetes veszélyeitől, bizonytalanságaitól. Ez a 

magatartás általában túlzó és patogén. A pszichoanalízis magyarázata szerint e jelenség alapja a 

reakcióképzés nevű elhárító mechanizmus: a szülőnek elfojtott ellenséges érzései vannak 

gyermekével szemben, ezért megnő a gyermek bántalmazásáról szóló fantáziák tudatba való 

betörésének esélye. Ekkor a szülő pszichés elhárító rendszere, hogy megvédje az egot a negatív 

érzelmekkel való szembesüléstől, az ellenségességet a gyermek irányában megnyilvánuló túlzott 

gyengédséggé, szeretetté fordítja át. Ennek a szeretetnek a művi voltát a szülői gondoskodás 

kényszeres, a gyermek igényeit figyelmen kívül hagyó jellege mutatja. Bruno úgy véli, hogy bár az 

analitikus magyarázatnak van alapja, nem lehet minden túlvédéses szituációra ráilleszteni. Abban 

viszont egyetért az analitikusokkal, hogy a túlvédés a neurotikus fejlődés egyik legjelentősebb 

faktora (Bruno, 1991). 

Figyelembe véve a különböző szakterületek meghatározásait és kutatási eredményeit, a 

                                                
* a bevezetés megírásához 2013-ban a Magyar Pszichológiai Szemlében megjelent Ártalmas gondoskodás - a 

pszichológiai túlvédés kutatásának fő irányai című tanulmányomat használtam alapul (Csomortáni, 2013b) 
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pszichológiai túlvédést úgy definiálhatjuk, mint a szülő-gyermek, segítő-segített kapcsolatokban 

megjelenő szélsőséges magatartásformák csoportját, melyekben a szülő/segítő védő-, támogató-, 

kontroll funkciója indokolatlanul (tehát itt a gyermek/segített szükségleteiből és a kontextus 

jellemzőiből nem levezethetően) kerül túlsúlyba a gyermek/segített felkészítését-, autonómiájának 

növekedését elősegítő funkciókkal szemben (Levy, 1966; Parker, 1983a; Thomasgard, Metz, 

Edelbrock és Shonkoff, 1995). A pszichológiai túlvédés fogalmának pontosítása azért is nehéz, mert 

egy biológiailag és társadalmilag pozitív funkció túlzásairól van szó, jelenléte csak a 

gyermek/segített állapotának (fejlettségének, felkészültségének, rátermettségének, pszichés és 

fizikai épségének, stb.) valamint a környezeti/társadalmi kontextus veszélyességének, 

problematikusságának függvényében állapítható meg (Ungar, 2009a). A túlvédés nem csak szülő-

gyermek kapcsolatban jelenik meg, potenciálisan jelen van minden aszimmetrikus 

szerepviszonylatban (tanár-diák, orvos-beteg, főnök-beosztott - Parker, 1983a). 

 

A pszichológiai túlvédés jelenségének fontosságát legkönnyebben a következményei felől lehet 

érzékeltetni. Tanulmányában Sanders (2006) megdöbbentő erővel fejti ki azt a gondolatot, hogy 

mind a csökkent szülői elvárások, mind a szülői túlvédés a diszkrimináció formáinak tekinthetőek, 

amelyek az internalizáció útján, hosszú távon a meg-nem-felelés érzését váltják ki a gyermekből. Ez 

a megállapítás egybecseng Adler korábbi jelzésével, mely szerint az elkényeztetettség és a 

fogyatékkal való együttélés hasonló aspektusokat rejtenek: míg a fogyatékkal élőt a környezete a 

fogyatéka miatt oltalmazza, addig a túlvédett gyermeket a szülei túlzott gondoskodása teheti 

„fogyatékossá” (Adler, 1998). 

 

A pszichológiai túlvédés kutatási próbálkozásait vizsgálva bíztató az a tendencia, hogy míg 1930-

tól 1960-ig csak évi 1-2 tanulmány foglalkozott a pszichológiai túlvédés témakörével, 1960 és 1990 

között az évi megjelenés elérte a 10-es nagyságrendet, a közelmúlt pedig robbanásszerű 

változásokat idézett elő a túlvédés kutatásában: az elmúlt 10 év alatt több száz cikk használta 

okfejtésében a pszichológiai túlvédés fogalmát (a túlvédés fogalmat használó tanulmányok 

számának növekedési trendjét az 1. ábra mutatja). Ennek az érdeklődésnek a lendületét az utóbbi 

évtizedek kérdőíves kutatásai (a két leginkább használt kérdőívet - PBI [Parental Bonding 

Instrument - Parker,Tupling és Brown, 1979a] és EMBU [Egna Minnen Beträffande Uppfostran, 

svéd kifejezés, jelentése: „A neveltetésemről szóló emlékeim” - Perris, C., Jacobson, Lindstrom, 

Van Knorring és Perris, H., 1980] - a továbbiakban részletesen is bemutatom), valamint a gyermeki 

szorongásos zavarok hátterében megfigyelt szülői viselkedések vizsgálatai szolgáltatják (például 

Lindhout, 2008; Rapee, Schniering és Hudson, 2009). A pszichológiai túlvédés témájában 
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leginkább idézett szerzők idézettség és kutatási irányok szerinti megoszlását az 2. ábra mutatja. 

A pszichológiai túlvédés iránti érdeklődés intenzitása azonban csak látszólag nagy. Ha összevetjük 

a másik két elterjedten vizsgált szülői visszaélésformával, a bántalmazással és az elhanyagolással, 

akkor kiderül, hogy az utóbbiak tudományos tanulmányokban tapasztalható megjelenési 

gyakorisága legalább egy nagyságrenddel nagyobb. A WHO a szülői visszaélések közé csak a 

bántalmazást és az elhanyagolást sorolja, a túlvédést nem említi (például WHO, 2006). Cicchetti és 

Cohen háromkötetes fejlődés-pszichopatológiai összefoglaló művében a túlvédés néhány tízszer, 

míg a bántalmazás és elhanyagolás egyenként több százszor szerepel (Cicchetti & Cohen, 2006).  

 

1. ábra: a túlvédés jelenségével foglalkozó cikkek 
számának változása 1926. és 2014. között (az ábra 
alapjául szolgáló adatokat a PsycInfo adatbázis 
"overprotect" szótőre adott absztrakt keresési 
eredményei alapján nyertem) 

 

2. ábra: a pszichológiai túlvédés témájában legtöbbet 
idézett szerzők (az adatok a PsycInfo adatbázis 
"overprotect" szótövére adott absztrakt keresés 
cikkeinek referencialistáiból kerültek összesítésre - a 
nevek mellett a szerzők kutatási területe található) 

 

A gyermekbántalmazásnak és -elhanyagolásnak külön folyóirata is létezik (Child Abuse and 

Neglect), valamint számos társadalmi szervezete (például: International Society for the Prevention 

of Child Abuse and Neglect). A szülői túlvédés témája az elmúlt hetven évben két tudományos 

igényű összefoglaló munkát ért meg (a későbbiekben bemutatásra kerülő Levy [1966] és Parker 

[1983a]), míg a szülői bántalmazás és az elhanyagolás jóval több mű központi témája (a legújabbak 

egyike angolul: Jenny, 2011; magyarul például: Herczog, 2007; Révész, 2004). 

Disszertációm megírásának célja az, hogy átfogó képet nyújtsak a pszichológiai túlvédés eddigi 

elméleti és empirikus területeiről, valamint hogy bemutassam saját kutatásom eredményeit, 

valamint az ezekből levonható következtetéseket. Hosszabb távon e disszertáció a pszichológiai 

túlvédés, és általában a szülő-gyermek kapcsolati zavarok, szülői visszaélésformák 

fogalomrendszerének tisztázása, egységes elméleti keretük körvonalazása irányába tett lépés. 
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A dolgozat felépítése is ezeket a rövid és hosszútávú célokat szolgálja. Az elméleti rész első 

alfejezete a pszichológiai túlvédésfogalom kialakulását és első klinikai vizsgálatait mutatja be 

(Wylie, 1955; Strecker, 1946; Sebald, 1976; Levy, 1966). Ezt követi azoknak a pszichológiai 

irányzatoknak a részletes felsorakoztatása, amelyek a túlvédés témakörében hasznos 

megállapításokat tettek. Ide tartozik a pszichoanalitikus szerzők azon köre, akik közvetlenül a 

pszichológiai túlvédés fenomenológiai leírásával járultak hozzá a fogalom megismeréséhez (Jung, ; 

Kast, 1998; Adler, 1998; Rüedi, 1988; Fromm, 2000, 1995), valamint azok a közvetlenül nem 

túlvédéssel foglalkozó szerzők, akik saját munkásságuk során érintették a jelenséget, és fontos 

megálapításokat tettek vele kapcsolatban (Ainsworth,1972; Bowlby,1960; Bíró, 2003; 

Hámori,2000; Péley, 2002). Itt ki kell emelni a mentalizációs szakirodalom fontosságát, hiszen a 

kötődés, a szülő-gyermek interakciók, szinkronitás vizsgálatával remek alapot biztosítanak a szülő-

gyermek kapcsolati zavarok jövőbeli egységes elméletéhez. 

A pszichológiai túlvédés szempontjából szóba kerülő következő elméleti irányzat a 

rendszerszemléletű családterápiák köre. Ezek a szerzők a túlvédés fogalmat közvetlenül nem 

használták, de terápiás gyakorlatukból olyan jelenségeket emeltek ki, amelyek a pszichológiai 

túlvédés jelenségkörébe tartoznak. Ide sorolhatóak Stierlin (1974) tranzakcionális mintázatai, 

Bowen (1978) differenciálatlan család fogalma, Böszörményi-Nagy (2001) túlzott lojalitása, 

Minuchin és mtsai (1978) enmesh fogalma, vagy a legújabbak közül Ungar leírása a biztonságos 

ökológiákban lértejövő diszfunkcionális szülői védelemről. 

Az elméleti rész befejezéseként azokat a szociál-kognitív szülői-nevelői modelleket mutatom be, 

amelyek hozzájárultak saját elméleti kutatásom kialakításához. Ide tartoznak a hagyományos 

elképzelések (Becker, 1964; Baumrind, 1966; Maccoby és Martin, 1983), valamint a jelenlegi 

kutatásokat mélyebben meghatározó irányzatok (Parker, 1983a; Perris és mtsai, 1980, Thomasgard 

és Metz, 1993). Végezetül kitérek azokra a területekre, ahol a neveléssel foglalkozó szakemberek 

saját munkájuk során találkozhatnak a pszichológiai túlvédés jelenségével. 

Saját kutatássorozatom négy fő kutatásból tevődik össze, ahol a második és a negyedik rész további 

két kutatásra bomlik. Az első kutatási részben egészséges mintán, középiskolai korosztályban 

vizsgáltam meg a szülői túlvédés relevanciáját, valamint általános intelligenciával és az 

osztálycsoportban betöltött szociális státusszal megmutatkozó kapcsolatát (Csomortáni, 2005). A 

második kutatási részben szubklinikai és klinikai mintán (nevelési tanácsadói gondozottak 

körében), széles életkori bázison (3-18 év) vizsgáltam meg a túlvédés pszichopatológiai súlyát és 

korrelátumait. A második kutatás első részében a tünetek súlyossága szerint heterogén mintán 

vizsgálódtam, a második részben pedig súlyosabb internalizációt és externalizációt mutató 

gyermekek és fiatalok esetén mutattam ki a pszichológiai túlvédés valószínű korrelátumait 
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(Csomortáni, 2011). A harmadik kutatásban a szülői attitűdök gyermeki percepciójának vizsgálatára 

széleskörben használt EMBU kérdőív magyar gyermekváltozatának validálását mutattam be, 

különös tekintettel az EMBU túlvédés dimenizó eredményeinek szorongással mutatott 

összefüggéseire (Csomortáni, 2013a). 

A negyedik, és egyben utolsó kutatásban pedig az általam és Csomortáni Angéla (Csűry, 2010) által 

tervezett ChRAQ (Child Rearing Attitudes Questionnaire) kérdőívcsalád kialakításának, valamint 

kisiskoláskori validálásának lépéseit mutatom be. Ez a kutatás tekinthető a disszertáció 

legfontosabb részének, hiszen egy olyan eszközcsoport létrehozásáról van szó, ami a nevelés két 

ágensének (szülő és gyermek) szemponjából, három korcsoportban (kisiskolás, preadoleszcens és 

adoleszcens), mind az anyai, mind az apai nevelői viselkedésre (így összesen 12 változatban 

használható) nyújt prospektív eredményeket. A ChRAQ kialakításának kettős célja volt: (1) a 

diszfunkcionális szülői nevelői attitűdök minél érzékenyebb fejlődés-pszichopatológiai vizsgálata; 

(2) a széles körben elterjedt nevelési attitűd kérdőívekhez egy kontrolleszköz létrehozása a 

megbízható metaanalízisek támogatása érdekében (az ezzel kapcsolatos kérdéseket és problémákat 

Livianos-Aldana és Rojo-Moreno tárgyalja részletesen 1999-ben megjelent munkájában). 

Empirikus erőfeszítéseim végén kutatási tapasztalataimat a pszichológiai túlvédés elméleti 

modelljének megfogalmazásában összegzem. Ezt a lépést hiánypótlónak gondolom a pszichológiai 

túlvédés kutatásának szakirodalmában, amennyiben egyrészt a fogalmi zavarok tisztázását, másrészt 

a jövőbeni kutatások elméleti hátterének megerősítését célozza. Mind a bántalmazás, mind az 

elhanyagolás területén léteznek már olyan elméleti modellek, amelyek segítik a kutatót 

eredményeinek tesztelésében és hipotéziseinek továbbgondolásában (például Révész, 2004; Allen, 

Fonagy, Bateman, 2011). A pszichológiai túlvédés elméleti modelljének megfogalmazásával nem 

csak a terület kutatását segíthetem, de lehetővé válhat a már említett egységes szülő-gyermek 

kapcsolati zavar elmélet megfogalmazása. 
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II. Pszichológiai túlvédés - elméleti áttekintés 

II.1. A túlvédés fogalom kialakulása 

II.1.1. Előzmények: a Momizmus jelensége 

A múlt század közepén jelent meg az amerikai szociológiai és pszichiátriai érdeklődésben a 

Momizmus, az anyai nevelés túlzásainak vizsgálata. Ezek a tanulmányok általában megfigyeléses 

eredményeket foglalnak össze. Wylie (1955) vezette be a „momizmus fogalmát” 1942-ben a 

Viperageneráció (Generation of Vipers) című könyvében. Keményen bírál néhány amerikai 

jelenséget, köztük a momizmust, ami szerinte specifikusan amerikai eredetű. Tanulmányában 

nagyon színesen írja le a „mom” jellemzőit, ahol az anyát középkorú „sólyomszemű tyúkanyónak” 

láttatja. A „mama” az a személy, aki kimenti a fiát minden olyan helyzetből, ami az érettség felé 

terelhetné. Vitriolos jellemzését azzal zárja, hogy ez az anya „fekete özvegyként megmérgezi és 

felfalja gyermekeit". Wylie részletes kritikáját Plant (2010) művében olvashatjuk, aki a XX. századi 

amerikai neveléstudomány túlzásai közé sorolja a momizmus leírását. 

A következő szerző Strecker, aki a Pennsylvania Egyetem pszichiátriai karának egykori 

vezetőjeként és a Secretary of War tanácsadójaként írt a jelenségről (Strecker, 1946). A „mom” 

kifejezést egy bizonyos szülői stílus leírására használta. Megalkotta a „védelmező anya” (protective 

mom) elméletét, ami szerinte az 1940-es évek amerikai szociális rendszerének az eredménye, 

Strecker szerint ez a rendszer nagyban támogatta az anyák gyermekük iránti önfeláldozó attitűdjét. 

Vizsgálata során olyan férfiakat tanulmányozott, akiket pszichiátriai okokból tanácsoltak el a 

katonai szolgálattól, és olyanokat, akik fokozott emocionális stressz tüneteket mutattaka II. 

világháború idején. Úgy találta, hogy az esetek többségének hátterében az anya volt a tünetek 

előidézője. 

Könyvében úgy határozza meg a „mom” személyét, mint egy olyan anyát, aki elmulasztotta azt az 

elemi anyai feladatot, hogy a gyermekének érzelmi és fizikai fejlődését elősegítse. Amellett érvelt, 

hogy ezek az anyák sokfélék lehetnek (kedvesek, elfogultak, szigorúak, dominánsak) egy 

tulajdonságban viszont megegyeznek: érzelmil kielégülést okoz számukra az, hogy a gyermekülket 

egyfajta „pszichés magzatvízben” ringassák ahelyett, hogy egyértelmű és határozott lökésekkel 

hagynák őket elszakadni. A „védelmező anyán” kívül még további öt típust különböztetett meg:  

- „manipulatív anya”: felügyeli a gyermekét, annak tevékenységeit, és  finom, befolyásoló, és 

néha tisztességtelen eszközöktől sem riad vissza; 



 15 

- „önfeláldozó anya”: látszólag mindent a gyermekeiért tesz, valójában a nevelés álcája mögött 

saját önbecsülését erősítgeti; 

- „beteges anya”: törékenynek mutatja magát különösebb betegségek nélkül; 

- „megjátszott anya”: aki a szeretetet, harmóniát és boldogságot mesterségesen megjátsza; 

- „butácska anya”: nárcisztikus, nem törődik a gyermekeivel, de megengedi nekik, hogy a 

szépség szobraként és szentként tiszteljék; 

- „pszeudo-intellektuális anya”: aki a tudásával kívánja lenyűgözni gyermekét. 

 

Ezek az anyák változó mértékben támaszkodnak gyermekeikre, és csak ritkán engedik őket 

autonóm módon viselkedni. Strecker felhívja a figyelmet arra, hogy más családtagok és nevelők is 

rendelkezhetnek ilyen tulajdonságokkal. Szerinte a momizmus oka az, hogy ezek az anyák egy 

hasonló anya mellett nőttek fel, a férjük nem foglalkozik velük, szexuálisan frusztráltak, a 

gyermekeik sérültek, valamint bizonyos társadalmi hatások is támogatják a momizmus kifejlődését. 

Strecker könyvéről elmondható, hogy nagyrészt anekdotikus és szubjektív adatokra támaszkodik, 

de a megfigyeléseit széles mintára alapozta. A könyv tartalmaz egy kérdőívet, amit a „mom” 

tulajdonságainak kiszűrésére szerkesztett, bár a kérdőív pszichometriai tulajdonságait nem 

publikálta. 40 kijelentésből áll, az egyes itemekre igen/nem válaszok adhatók. Álljon itt néhány 

példa az itemekre: 

2. item: „A 8-9 éves gyermekeket túl fiatalnak találom ahhoz, hogy a vakációt az otthonuktól távol, 

egy nyári táborban töltsék.” 

17. item: „Szoktam a gyermekemet megnyugtatni, dédelgetni, kárpótolni, miután igazságosan 

megbüntettem.” 

 

Sebald amerikai szociológus Momizmus: Amerika csendes betegsége (Momism: silent disease of 

America) címen publikála könyvét (Sebald, 1976). Nézete szerint a momizmus viszonylag új 

jelenség Amerikában. A legtöbb nukleáris családban az 1950-es évektől a gyermekek kis méretű, 

viszonylag elszigetelt családi egység csapdájába estek, szinte kizárólagos, személyes kapcsolatban 

vannak az anyjukkal, aki felszabadult a hagyományos, időigényes tevékenységek alól. Feltevése 

szerint a kortárs anya a gyermekét arra használja, hogy kiürült identitásának kínzó érzését elkerülje. 

Úgy alakít ki viszonylag stabil önképét, hogy a gyermek létét használja igazolásként 

szorongásainak feloldásához. Ebben a folyamatban az anya úgy határozza meg magát, hogy ő az aki 

erőfeszítéseket tesz gyermekéért, ezzel kielégítve a sikerigényét, ambícióit, és végül elnyerve az 

identitás érzését. Sebald nézete szerint a momizmus sokkal gyakoribb a középosztályban, és néhány 

magyarázatot is fűz ehhez a feltevéséhez (Sebald, 1976): 
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- a középosztálybeli nők szenvedték el a legnagyobb emancipációs kényszert a női 

felszabadítási mozgalmak hatására, és a részben felszabadított nők a keletkező szorongás és 

bizonytalanság hatására a feleség/anya szerepet karrierre cserélték; 

- a momizmust támogatja az apa középosztálybeli gyenge bevonódása a gyermeknevelésbe, ami 

a vele szemben támasztott magas karrierelvárásokból táplálkozik, és abból, hogy emiatt szinte 

kizárólagosan az anyát tekinti a gyermeknevelésért felelős személynek; 

- a középosztálybeli családok kisebb méretűek, és a „momisztikus technikák” rendszerint csak 

kisebb családokban fordulnak elő, hiszen a testvérek jelenléte bizonyos védelmet biztosít ellene; 

- a középosztályban gyakoriak a feltételes anyai szeretet technikái bizonyos gyermeki 

viselkedésekkel szemben, amelyek a gyeremket bizonytalanná és dependenssé tehetik; 

- a középosztálybeli családok versengőbbek és teljesítményorientáltak, tehát jobban szeretnék 

kontrollálni és formálni gyermekeiket; 

- a középosztályban magasabbak a válási arányok, ami az anyától való nagyobb gyermeki 

dependenciát erősíti; 

- a középosztályban hiányoznak a megfelelő átmeneti rítusok. 

 

A primitívebb kultúrákban a túl erős, hátrányos társas hatásokat más, tudatosan felépített szociális 

hatások egyensúlyozzák ki és semlegesítik. Például azokban a kultúrákban, ahol a gyermekeket 

szoptatják, együttalszanak édesanyjukkal és kizárólagosan függenek tőle, olyan átmeneti rítusok 

alakultak ki, amiben a fiatal (rendszerint serdülő fiú) látszólag kemény és jól meghatározott 

megpróbáltatásokon megy keresztül. Ezzel szemben a középosztálybeli amerikai gyermek hosszú és 

lassú kamaszkoron megy keresztül, és az előbbihez hasonló rítusok hiánya a gyermeket 

megakadályozzák abban, hogy megszabaduljon az anyahatalmú, folyamatos gyermekkortól 

(Sebald, 1976). 

Sebald szerint a fiúk fogékonyabbak a momizmusra, mint a lányok. Úgy gondolja, hogy a fiúknak 

hatékony apafigurára van szükségük ahhoz, hogy megfelelő nemi viselkedéseket alakítsanak ki, 

viszont a „túlvédő mamák” az egyéni szükségleteiknek és attitűdjeiknek megfelelően hajlamosak 

szélsőségesen szubmisszív  férfiakhoz hozzámenni, akiknek a hatását könnyen távol tarthatják a 

gyermeknevelési folyamattól. A hatékony apafigura hiányában a fiúk érdeklődése és a szorongása a 

szexuális szerepviselkedésekkel kapcsolatban felerősödik, a „mama” pedig továbbra sem nem 

engedi hogy a fia kiszabaduljon a hatása alól (Sebald, 1976). 

Figyelemre méltó feltevése szerint nem-lineáris kapcsolat van az anyai dominancia és a fiúk ezzel 

szembeni ellenállása között: ahogy az anya dominanciája növekszik, a fiú ellenállása nő, de a 

dominancia egy bizonyos szintje fölött a fiú ellenállása csökken, esetleg eltűnik, ami a tehetetlenség 
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érzésének felerősödését tükrözi (ez lehet a későbbiekben Ungar elméletében bemutatandó, a 

túlvédés hatására kialakuló két féle viselkedés létrejöttének egyik magyarázata - lásd II.2.2.7. 

fejezet). A fiúkkal ellentétben a lányok válasza a domináns anyai viselkedésre az lehet, hogy 

azonosulnak az anyával és utánozzák őt, és maguk is "momisztikussá" válnak. 

Figylemeztet, hogy a momizmus nem korlátozódik csak az anyákra. Úgy gondolja, hogy a szülő 

nemétől függetlenül a túlvédő szülővel rendelkező gyermek anya és apa helyettesítőket keresve nő 

fel, hogy állandó védelmet kapjon, mivel túlzott dependenciában él és neurotikus szorongástól 

szenved, és folyamatosan önmaga értékességének bizonyítékait keresi. Elemzésében ő is leír 

néhány „mama” típust (Sebald, 1976): 

- „túlvédő mama”: megakadályozza hogy a gyermek az élet nehézségeivel konfrontálódjon úgy, 

hogy lecsökkenti a gyermek függetlenség iránti vágyát. Így a gyermek nem válik autonómmá – 

súlyosan dependens marad. Azt állítja, hogy csak kevesen tudnak sikeresen talpra állni a 

túlvédő anya és passzív apa megtapasztalása után, a maradék életüket megnyomorítva töltik el; 

- „túlengedékeny mama”: erős vágyat érez a gyermek szeretetére és lojalitására. Az a gyermek 

aki ilyen anyai hatás alatt van, túlméretezett ösztönénnel rendelkezik, és képtelen adni 

másoknak, vagy felnőtt felelősségeket vállalni; 

- „mártír mama”: manipulálja a gyermek bűntudatát, szégyenérzetét és a szánalmát (betegséggel, 

magánnyal, az el nem fogadás érzéseivel, stb.) hogy megőrízze a gyermek lojalitását és 

kötésben tartsa; 

- „domináns mama”: sokkal ellenségesebb, mint a túlvédő anya és állandó, túlzott követeléseket 

támaszt a gyermekkel szemben. Az ilyen anyák alapvetően elutasítóak a gyermekükkel 

szemben, ítélkezőek és büntetőek, és gyakran használják a feltételes szeretet technikáit. 

 

A momizmus következményeivel is részletesen foglalkozik. Az elszenvedők személyisége 

szorongó önmarcangolással jellemezhető szociális elvárások esetén, és folyamatosan biztonságot 

keresnek. Az áldozat a „mama” szolgája maradhat, vagy másoktól él folyamatos függésben, hogy 

menekvést találjon a szorongásai elől. Úgy találta, hogy homoszexualitás, transzszexualitás, a drog- 

és alkoholfüggőség hátterében gyakrabban fordul elő. Ha a pszichés következmények teljes skáláját 

tekintjük, a tünetek a viszonylag mérsékelt neurózistól a skizofréniáig terjedhetnek. 

A momizmus elszenvedőinek négy kulcssérülékenységük van: bizonytalanság, bűntudat, szorongás 

és dezorientáció. További fontos jellemzőjük a döntésképtelenség, a kirekesztettség krónikus 

érzése, gyakran megnövekvő szorongás, felelőtlen akciók, gátolatlan nárcizmus, éretlen ego-

excentrizmus (Sebald, 1976). 

A széleskörű szociális faktorokon túl a momizmus eredete az anya saját anyjának imitálásában 
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(férfiakkal szembeni ellenségesség: az anya átveszi a domináns és túlbirtokló anyjának a gyenge és 

szubmisszív apával szembeni modelljét) és a gyermekkori elnyomatás kompenzációjában található. 

A momizmus a gyermekkori érzelmi elhanyagolásra adott reakcióként értelmezhető, majd egy 

elérhetetlen férjjel való kapcsolat pótlékává válik, és következményeként az anyaság úgy lesz 

feltüntetve, mint egy nemes áldozat, egy "biztonságos sziget az egyébként sivár létben" (Sebald, 

1976). 

A momizmus megelőzése és kezelése az lehetne, ha az anyák szabadon választhatnák az anyai 

szerepet, kifejlett, stabil önképpel rendelkeznének, és nem lenne szükségük arra, hogy a 

szükségleteiket parazita kapcsolatokban találják meg. A „mamát” feleségül vevő apák ellenőrző és 

kiegyenlítő szerepet játszhatnának a feleségeik tendenciáival szemben, de mindenképp nagyobb 

szerepet kell vállalniuk a gyermekek életében. A családi kapcsolatokat újra kell strukturálni, hogy 

kiterjesszék a modern családok szűk, korlátozó határait. Továbbá hangsúlyozza a gyermekgondozó 

központok fontosságát, az anyai foglalkoztatást, alternatív családcsoportokat, a nevelő/oktató 

rendszer átalakítását, a kamaszkor átmeneti rítusainak erősítését, törvényi változtatásokat a 

kizárólagos anyai felügyelet és dominancia megelőzésére (Sebald, 1976). 

Azt állítja, hogy az adatai főként a momizmus áldozatainak tanítási szituációban való szoros 

megfigyeléséből, a velük való kapcsolatból származnak, valamint releváns szakirodalmakat vett 

igénybe állításainak alátámasztásához – különösen olyanokat, amelyek kapcsolatot tételeznek fel a 

szülői jellemzők és néhány gyermeki pszichoszociális zavar között. 

A fent tárgyalt elgondolások, Wylie, Strecker és Sebald anyaga abban köthető össze, hogy a 

momizmus jelenségét ők az amerikai társadalom specifikumának tartották. Elméleteik 

ellenpontjaként jelenik meg Erikson kemény kritikája (Erikson, 1965). A Childhood and society 

(Gyermekkor és társadalom) című írásának egy későbbi kiadásban Erikson hosszú esszét közölt 

„Reflections on the American Identity” címmel, ami a „mama” és „momizmus” kérdéseit vizsgálja. 

Néhány indirekt utalást tesz Wylie és Strecker „mama” fogalmára és szkeptikusan válaszol a 

felvetéseikre. Szerinte a momizmus túl egyszerű és túlságosan könnyen használható magyarázata a 

pszichiátereknek pszichológiai problémákra. Az anyák felett úgy mondanak ítéletet, mintha egy 

bűnöst kaptak volna rajta és szorítanának ezzel sarokba. 

Véleménye szerint a neurotikus katonák túlvédő anyáról szóló beszámolói onnan is eredhetnek, 

hogy azok, akik nem megfelelően készültek fel az életre, hajlamosak ezért az anyjukat okolni, és a 

szakemberek pedig ilyenkor kényszert érezhetnek arra, hogy ezt elfogadják, túlazonosulva 

pácienseikkel. Ha viszont a „mama” egy elkülöníthető típus, akkor nem más, mint "az amerikai 

történelem intenzív, gyors és még nem integrált ellentmondásaiból eredő sztereotipizált karikatúra". 

Gondolatait azzal az ironikus képpel zárja, hogy „a gépek fölötti uralom megszerzése közben az 
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amerikai anyák sztenderdizálják és túlformálják a gyermekeiket”. Erikson szerint általában az 

amerikai kultúra jobban támogatja a gyermekek önállóságát, mint a kényeztetését gyermekkorban 

(Erikson, 1965). 

II.1.2. Levy: a „tiszta” anyai túlvédés 

Bár a túlvédés jelenségének felfedezése a görög mítoszok korára nyúlik vissza (Akhilleusz és 

Thétisz a kontroll és a védelem, Oidipusz és Iokaszté az eltúlzott szülő-gyermek kapcsolat 

történetei), tudományos felfedezése, kutatása az 1930-as, 40-es évekre tehető (Levy, 1929, 1931, 

1932, 1966, 1970). A következőkben egy olyan tudományos igényű monográfiát mutatok be, ami a 

fenomenológiai jelenségleírást először meghaladva, klinikai esetek szisztematikus vizsgálatával 

kívánta pontosítani a szülői túlvédésről szerzett tudásunkat. Az anyai túlvédést vizsgáló, a téma 

klasszikusává vált első empirikus tanulmány, ami „túlvédő anyákat” bemutató esettanulmányokra 

alapozta következtetéseit, David M. Levy amerikai gyermekpszichiáter Anyai túlvédés (Maternal 

overprotection) című könyve (Levy, 1966). Klinikai megfigyelései alapján arra következtetett, hogy 

az anyai túlvédő attitűd egy nagyon elterjedt nevelési forma, valószínűleg univerzális, és nem csak 

az Egyesült Államokra korlátozódó jelenség. Kutatását kevés számú, „szokatlanul tiszta” klinikai 

eset vizsgálatára alapozta. Az anyai túlvédés négy megnyilvánulását írta le, melyekből az első 

három szoros kapcsolatban állt az anyai szorongással és a gyermekkel való túlzott foglalkozással. A 

Levy által részletezett négy anyai túlvédő magatartás a következő volt: 

1. túlzott fizikai vagy szociális kontaktus (az anya mindig jelen van a gyermek környezetében); 

2. infantilizáció (az anya csecsemőként kezeli gyermekét - eteti, öltözteti, stb. - akkor is, amikor ő 

már jócskán meghaladta, az ezt szükségessé tevő kort); 

3. a független, önálló viselkedés akadályozása (nem hagyja hogy felnőjön, nem engedi semmiféle 

veszély közelébe); 

4. az anyai kontroll hiánya vagy eltúlzása (ahol az első az anya képtelenségét jelenti arra, hogy 

módosítsa a gyermek viselkedését, és a gyermek agresszivitásával társul, az utóbbi pedig az anya 

dominanciáját mutatja a gyermek fölött, és a gyermek visszahúzódását idézi elő). 

 

A megvizsgált anyák többsége esetén igazolták, hogy direkt vagy indirekt módon akadályozták 

vagy elbátortalanították gyermekük baráti kapcsolatait, továbbá minden vizsgált esetben 

megfigyelhető volt, hogy a gyermek speciális problémákat mutatott a társkapcsolatok terén. 

A negyedik, „bizonytalan” dimenzió részletes vizsgálata további jellegzetes kapcsolati és 

viselkedésbeli mintázatokat tárt fel (ezek a mintázatok a későbbiek során Parker [1983a] és 
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Thomasgard [Thomasgard & Metz, 1999] kutatásában is alátámasztást, és differenciáltabb formát 

nyernek, amit a következő fejezetekben mutatok majd be - a szerző megjegyzése). Azok a 

gyermekek, akik kontrolláló/elutasító szülői hatást tapasztaltak meg édesanyjuk részéről, a 

továbbiakban nehézségekkel küzdöttek a másokkal való szoros érzelmi kapcsolat kialakításában. 

Levy szerint gyermeki tevékenységek elutasításával a szülő-gyermek szeretetkapcsolat egyensúlya 

finoman manipulálható a szülő által, ami kiváltja a gyermek kétségbeesett próbálkozásait arra, hogy 

az eredeti egyensúlyi helyzetet visszaállítása. Ilyen manipulatív kapcsolatban a gyermekben nem 

tud maradéktalanul kifejlődni a szociális értékekre való érzékenység, hiszen a viselkedését szervező 

legfontosabb szemponttá a szülő által kialakított helyzethez való folyamatos adaptáció válik (Levy, 

1966). 

Az engedékeny szülői hatás esetén a gyermeknek megengedik az agresszió szabad kifejezését 

anélkül, hogy az anya ezt határok megszabásával – akár szeretetmegvonással (büntetés), akár 

pozitív elvárások közvetítésével (fegyelmezés) – befolyásolná. Az anya nem érti meg a gyermek 

növekvő externalizáló viselkedésének az okát, tanácstalanná, bizonytalanná válik és képtelen 

szabályozni a gyermek megnyilvánulásait (Levy, 1966). 

A túlvédési jelenség dinamikáját kutatva azt találta, hogy az anya gyermekkori kapcsolataiban 

megtapasztalt érzelmi hiány alacsony szülői önbizalmat, és a csecsemő korai érzelmi szignáljainak 

pontatlan tükrözését eredményezte. A bizonytalan szülői identitással rendelkező anya 

engedékenység útján próbálja elnyerni gyermeke pozitív jelzéseit identitása megerősítéséhez, vagy 

a túlzott kontrollt használ szülői felsőbbsége biztosításához. Ebben a helyzetben előre 

megjósolható, hogy a gyermek autonómiatörekvéseinek felerősödésekor a kompenzatórikusan 

fenntartott szülői kompetenciák csorbát szenvednek, aminek következtében a szülői engedékenység 

és/vagy kontroll viselkedés fokozódik. Ennek megfelelően a vizsgálatban a túlvédő csoport nagy 

variabilitást mutatott a szülői kontroll tekintetében: az engedékeny szülők kontrollálóvá váltak, 

amint a külső (általában iskolai) követelmények megnőttek, vagy a túlvédő viselkedésük csak a 

következő gyermek érkezéséig terjedő időszakban erősödött fel (Levy, 1966). 

Levy az anya érzelmi hiányának és így következményesen túlvédő viselkedésének okait többek 

között a következőkben látta: súlyos szülői elhanyagolás gyermekkorban, következményesen 

kialakuló extrém szeretetszükséglet („affect hunger”), szegényes szexuális és interperszonális 

kapcsolatok, az index gyermekre való hosszú idejű várakozás, beteljesületlen ambíciók stb. 

Pszichoanalitikus fogalmakat használt a túlvédő anyai viselkedés magyarázatára. Szerinte az anyai 

túlvédés a tudattalan ellenségesség kompenzációjának tekinthető, ami a bűntudati neurózis egy 

formája, és a változással szembeni ellenállásában a kényszerneurózissal vetekszik. A vizsgált 

mintában a fiúk elemszámának fölényét (20-ból 19) és az anyák agresszív viselkedését a Freud-i 
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péniszirigység elméletével magyarázta: az anyák a fiaikat úgy használták, mint kielégítetlen 

vágyaik és agressziójuk tárgyait. Elemzéséből nem hagyta ki az apákat sem. Őket szubmisszívnek, 

stabilnak, autoritatív szerepükben elégtelennek, a gyermeknevelésből kirekesztettnek, az anyai 

túlvédéssel szemben befolyás nélkülinek írta le. Az apák a gyermekkorukban megtapasztalt szülői 

dominanciának megfelelően domináns, anyáskodó feleséget választottak maguknak (Levy, 1966). 

Vizsgálatában bevetette a klinikai módszer minden erősségét: a történeti információk kiterjedt 

rögzítését, a kulcselméletek esettanulmányokkal és klinikai leírásokkal való bemutatását és a nagy 

számú hipotézis felállítását. Egy ilyen megközelítés jó lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az emberi 

viselkedés egy még feltérképezetlen területéről gyors és átfogó elsődleges benyomásokat 

szerezzünk, de objektívebb eredmények nyújtására nem alkalmas. A tanulmány gyengeségeivel 

Levy is tisztában volt: a minta kis méretét, a klinikai dolgozók értékeléseinek szubjektivitását, a 

minta túlzottan szelektív jellegét (azokra a „biztosan túlvédő” esetekre korlátozódott, amelyeket a 

szakemberek kiszűrtek), a kontrollálatlanságot és az objektív mérőeszközök relatív hiányát 

tanulmányában ő is megjegyzi. 

II.2. A különböző pszichológiai irányzatok hozzájárulása 

II.2.1. Pszichoanalitikus kiindulású elméletek 

Az 1930-as években a pszichoanalitikus irodalomban keletkezett túlvédés fogalmat David M. Levy 

(1966) pszichoanalitikus képzettségű amerikai pszichiáter vizsgálta meg először tudományos 

igénnyel, ahogyan ezt az előző fejezetben részletesen kifejtettem. A Psychoanalitic Electronic 

Publishing (PEP) adatbázisát tanulmányozva, ami nem ad teljes képet a pszichoanalitikus 

publikációkról, de jó áttekintést biztosít a területhez, azt állapíthatjuk meg, hogy az 1930-as évektől 

napjainkig a szülői túlvédés fogalmát egy nagyságrenddel kevesebbszer használják a különböző 

tanulmányok, mint a traumatikus szülőélményre vonatkozó fogalmakat (bántalmazás, elhanyagolás, 

elutasítás, abúzus). A pszichoanalitikus irodalom fontos patogén tényezőként azonosítja a szülői 

túlvédést, de részletesebb elemzés alá nem veszi. Egyes szerzők a gyermek fejlődési patológiáiban 

azonosítják a szülők túlvédő hatásait: Spitz (1951) a túlvédést a csecsemő pszichogén betegségei, a 

pszichotoxikus ártalmak közé sorolja, ahol nem szakad meg a gondozás, mégis károsodás éri a 

gyermek lelki fejlődését, Mahler és Gosliner (1955) pedig a túlvédő, infantilizáló anyát tartja 

felelősnek a szimbiotikus fázis időn túli fennmaradásában. Más szerzők a már kialakult patológiák 

hátterében vélik felfedezni a szülői túlvédést: Horney (1945) szerint az alapszorongás egyik szülői 

forrása a túlvédés, Bowlby (1960) a szeparációs szorongás oki tényezőjeként írja le a neurotikus 
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túlvédést és a túlzott libidinális kielégítést. A PEP túlvédés fogalomra adott keresési eredményének 

mélyebb vizsgálata megmutatta, hogy a különböző szerzők nem pontosan ugyanazt értik a túlvédés 

alatt. Az elemzés során hat eltérő, egymást részlegesen átfedő túlvédés jelenséget sikerült 

elkülönítenem: 

(1) A túlvédés bűntudatos/reakcióképző formája: a szülő a gyermek bizonyos tulajdonsága, 

betegsége, vagy a gyermekkel szemben érzett vállalhatatlan ambivalenciája, negatív érzései miatt 

bűntudatot él át, amit túlzott mértékű gondoskodásával palástol (például Blank 1957). 

(2) Reaktív túlvédés: a túlvédés kontrolláló, bosszúálló, a gyermek önállóságával szemben 

intoleráns formája, ami általában a szülő domináns személyiségéből adódik (például Mahler 1949). 

(3) Szeduktív (csábító) túlvédés: a túlvédés elkényeztető, infantilizáló, lekenyerező formája, a 

kapcsolat szorosságának fenntartására irányul, általában a szülő érzelmi igényeinek megfelelően 

(például Mahler 1949). 

(4) Szorongó vagy neurotikus túlvédés: a neurotikus szülői személyiségből vagy a gyenge szülői 

identitásból adódó szorongás váltja ki a szülői túlvédést (például Bowlby 1960). 

(5) Túlzott libidinális kielégítés: a szülő túlzott mértékben elégíti ki gyermeke szükségleteit 

(például Bowlby 1960); 

(6) Szimbiotikus forma vagy eltúlzott kapcsolat: amikor az anya és a gyermek szelfje nem különül 

el megfelelően egymástól (például Mahler és Gosliner 1955). 

 

A pszichoanalitikus irodalom viszont tartogat adalékokat a szülői túlvédés tekintetében úgy is, hogy 

ezeket nem túlvédésként nevezi meg. A túlvédés fogalom pontosabb megértése szempontjából 

azonban fontos megtalálni azokat a klinikailag releváns leírásokat, ahol a szerzők eredetileg nem a 

túlvédést szándékoztak leírni, mégis betekintést nyújtottak a jelenség bizonyos aspektusaiba. A 

fejlődési pszichopatológia szempontjából releváns pszichoanalitikus tanulmányokat vizsgálva több 

olyan témát is felfedezhetünk, amelyek a szülői túlvédés jelenségét érintik, íme néhány fontos 

példa: 

(1) A kielégítés és frusztráció egyensúlyának kérdése. Freud (1992) megemlíti, hogy nem csak az 

ösztönkésztetések frusztrációja, de azonnali kielégítése is fixációs pontokat hozhat létre, ahová a 

személy súlyos stresszhelyzetben visszatér. Winnicott (1967) szerint a kudarc és a frusztráció 

elengedhetetlenek a kielégítő fejlődéshez, mert segítenek eltávolodni az infantilis omnipotenciától. 

Kohut (1984) is fontosnak tartotta a frusztrációt: ha ez a fejlődési szakasznak megfelelő és nem túl 

erős, lehetővé teszi az infantilis omnipotenciaérzés fokozatos mérséklését a szülő tükröző 

funkciójának „átváltoztató internalizációján keresztül” (ez a témakör rárímel a túlvédés a 

Bevezetésben megadott munkadefiníciójának felkészítő, autonómiát támogató szülői funkciókról 



 23 

szóló részére). 

(2) A megbonthatatlan anya-gyermek fúzió. Anna Freud (1978) leírja a gyermek önálló lényként 

érzékelésének anyai nehézségét. Ha ebben a folyamatban az anya elakad, akadályozhatja a 

gyermekben az anyai és gyermeki reprezentációk elkülönülését (ez a gondolat átfedésben van a 

fentebb bemutatott mahleri szimbiotikus túlvédés formával). 

(3) Az intruzív szülő hatása. Winnicott (1967) az intruzív anyai magatartást a hamisszelf érzés 

kialakulásában mutatta ki (ez a gondolat előrevetíti azt az elképzelést, mely szerint a szülői túlvédés 

torzítja a gyermek mentalizációját, lásd lentebb). Kohut (1984) szerint a nevelői környezet által 

túlstimulált szelf a későbbiek során nem lel örömet a sikerben a kiválóság produktivitást megbénító, 

archaikus fantáziáinak köszönhetően (a fenti reaktív kötődéssel hozható leginkább kapcsolatba). 

II.2.1.1. A szülői túlvédés mint a „disszidensek” témája 

Bár a pszichoanalízis fő áramában a szülői túlvédés jelenségére viszonylag kisebb hangsúlyt 

fektettek, a pszichoanalitikus irányzatról leváló, „disszidáló” mélylélektani iskolák részletesebb 

képet nyújtanak a jelenségről. A következőkben az adleri individuálpszichológia, a jungi analitikus 

pszichológia, valamint a frommi analitikus szociálpszichológia elképzeléseit mutatom be a szülői 

túlvédés jelenségéről. 

 

 

A túlvédés individuálpszichológiai felfogása 

 

Az adleri elképzelésben a szülői túlvédés úgy jelenik meg, mint az anya és gyermeke között időn túl 

fennmaradó eltúlzott kapcsolat: a túlvédő anya nem képes segíteni gyermekének abban, hogy az 

kettősükből kilépve az apával és más személyekkel is kapcsolatba tudjon kerülni, így a gyermeknek 

később nehézségei támadnak abban, hogy egyenjogú tagként illeszkedjen be az őt körülvevő 

embertársi közösségbe. Adler az Ödipusz-komplexust nem tartotta univerzális jelenségnek a 

gyermeki fejlődésben. Úgy gondolta, hogy csak olyan gyermeknél alakulhat ki, aki anyja osztatlan 

figyelmét birtokolja, és ennek megfelelően mindenki mást szeretne kirekeszteni ebből (Adler 1994).  

Az individuálpszichológiai pedagógia fogalmi kereteiben a túlvédés értelmezése kiterjed a 

gyermekek életfeladataira. A szülői túlvédés ebből a szempontból úgy határozható meg, mint a 

szülők „jóindulatú félreértése”, melynek következtében olyan feladatokat vállalnak át 

gyermeküktől, amit az egyedül is végre tudna hajtani. Ennek következtében a gyermek elesik 

azoktól a lehetőségektől, ahol konstruktív módon részesülhetne a kompetencia- és hasznosság-érzés 

megtapasztalásából (Brezsnyánszky 1998; Rüedi, 1988). 
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A túlvédés analitikus vagy jungi pszichológiai felfogása 

 

A jungi irányt képviselő Kast a túlvédés megjelenését a pozitív anya- és apakomplexus jelenségével 

magyarázza, és a szülő és gyermeke közötti „meghaladhatatlan fúzióként” írja le. Mivel az anya és 

a gyermek énje nem különül el élesen, az anya a gyermek minden leválási kísérletét saját énje elleni 

támadásként éli meg (Kast 1998). Jung a túlvédés kiváltójának a gyenge, zsarnokoskodó, 

kontrolláló szülőt tartja, aki azt deklarálja, hogy „gyermeke javát akarja”, de valójában félelmei és 

bizonytalansága miatt kontrollálja túlzott mértékben a gyermek viselkedését (Jung 1997). 

Az anyakomplexus által jellemezhető személyiség legfőbb problémája az elszakadás, a veszteségek 

elfogadása. Képtelen dönteni, nem tudja elfogadni az elutasítás, a negatív választás feszültségét, 

énjének agresszív részét. Anyjával átélt csodálatos részesülés élményét a későbbiekben 

teljesítményekkel próbálja elnyerni környezetétől, ami óhatatlanul kudarcra van ítélve. A 

frusztrációból eredő agressziója kiélhetetlen a környezete felé az elutasítástól való félelem miatt, 

ezért maga felé fordítva azt depresszióssá válik (Kast 1998). Intenzív kötődési igényét átülteti 

majdani, saját maga által alapított családjába, ha egyáltalán képes családot alapítani (Jung 1997). 

 

 

A túlvédés analitikus szociálpszichológiai felfogása 

 

Fromm szerint, ha a gyermek csak az elfogadó anyai szeretetet tapasztalja meg a követelő apai 

szeretet nélkül, lelki fejlődése legátlódik. A túlvédő anya gátolja a gyermek felnövekedését, 

gyámoltalanságra buzdítja, túl aggályos, megfertőzi gyermekét szorongásaival, nem tudja kívánni a 

gyermek természetes függetlenségét, elszakadását. A gyermek ennek hatására egyoldalúan 

befogadó típusú emberré válik, azt várja, hogy gondoskodjanak róla, hiányoznak belőle az apai 

tulajdonságok, mint a fegyelem, a függetlenség, az élet önálló irányításának képessége, társas 

környezetben mindig anyát keres magának, aki „hatalommal rendelkezik” fölötte (Fromm 2000). 

 

A „disszidens” szerzők leírásából kitűnik, hogy a szülői túlvédést patogén tényezőnek tartották a 

gyermek fejlődésében. Mindhárom irány a nevelést tanulható tevékenységnek tartotta, ezért a 

túlvédés leépítésének kulcsát a szülői túlvédő stratégiák visszaszorításában látták. Szerintük le kell 

állítani azt a folyamatot, amelyben a gyermek saját szolgálatába állítja a felnőttet, meg kell adni az 

esélyt, hogy a manipuláció sikerei helyett saját teljesítményének sikerét élhesse át, 

megtapasztalhassa erejét, képességeit. 
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II.2.1.2. A túlvédés fogalom pszichoanalitikus értelmezésének későbbi irányai 

A pszichoanalitikus és „disszidens” elképzelések áttekintése után olyan pszichoanalitikus 

eredetűnek tekinthető fogalmakkal hozzuk összefüggésbe a szülői túlvédést, mint a kötődés-leválás 

rendszer, az interakciós szinkronitás, valamint a mentalizáció/reflektív működés. Az említett 

fogalmak felhasználása elengedhetetlen a szülői túlvédés jelenségének pontosabb megértéséhez, 

hatékony operacionalizálásához. 

 

 

A kötődés-leválás egysége és az interperszonális szinkronitás folyamata 

 

Ainsworth meghatározása szerint a kötődés egy személy tartós (de változtatható) kapcsolati 

jellemzője, azzal a következménnyel, hogy az elsődleges gondozóval eltöltött hosszabb időszakasz 

után pervazív hatása van az adott személy pszichoszociális működésére (Ainsworth 1972). A 

kötődési jelenség tárgyalása kapcsán kevesebb szó esik az érem másik oldaláról, amit leválásnak 

nevezhetnénk (ez az az élményrendszer, feldolgozási mintázat, amit a személy leginkább az 

eltávolodás, veszteség, gyász idején él meg). Ebből a szempontból a kötődési kutatások során 

alkalmazott idegen helyzet kísérlet a leválási minőség vizsgálatának is tekinthető, ami azért nem 

meglepő, mert a kötődés jelentősége csak a leválási folyamatok tekintetbe vételével érthető meg 

igazán. 

A kötődési folyamatokat szervesen kísérő leválási folyamatok első tudományos igényű leírását 

Margaret Mahler adta (Mahler és mtsai, 1975). Szeparáció-individuáció kutatása az első három év 

érzelmi fejlődésének egy lehetséges normatív menetét mutatja be, melyben a gyermek független 

működési kapacitásával összehangban a szülők fokozatosan adják fel kontrolljukat (ez mindenképp 

összehangolódást kíván meg a két féltől). Bár Mahler közvetlenül nem vizsgálta a szülői túlvédést, 

ennek ellenére több megfigyelést tett a fejlődés normatív menetétől való eltérésekre. Úgy találta, 

hogy a gyermek függetlenségére adott túlzott környezeti reakcióvariációk megrekeszthetik vagy 

regrediálhatják a motiváció, a temperamentum és az általános fejlődés szintjét. Eredményei azt 

mutatják, hogy egy mindig jelenlévő, infantilizáló anya, aki akadályozza a gyermek individuációs 

késztetéseit, meggátolhatja a gyermek én-másik differenciációja tudatosságának teljes kifejlődését 

(más szavakkal úgy is mondhatnánk, hogy a tévesen mentalizáló szülő torzítja a gyermeki 

mentalizációt - a mentalizáció jelenségéről később lesz szó) (Mahler és mtsai 1975). 

A kötődési és leválási folyamatok egységét a kötődés kutatóinak több utalása is alátámasztja. Rutter 
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(1980) úgy találta, hogy a biztonságos kötődés serkenti a leválási folyamatokban létrejövő 

exploratív játékot, és az idegenekkel való kapcsolatteremtést. Ainsworth (1972) a kötődés-

felfedezés fogalmával hangsúlyozta ki a szoros kapcsolatot az anya biztonságos alapú felügyelete és 

a csecsemő felfedezési célú „kalandozásai” között. Bowlby (1977) a szülő szerepét a kötődési 

folyamatban kettősnek látta: egyrészt biztonságos alapot kell nyújtania, másrészt bátorítania kell a 

leválást, a felfedezést, az új szociális kapcsolatok létrehozását. A túlvédő, túlkontrolláló, a szeretet 

megvonásával manipuláló szülő a normál leválási folyamatokat akadályozza, szorongó kötődést 

vált ki a gyermekben. A túlvédés és kötődés-leválás folyamatok sérülésének összefüggéseit az 

újabb kutatások is alátámasztják (Muris és mtsai 2000). 

Valószínű, hogy mind a kötődési mind a leválási folyamatok léteznek, interdependensek, és a 

leválás empirikus vizsgálata legalább olyan fontos lenne, mint a kötődésé. A fiatal leválási 

folyamatai folyamatosan változnak a fejlődés során, bár hagyományosan úgy gondoljuk, hogy ezek 

a folyamatok aktívabbak a korai gyermekkorban és a serdülőkorban (Parker 1983). A kötődési-

leválálási folyamatok dinamikájának megértéséhez viszont szükségünk van egy következő fogalom 

bevezetésére, és ez nem más, mint az interperszonális szinkronitás. 

Az interperszonális szinkronitás folyamata az egyéni pszichés ritmusok személyközi 

összehangolódását jelenti, aminek fontos szerepe van a kötődés-leválás folyamat alakulásában, a 

csecsemőkori szelffejlődésben, a későbbi önszabályozásban (Bíró 2003). Az interakciós 

szinkronitásra vonatkozó metaanalitikus tanulmányok arra utalnak, hogy a gyermek biztonságos 

kötődésének kialakulásában az anya-gyermek kapcsolat optimális (közepes szintű) 

szinkronizáltsága játszik döntő szerepet. Tehát az anya-gyermek kapcsolatot főként nem a „jó” 

interakciók túlsúlya, a pozitivitás vagy koherencia jellemzi, hanem az interakciós hibák 

kijavításának képessége (Bíró 2003). A mérsékelt anyai bevonódás jobb, mint a magas fokú 

kontingencia, mivel így a csecsemő aktívabb szerepet tud játszani az interakciós hibák 

korrekciójában, ez serkenti leginkább a fejlődését (Fonagy és Target 2005). A túlvédő kapcsolatban 

az anya túlzott kontingenciára törekszik, a gyermek pedig alkalmazkodik ehhez, ami az 

interperszonális szinkronitás túlzásaihoz vezet, negatívan befolyásolva ezzel mind a kötődés-leválás 

folyamatát, mind a gyermek alakuló szelfstruktúráját. 

 

 

A mentalizáció mint a túlvédés értelmezésének új terepe 

 

Újabban a pszichoanalitikus irodalomból kifejlődő mentalizációs jelenségkör vizsgálata nyújt 

integratív lehetőséget a kötődés-leválás-interakciós szinkronitás folyamatainak és ezeken keresztül 
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a szülő-gyermek kapcsolati zavarok, szülői túlvédés mélyebb megértésére. A mentalizáció azoknak 

a mentális műveleteknek a gyűjtőfogalma, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a személy önmaga 

és mások pszichés működését – érzéseit, gondolatait, szándékait, cselekedeteit – megértse és 

ezeknek megfelelően szervezze meg viselkedését (Allen és mtsai 2011; Flaskay és Gyomlai 2012). 

A mentalizáció képessége tanulás eredményeként alakul ki a kommunikációs és egyéb viselkedéses 

jelenségek kontingenciáinak megfigyelése során, miközben mások mentális állapotaira 

következtetünk. A szülő mentalizációs színvonala meghatározza a fejlődő csecsemő mentalizációs 

minőségét és ezáltal a csecsemő kötődési biztonságát is (Allen és mtsai 2011). Ha a szülő-gyermek 

kapcsolat biztonságos, a szülő képes úgy tükrözni a csecsemő számára annak izgalmi állapotait, 

szorongásait, hogy azok nem válnak fenyegetővé, „idegenné” a gyermeki percepcióban, így 

lehetővé válik számára az autonóm szelf érzés, a valódi szelf élmény megtapasztalása (Winnicott 

1999). Abban az esetben, hogyha a szülő fizikai vagy pszichológiai értelemben elérhetetlen (ez 

létrejöhet a szülő fizikai hiányában, vagy bántalmazáskor és elhanyagoláskor, de akkor is, ha a 

szülő saját szorongásai miatt nem érzékeli vagy félreértelmezi gyermeke jelzéseit, ahogy ez 

túlvédés esetén jellemző), a gyermek izgalmi szintjei fenyegető, értelmezhetetlen élménnyé válnak, 

amelyek meghaladják megküzdési képességeit (Péley 2002). 

Bár a mentalizációval foglalkozó elméletalkotók kutatási eredményei főként a traumatizált, illetve 

elhanyagolt személyek pszichés jellemzőire vonatkoznak (Allen és mtsai 2011), nem zárkóznak el 

attól a lehetőségtől sem, hogy az enyhébb neurózisok esetén is előfordulhatnak mentalizációs 

problémák (Hámori 2000). Feltételezésem szerint – és ezt a fent tárgyalt elméletek és a klinikai 

tapasztalatok is igazolják – nem csak a „kemény” traumák, mint a bántalmazás, szexuális abúzus, 

hanem a „lágy” traumák (soft traumas - Turco 2006) is mentalizációs torzulásokhoz vezetnek. Ide 

sorolhatóak azok a tartós szocializációs mintázatok, mint az érzelmi bántalmazás, valamint a szülői 

túlvédés is. Tehát a mentalizáció fogalomköre alkalmasnak látszik arra, hogy közös alappal 

szolgáljon a három szülői visszaélésforma – a bántalmazás, elhanyagolás és túlvédés – fejlődés-

pszichopatológiai hatásainak integrált vizsgálatára, magyarázatára valamint a hatékony terápiás 

beavatkozások megtervezésére egyaránt. 

II.2.2. Rendszerszemléletű családterápiás megközelítések 

A családrendszer elméletek irodalma jelentős elgondolásokat tár fel az „anyai túlvédés” 

dinamikájával és meghatározóival kapcsolatban, habár a „túlvédés” kifejezést ritkán használják. 

Mielőtt bemutatnánk a túlvédés jelenségének családterápiás megközelítését néhány alapvető 

rendszerszemléleti fogalmat vezessünk be. 
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Az általános rendszerszemlélet elképzelése szerint az élő organizmusok egy nagyobb rendszer 

részeiként osztályozhatóak (pl. család, csoportok, közösség, nemzet, stb.). Minden rendszernek van 

egy bizonyos szabadságfoka attól a szuprarendszertől, amelynek a részét képezi (pl. az egyénnek a 

családjától), és minden rendszer individualitása a határai által biztosított, amelyeken keresztül 

kommunikál, és a kommunikációt a döntésekért felelős alrendszerek ellenőrzik (pl. a szülők a 

családok esetén) (Skynner, 1981). 

A modell szerint a rendszer több ponton aktiválható, és a szabályozás feedback mechanizmusok 

együttműködésének eredményeként valósul meg, így a rendszer minden része szervezi a többi részt, 

és szerveződik is általuk. Ha a család integrált rendszerként működik, akkor bizonyos hierarchia 

elengedhetetlen (a szülők között, a gyermekek és szülők között, stb.), a rendszer belső határait a 

megfelelő működéshez tisztázni kell, és az interakciók inkább támogatóak/affiliatívak (bizalmon és 

barátságosságon alapulnak) kell legyenek mint ellenségesek az optimális családi funkciókhoz 

(Skynner, 1981). 

A túlvédő családi kapcsolatok rendszerszemléletű megközelítések prototípusának tekinthető 

Sameroff és Emde (1989) elképzelése, akik kapcsolati zavarként vizsgálták a túlvédést. Ennek az 

elgondolásnak az volt a haszna, hogy nem egy személyt tesznek felelőssé, vagy hibáztatnak a 

problémáért, hanem a viselkedést a kapcsolat kontextusában vizsgálják. Vizsgálatuk kiterjedt a 

család jelenlegi státuszára és a gyermek-szülő kapcsolatának történetére, az egyéni jellemzőkre és a 

gyermek és szülők közös történeteire, a család szociokulturális támaszaira és stressz tényezőire. 

Eredményeik szerint a túlvédés akkor éri el a zavar szintjét, ha a normatív fejlődési folyamat, a 

gyermek szeparáció-individuációja túlzottan vagy hosszan tartóan akadályozva volt. Ebben az 

értelemben a túlszabályozás és a túlvédés például egy betegség vonatkozásában használható. 

Konkrétabban ez azt jelenti, hogy ha egy gyermek felgyógyul egy betegségből, és visszanyeri az 

önszabályozás betegséget megelőző szintjét, vannak olyan szülők, akik nem képesek elfogadni, 

felfogni a gyermek gyógyulását, és ezért hosszabban fenntartják túlvédő attitűdjüket, jóval a 

gyermek gyógyulása után is. 

A családterápiás irodalomban némi egyetértés látszik a szülői túlvédéssel kapcsolatban, melyet egy 

általánosabb, a családtagok egymástól való zavart differeciálódásának kontextusában tárgyalnak. 

Stierlin (1974) összegyűjtötte a túlvédés témájával kapcsolatban használt fogalmakat: 

− Bowen: „differenciálatlan egomassza”; 

− Minuchin: „összegabalyodott (enmeshed) család”; 

− Böszörményi-Nagy: „interszubjektív fúzió”. 
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Skynner (1981) feltételezése szerint egy érettségi dimenzió határozza meg annak a mértékét, hogy 

egy család milyen differenciációs kapacitással rendelkezik. Az optimális család „jól differenciált”, 

olyan tagjai vannak, akik több olyan differenciációs kapacitással rendelkeznek, mint a jól definiált 

identitás és az intimitás, valamint a felelősségek megfelelő megosztása. 

Minél alacsonyabban van egy család a differenciációs skálán, annál kisebb lesz a elkülönültség, az 

individualitás és a növekedés mértéke. A diszfunkcionális családok és egyének hajlamosak az 

ismerthez való ragaszkodásra, a veszteségtől és változástól való félelemre, és úgy rendezik az 

életüket, hogy a kivetített elvárásaikat lehetőleg soha ne kérdőjelezze meg vagy veszélyeztesse a 

változás. A házastárs, barátok kiválasztását, egy politikai vagy etikai nézet mellett való 

elköteleződést az a szükséglet befolyásolja, hogy elkerüljék azokat az új élményeket, amelyek a 

növekedést és a változást elősegíthetnék. Ezek a manőverek közelségkereső viselkedésben és a 

biztonságtól való függésben nyilvánulnak meg (Skynner, 1981). 

A következőkben részletesen bemutatom azokat a rendszerszemléletű, családterápiás elméleteket, 

amelyek a szülői túlvédés bizonyos aspektusait veszik számba. A bemutatásban szerepel Stierlin 

(Stierlin, 1974) elképzelése a családi tranzakciók zavarairól, Bowen (Bowen, 1978) családi 

projekciós elmélete, Böszörményi-Nagy Iván (Böszörményi-Nagy, Krasner, 2001) gondolatai az 

eltúlzott jogosultságról, Napier (Napier, 2000) infantilizációs elmélete, Forward (Forward, 2000) 

tipológiája a túlvédéssel „mérgező szülőkről”. Áttekintést adok egy új elképzelés, az Ungar-féle 

(Ungar, 2007, 2009) biztonságos ökológiák fogalmairól, valamint betekintést nyerhetünk az Ungar 

által javasolt családterápiás beavatkozás részleteibe. Megismerhetjük azokat a pszichopatológiákat, 

amelyeket a rendszerszemléletű családterápiás irodalom a szülői túlvédéssel hoz összefüggésbe. 

Végül megkísérlem egységes keretbe foglalni a szülői túlvédésről szóló rendszerszemléletű 

elképzeléseket. 

II.2.2.1. Stierlin: a családi tranzakciók zavarai 

Stierlin (Stierlin, 1974) a családi zavarokat a „tranzakcionális mód zavaraiként” fogalmazta meg, 

ami a családok irányító szerepére, dominanciájára utal a szeparációs-individuációs folyamatban. 

Azt állítja hogy ezek a módok tranzitívek (arra késztetik a szülőket hogy éretlen, dependens, 

irányítható gyermeket formáljanak) és kölcsönösek (abban az értelemben, hogy mindig kétirányú 

csere zajlik, ahol a gyermek és a szülő kölcsönösen formálják és befolyásolják egymást). Három 

tranzakcionális módot ír le, amelyeket a következőkben részletesen tárgyalunk a szülői túlvédés 

szempontjából. 

A megkötés (binding) tűnik a legrelevánsabbnak a szülői túlvédés szempontjából. A szülők úgy 

lépnek interakcióba a gyermekükkel, hogy szoros kötésben tartsák a szülői érdekeknek 
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megfelelően. Ez úgy történhet meg, hogy a megkötő szülő kihasználja a gyermek dependencia 

szükségletét kognitív szinten, így eltúlozva a gyermek valós szükségleteit, érzéseit és vágyait. 

Ennek következtében a szülő rossz definíciót nyújt a gyermeknek önmagáról. Kifejleszti és 

kihasználja gyermekében a lojalitást és a bűntudatot úgy, hogy a szeparáció (de még akár a 

gondolata is) szörnyű tettnek tűnjön a gyermek számára. 

Az elhanyagolás (expelling) a gyermek szülők általi tartós kirekesztését, elutasítását jelenti, ami 

önmagában nem érinti a túlvédés jelenségét - ez kevésbé hozható összefüggésbe a szülői 

túlvédéssel. A delegáció pedig a két megelőző tranzakcionális mód keverékeként jön létre. A 

gyermeknek megengedik hogy elhagyja a szülői érdekterületet, de csak egy bizonyos pontig. A 

gyermeket bátoríthatják arra, hogy differenciálódjon abban a mértékben, amilyenben egy bizonyos 

küldetés ezt megkívánja (pl. hogy híres író legyen, és megfeleljen a szülők önző ideáljainak, vagy 

az implicit vagy explicit családi célrendszernek), de tovább nem mehet, mert ellenkező esetben 

szembe találja magát a szülői rosszallással. 

Ha a gyermek elsősorban megkötött vagy delegált, a szimbiotikus túlélés szakértőjévé válik, arra 

készíti fel a képességeit és tehetségét, hogy amennyire csak lehet „méregtelenítse” és megtartsa, a 

veszélyes, túlkövetelő, intruzív szülőt. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, a gyermeknek fel kell áldoznia, 

vagy fejletlenül kell hagynia más készségeket és kapacitásokat, amelyek szükségesek lennének a 

progresszív individualizációhoz és szeparációhoz. 

II.2.2.2. Bowen: családi projekciós folyamat 

Bowen elmélete alapján a túlvédő viselkedés a szülőt domináns, a gyermeket szubdomináns 

szerepbe helyezi, míg az engedékeny szülői viselkedés a gyermek dominanciáját támogatja, és a 

szülő büntetően lép fel amint a gyermek megsérti a szülői autoritást (Bowen, 1978; Kerr, Bowen, 

1988). Mindkét esetben felerősödik a szorongás a kapcsolatban és a család funkcionalitása 

megreked. Abban a személyben (főként a gyermekben) jelentkeznek a tünetek, akinek többször kell 

alkalmazkodnia gondolatban, érzésben, viselkedésben, hogy ezzel fenntartsa a család viszonylagos 

harmóniáját. 

Gyakran megfigyelhető, hogy a nem túlvédő szülő gyakorlatilag nincs jelen a gyermek világában. 

Ezt a szülőt a partnere aktívan kirekeszti, vagy önként távol marad hogy ne kelljen a partnere 

érzelmi szükségleteivel foglalkoznia. Green és Beall (1962) esetei jól mutatják az apaság zavarait, 

apai elhanyagolás jelenségét. Sok esetben az anya mereven kontrollálja gyermekét, és infantilizáló 

tendenciák mutatkoztak nevelési stílusában. Ilyen esetekben a kezelés eredménye az apa 

jelenlétének növelésétől függött, melynek következtében lazult az anyai kontroll, és a terápia során 

a gyermek korához jobban illő kapcsolatot tudtak kialakítani a szüleivel. 
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Bowen olyan családrendszer elméletet alkotott, ami több valószínű tényezőre rávilágít a szülői 

túlvédés etiológiájában (Bowen, 1971, 1976a, 1976b; Kerr, 1981). Az elmélet két kulcsfontosságú 

változót ír le: 

− a szorongás mértékét; 

− a szelf integrációjának mértékét. 

 

Bowen a második változót az elmélet sarokpontjának tartotta (Bowen, 1976a), szerinte az emberek 

elhelyezhetőek egy kontinuumon aszerint, hogy milyen a fúziójuk vagy differenciációjuk mértéke 

az érzelmi és intellektuális működés területén. 

A kontinuum egyik végén azok az emberek találhatóak, akiknek az érzelmeik és az intellektusuk 

jelentős fúzióban van, az életüket az érzelmi rendszer dominálja, ők hajlamosak arra, hogy 

rugalmatlanok, kevéssé alkalmazkodók, valamint másoktól függők legyenek. Ők egy érzelemek 

által uralt világban élnek, teljesen kapcsolatorientáltak, folytonosan szeretetet és elfogadást 

keresnek. Ha nem nyerik el az elfogadást, akkor az életüket magányosan élik, vagy folytonos 

harcban azokkal, akiknek az elfogadását nem nyerték el. A szüleik dependens függelékeiként nőnek 

fel, és más, az eredetihez hasonlóan dependens kapcsolatokat keresnek (Bowen, 1976a). A 

„pszeudoszelfjük” (ez egy olyan énkép, amelyik nagy mennyiségű és változatos szabályokból, 

hiedelmekből és tudásból áll össze úgy, hogy a személy megfeleljen a környezetének) sokkal 

fontosabb, mint a „stabil szelfjük” (amelyik meghatározott hiedelmekből, véleményekből, 

ítéletekből áll, és intellektuális gondolkodásba, élettapasztalatokba és gondos mérlegelésbe vagy 

releváns alternatívákba ágyazódik). A két végponton lévő emberek teljesen eltérnek egymástól, 

mivel az utóbbiaknak fejlettebb a stabil szelfjük, kevésbé foglyai érzelmi világuknak. A 

differenciáltabb szülő képes megengedni a gyermekének, hogy növekedjen és kifejlessze az 

autonóm szelfjét túlzott szorongások nélkül, és anélkül, hogy megpróbálná saját képére formálni 

gyermekét. 

Bowen szerint, amikor akut feszültségek jelentkeznek egy házasságon belül, a következő négy 

lehetőség közül egy vagy több bekövetkezik: 

1. Megnő az érzelmi távolság a pár tagjai között (bár esetleg máshol kompenzálhatnak: egy 

pszichoterápia áttételi helyzetében, vagy egy házasságon kívüli kapcsolatban). 

2. Házassági konfliktus alakul ki. 

3. Az egyik félben diszfunkciók alakulnak ki, fizikai vagy mentális betegség formájában, szociális 

„acting out” viselkedésben – rendszerint az a fél érintettebb, amelyiknek a szelfjét a kapcsolat 

jobban károsította. 
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4. A gyermek zavaraiban – ami Bowen szerint a legelterjedtebb mintázat. 

 

Amikor egy párkapcsolat nem stabil, alacsony toleranciaszint alakul ki a szorongással és 

feszültségekkel szemben. Így amikor a feszültség megnő, a felek kísérletet tesznek arra, hogy egy 

sérülékeny harmadikat is bevonjanak, és egy olyan háromszöget hozzanak létre, amiben egyéni 

szorongásuk csökkenhet. A leggyakoribb háromszög szituációkban az apa veszi fel a külső pozíciót, 

és így gyakran passzívnak, gyengének, távolinak írják le, és a kialakuló konfliktust az anyára és a 

gyermekre hagyja. Az anyát gyakran agresszívnek, dominánsnak és kasztrálónak ítélik meg a külső 

szemlélők ilyen helyzetekben. A kialakuló háromszögek mindig érzelemvezéreltek. 

Bowen leír egy „családi projekciós folyamatot” aminek segítségével a szülői érzelmek meg tudják 

határozni egy gyermek jellemzőit. Például egy bizonytalan anya a gyermekkel kapcsolatos minden 

veszélyre figyel, aztán az érzékelt vagy elképzelt veszélyt tényként kezelve szorosabbra vonja a 

kapcsolatot a gyermekével úgy, mintha a gyermek élt volna át bizonytalanságot. A saját szorongó 

fókuszához formálja a gyermeket, attól függetlenül, hogy ez a gyermekre nézve mennyire pozitív 

vagy negatív következményeket jelent. Bowen szerint a projekciós folyamatban résztvevő 

gyermeket bizonyos, a szülőnek fontos szempontok szerint választják ki a testvérek közül (pl. az 

első szülött, meghatározott nemű, a csálád nehéz időszakában született, a legfiatalabb, veleszületett 

betegsége van, stb.). Ezek a gyermeki jellemzők felerősíthetik a folyamatot, de nem meghatározóak 

a projekció témája szempontjából. 

A projekciós folyamat az anya szorongásával kezdődik. A szorongó szülői erőfeszítés szimpátiába, 

érdeklődésbe, túlvédésbe megy át, amit főként az anyai szorongás irányít, és kevésbé a gyermek 

valós szükséglete. Az infantilizáló folyamatot mind az anya, mind a gyermek szorongása 

modulálhatja. Az ilyen családi stílus elkerülhetetlenül „többgenerációs átvitelei folyamathoz” vezet, 

ahol a diszfunkció sok generáció folyamán hozza létre a végső patológiát. Bowen elmélete szerint a 

szorongásnak központi szerepe van a házastársi diádon belül megjelenő fúzió kialakulásában, és a 

továbbiakban az egyik szülő (rendszerint az anya) és a kiválasztott gyermek között kialakulóban is. 

Hathatós külső segítség hiányában a családi zavarok olyan szociális kihívások szekvenciáit állítják 

a felnövekvő gyermek elé, melyek hatására a problémák önkéntelenül, generációról generációra 

adódnak át (Skynner, 1981). 

II.2.2.4. Böszörményi-Nagy: jogosultság, lojalitás és kapcsolati etika 

Böszörményi-Nagy Iván kontextuális családterápiás megközelítésében azt hangsúlyozza, hogy az 

emberi kapcsolatok alapja a kölcsönösség, az érdemek, előnyök és terhek megosztásának 

méltányossága, melynek hosszú időn át fennálló egyensúlya jelenti az egyén számára a 
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megbízhatóságot, biztonságot, bizalmat, és az ebből eredő jogosultság érzését. A jogosultság 

megszerzése, mely Böszörményi-Nagy elméletének egyik központi fogalma, alapvetően dinamikus 

folyamat, melyben a másoknak nyújtott törődésen, figyelmen keresztül mi magunk is 

részesülhetünk ilyenekben (Eerenbeemet, Heusden, 2001). 

A családon belüli horizontális és vertikális kapcsolatokatban a jogosultság megszerzése különböző 

módon történik. Szimmetrikus kapcsolatainkban, mint amilyen például a házastársi viszony, az arra 

való képességünk, hogy a saját érdekeink mellett mások érdekeit is figyelembe tudjuk venni, 

jogosultakká tesz bennünket a törődésre és az elismerésre. Az ilyen hosszú távú kapcsolatokra a 

változó egyensúly jellemző, aminek fenntarthatóságát az adás és kapás idői távlatában történő 

kiegyensúlyozottsága biztosítja (Eerenbeemet, Heusden, 2001). 

Aszimmetrikus kapcsolatokban, mint amilyenek a szülő-gyermek kapcsolatok is, az igazságosság 

egyensúlyának jelentése módosul. A csecsemők születésüknél fogva jogosultak a viszonzást nem 

követelő törődésre, hiszen önmagukról még nem tudnak gondoskodni. Ezt a jogosultságot nevezi 

Böszörményi-Nagy a kisgyermekek inherens jogosultságának. Akkor nevezzük a szülő-gyermek 

kapcsolatot megbízhatónak, ha a szülő a szimmetrikus viszonzás elvárása nélkül gondozza 

gyermekét. Az így megszerzett jogosultság elkötelezetté teszi a gyermeket a szülő iránt. Ez a szülők 

felé érzett lojalitás a későbbiekben az idősödő és beteg szülő gondozásában fejeződhet ki, vagy 

pedig azt a felnövő gyermek szülőként a saját gyermekeiről való gondoskodással adja tovább a 

következő generációnak (Eerenbeemet, Heusden, 2001). 

A szülő iránti lojalitás-érzés a gyermekben fokozatosan alakul ki a fejlődés során és ez az érzés az 

alapja a későbbi kapcsolatokban megjelenő igazságosságon alapuló kölcsönösségnek. A túlvédő 

kapcsolatban viszont a lojalitás érzésének kialakulása csorbát szenved, így a gyermek későbbi 

életkorában is egy korábbi szülői gondoskodásra érzi jogosultnak magát, és a szülő felelősségeivel 

szembeni lojalitása nem jelenik meg. Ha a gyermek nem tapasztalja meg csecsemőkori „inherens 

jogosultság” fokozatos csökkenését, túlzott jogosultságot épít ki magában, ami a későbbiek során 

képtelenné teszi további szimmetrikus kapcsolatok kialakítására – mindig mások érzelmi 

függelékeként fog létezni. Későbbi kapcsolataiban jogosnak érzi felháborodását a meg nem kapott, 

de valójában meg sem érdemelt szeretet miatt. Ebben a folyamatban elakad a jogosultságok 

vertikális és horizontális köre, kialakul a családi vakvágány. 

A túlvédett gyermek nem képes lojális lenni, miközben szülei túlzottan is azok. Ennek hátterében 

gyakran az áll, hogy a szülő gyermekkorában túlzott lojalitást alakít ki feltehetően 

bántalmazó/szigorú szüleivel szemben, majd saját szüleivel való ellenazonosulás révén túlvédő 

szülővé válik. Túlvédő nevelői attitűdjével a következő kérést fogalmazza meg gyermeke 

irányában: „teljes mértékben kiszolgállak csak fogadj el”, így akarva megszerezni a szülei részéről 
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megtagadott szeretetet. A túlvédő szülő bántalmazó gyermeket nevel magának, aki jogosultnak érzi 

magát arra, hogy a túlvédő szülőt büntesse saját továbblépési képtelenségéért (Böszörményi-Nagy, 

Krasner, 2001). 

II.2.2.5. Napier: az infantilizált gyermek 

A család rendszere belekényszeríti tagjait bizonyos szerepek eljátszásába, bizonyos pszichológiai 

pozíciók felvételébe (Napier, 2000). Ez a teljesen természetes folyamat akkor válik terhessé, ha a 

rendszer túl merev ahhoz, hogy ezek a szerepek szervesen fejlődjenek, átalakuljanak. A szülői 

családban felvett szerepek döntő befolyással vannak későbbi párválasztásunkra, házasságunkra és 

gyermeknevelési szokásainkra is. 

Azok a házaspárok, akik nem tudják egymás felé kifejezni haragjukat, képtelenek harcolni 

egymással, gyermekeikre is rossz hatást gyakorolnak. A konfliktusok elfojtásos, tagadásos 

megkerülése elszigeteli őket egymástól és saját érzéseiktől, s így elkerülhetetlenül belevonják 

gyermekeiket is, akik egy ki nem mondott harc eszközeivé válnak. Szülők és gyermekeik között 

szövetségek, koalíciók alakulnak ki, problémás családok esetében a generációkat átívelő 

kapcsolatok erősebbek, mint a házastársaké. Sokszor már a szülők sem voltak képesek leválni saját 

szüleikről, és ezt a mintát ismétlik meg gyermekeikkel. A családterápia egyik legfontosabb feladata 

annak felismerése, hogy a szülő magához köti-e gyermekét, s ha igen, ezt milyen eszközökkel éri el. 

Stierlin ezeket a gyerekeket nevezi „családhoz láncolt” gyerekeknek (Stierlin, 1974). 

Napier (Napier, 2000) a „családhoz láncolást” aszerint osztályozza, hogy a gyermekek melyik 

generáció szintjén vannak a családhoz láncolva. E szerint vannak szülősített gyerekek, akik a 

szüleik szüleiként funkcionálnak, vannak házastársi vagy partneri gyerekek, akiket szüleik 

egyenrangú félnek tekintenek, és vannak infantilizált gyerekek, akik túlzottan függőek, 

beleragadnak gyermeki pozíciójukba. 

A továbbiakban a témám szempontjából releváns infantilizációt részletezem. Ebben az esetben a 

szülő mindenre kiterjedő segítőkészsége, figyelmessége láncolja a családhoz a gyereket. A szülő 

arra szocializálja gyermekét, hogy elesettnek, gyengének, gyámoltalannak érezze magát. Azt 

sugalmazzák gyermekeiknek, hogy a világ rettenetes, tele van veszedelmekkel, és a gyermeknek 

segítségre van szüksége, hogy leküzdje a külső akadályokat. Ezzel a túlságosan „infantilizált” 

gyermeket éretlenné, tőlük függővé teszik. Napier szerint lányok és kisebb gyermekek esetén 

gyakrabban figyelhetjük meg ezt a jelenséget, ami bizonyos mértékig kulturális sajátosságnak is 

tekinthető (Napier, 2000). 

A gyermekeiket agyonbabusgató szülők gyakran nagyon kevés támogatást kaptak saját szüleiktől. 

A külvilág felé nagyon magabiztos külsőt mutatnak, de belül nagyon üresnek, érzelmileg 
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kifosztottnak érzik magukat. Ezt a kifosztott „belső gyermeket látják bele saját gyermekükbe”. 

Gyakran hallani tőlük, hogy „velem rosszul bántak gyermekkoromban, én egészen másképp 

nevelem majd a gyermekeimet, mindent megadok nekik, amit csak lehet”. Gyerekük túlóvásával 

saját tudattalan vágyaikat akarják kielégíteni, olyan szülők lesznek, amilyenekre gyermekkorukban 

vágyakoztak. A túlzott figyelem és egocentrikus aggályoskodás miatt nem veszik észre, hogy 

gyermekeiknek függetlenségre is szükségük van. Arra kondicionálják őket, hogy mindig 

támaszkodjanak másokra, ne legyenek önálló kezdeményezéseik. Ennek hatására a gyermek rabja 

lesz a segítő mások társaságának, e nélkül életképtelennek érzi magát. Az önfeláldozó szülő 

szolgálatait szinte lehetetlen más személlyel helyettesíteni – hiszen ez is volt a szülő nem egészen 

tudatos célja: a pótolhatatlanság. Ezért gyakran visszatér a családi fészekbe, legrosszabb esetben 

örökre benne is ragad (Napier, 2000). 

Az apák, azon ritka esetekben, amikor megjelennek a család életében, gyakran jegyzik meg 

feleségüknek, hogy „agyonkényezteted a gyereket”. Valóban az anyák hajlamosabbak az 

elkényeztetésre, amiért – mivel többnyire tudattalan folyamatról van szó – nem lehet felelőssé tenni 

őket. Ez a magatartás több forrásból is táplálkozik. A mi kultúránkban sajnos a szülőség, az anyaság 

kezd magányos tevékenységgé válni. Emiatt a legtöbb anya feszültnek, frusztráltnak, segítség 

nélkülinek érzi magát. Rengeteg érzelmet sugároznak gyermekeik felé, és gyakran nagyon keveset 

kapnak környezetüktől. „Érzelmi vákuumban” élnek, így nem csoda, hogy ha a gyermekeikről való 

gondoskodásból merítik a hiányzó érzelmi szükségletet. Ha lányuk van, könnyű kivetíteni rá 

érzelmi szükségletüket, amit azután az intenzív azonosítás eredményeként túlzott anyáskodással 

„pótolnak”. Ha a férj érzelmileg elhanyagolja feleségét, akkor az asszony hajlamos lesz fiát 

túlkényeztetni, mintha azt mondaná: „Nem akarom, hogy te is elhagyj, mint az apád!” (Napier, 

2000). 

Ezekben az esetekben az apa pótolhatná a felesége érzelmi hiányát, de rendszerint érzelmileg, és az 

esetek többségében fizikailag is távol van a családjától. Hogy ez miért történik így, annak is sok oka 

lehet: az apa munkája, elfoglaltsága, a férfiakra jellemzőbb érzelemi kifejezés nehézsége, az hogy 

az anya nem tudja beengedni az apát gyermekével alkotott érzelmi kettősébe. Tehát arra a 

következtetésre juthatunk, hogy senki sem tehető felelőssé, és mégis mindenki felelős. Ebből 

következik, hogy a család hibás működését csak együttes erőfeszítéssel, rendszerszinten lehet 

kijavítani (Napier, 2000). 

Böszörményi-Nagy rámutat, hogy az önfeláldozó anya önkéntelenül adósává teszi gyermekét. A 

gyermek késztetést érez arra, hogy „adósságát” valamilyen formában visszafizesse. Ha az anya nem 

ad lehetőséget arra, hogy gyermeke visszafizesse az „adósságát”, és továbbra is önfeláldozó marad, 

egy folyamatosan elmérgesedő köteléket hoz létre saját maga és gyermeke között (Böszörményi-
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Nagy, Krasner, 2001). 

Az infantilizált gyermek úgy érzi, mások támogatására szorul. A számára biztonságosnak tűnő 

kapcsolatban kedvesnek, barátságosnak hűségesnek tűnik, egészen addig, amíg az elvárt feltétlen 

szeretetért a partner nem kíván valami ellenszolgáltatást. Attól tartva, hogy azzal esetleg 

veszélyezteti a támogatást, nem meri kimutatni haragját, mint ahogy anyjával szemben sem tehette 

(és már az anya sem tudta ezt közvetlenül kifejezni). Rejtett, passzív módon fejezi ki negatív 

érzéseit, vagy magába zárja őket, és így eljuthat akár a depresszióig is. Jellemző lehet rá az 

önsajnáltatás, az hogy mások áldozataként adja elő magát. Ezzel kíván szimpátiát, együttérzést 

kicsikarni környezetéből. Házastársában is gondozót, egyfajta pótmamát keres (Napier, 2000). 

II.2.2.6. Forward: a „mérgező szülő” semlegesítése 

A túlvédés jelensége sokszor az anya irányító, aggodalmas magatartása miatt jön létre. Ezt a 

folyamatot írja le Susan Forward (Forward, 2000) Mérgező szülők c. könyvében. Az anya szinte 

fizikai fájdalmat érez, mikor gyermekeitől kénytelen elválni. Úgy érzi, csak azért él, mert a 

gyerekeknek szükségük van rá. A leválás gondolata súlyos veszteségként jelenik meg 

gondolataiban, és a beinduló gyászreakció egy természetes következménye a tagadás, aminek jelen 

esetben könnyű a kivitelezése, hiszen nem halt meg senki. A gyermek hibáit, problémáit személyes 

kudarcként éli meg, hiszen énképe nem különült el megfelelő mértékben gyermekétől. Tipikusan 

használt mondata a „te mindig a gyermekem maradsz”. Nem tudja gyermekét felnőttként kezelni, 

minden önállósági kísérletét, minden önálló döntését személyes sértésnek veszi. 

Azok a gyerekek, akiket nem bátorítanak saját aktivitásra, kezdeményezésre, próbálkozásra, 

nem készítenek fel a kudarc elviselésére, gyakran tehetetlennek érzik magukat. A szülői aggodalom 

és az általa kiváltott irányítás, ellenőrzés a gyermekben is aggodalmat, szorongást vált ki. A 

szorongó, félénk gyermek pedig nagyon nehezen válik felnőtté. Ha sikerül is leráznia magáról a 

szülői irányítást, más tekintélyszemélyek elfogadásáért, útmutatásáért fog sóvárogni (Forward, 

2000). 

Az önmagában bizonytalan szülő, gyerekei segítségével határozza meg saját énképét, méltán 

retteg a feleslegessé válástól, épp ezért próbálja meg tudattalanul állandósítani gyermekeiben a 

tehetetlenség érzését. Nagyon megrázóak a szavak, amit Forward emel ki a szülő tudatalattijából: 

„Azért teszem ezt, mert annyira rettegek, hogy elveszítelek, hogy még arra is kész vagyok, hogy 

boldogtalanná tegyelek.” (Forward, 2000). 

A szülő változatos eszközöket tud mozgósítani, hogyha „fejébe veszi”, hogy gyermekét nem 

engedi leválni. A közvetlen irányítástól a megalázáson, a megfélemlítésen, a szeretet megvonásán, a 

katasztrófa kilátásba helyezésén keresztül a hatalmi harc különböző változataiig gazdag 
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fegyverarzenál felett rendelkezhet. A manipulációs eszközök választása szerint Forward a túlvédő 

szülők három csoportját különíti el (Forward, 2000): 

- A „segítő”, mivel nem tudja elengedni gyermekét, olyan helyzeteket teremt, amelyekben a 

felnőtt gyermeknek „szüksége van rá”. Nagyon nehéz felismerni ezt a technikát, mert jó 

szándékú segítségnek tűnik. A szülő meg van győződve odaadásáról, s ha figyelmeztetnénk, 

hogy ezt a segítséget senki nem kérte tőle, valószínűleg megsértődne. A gyermek, mivel a szülői 

jó szándék és saját függetlenségi vágya közé szorult, és ezt a feszültséget csak indokolatlannak 

látszó konfliktussal lehetne feloldani, elkezdi a depresszió tüneteit mutatni. 

- A „mártír” gyermeke minden önálló megnyilvánulását rosszallással veszi tudomásul. Úgy érzi 

megsértették, semmibe veszik szülői önérzetét, és ennek rendszerint hangot is ad. 

Kommunikációjában gyakran jelenik meg az önfeláldozás, a gyermekei felnevelésére szánt évek 

felemlegetése. 

- Az „összehasonlítgató” szülő nem vállalja a közvetlen konfliktust gyermekével. A „bezzeg 

gyerek” taktikáját felhasználva megosztja a testvéreket, egymás ellen hangolja őket. A harcot a 

testvérekre bízza, miközben megelégedéssel veszi tudomásul, hogy „igaz, civakodnak egy 

kicsit, de legalább ott vannak a közelében.” 

 

A szülői kontrollal szemben kétféle módon szoktunk reagálni: meghátrálással vagy 

fellázadással. Egyik módszer sem célravezető, mindkét esetben a szülő irányít bennünket, és a lélek 

szintjén egyik sem változtat semmin. A folyamat csak akkor törhető meg, a leválás csak úgy 

hajtható végre, ha tudatosan végrehajtjuk azokat a változtatásokat, amelyek képessé tesznek rá, 

hogy átvegyük az irányítást saját életünk fölött. A Forward által javasolt út a szülők szembesítése 

viselkedésükkel, az identitások közös megfogalmazása, vagy kezelhetetlen összeférhetetlenség 

esetén a felszínesebb kommunikáció, a találkozások ritkítása, esetleg megszűntetése egyike a 

járható utaknak. Hatalmas erénye a módszernek, hogy a fokozott tudatosítás miatt megóvja a 

„gyermeket” a megfutamodástól és az érzelmi szakítástól (Forward, 2000). 

II.2.2.7. Ungar: a biztonság, a kockázatvállalás és a felelősség megfelelő aránya 
biztonságos ökológiákban 

Ungar elképzelése szerint az alacsony kockázatú környezetben (biztonságos ökológiákban) 

megjelenő túlvédő nevelés negatív hatású a gyermek pszichoszociális fejlődésére (Ungar, 2009). 

Tanulmányában azokat a családi és társadalmi dinamikákat tárgyalja, amelyek túlvédéshez 

vezetnek. Bemutatja, hogy a középosztálybeli családokban a túlvédés a szülők azzal kapcsolatos 

alulinformáltságából ered, hogy gyermekük pszichoszociális fejlődéséhez milyen kihívások és 
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felelősségek szükségesek, továbbá azok a társadalmi szintű információik hiányoznak, hogy a 

fiatalok nagy része manapság sokkal nagyobb biztonságban van, mint bármely megelőző történelmi 

korszakban. A kihívások vállalásának előnyeire fókuszálva bemutatja azt a három részből álló 

intervenciós modellt, amely segít megküzdeni a túlvédés negatív hatásaival, biztonságos 

lehetőségeket nyújtva a fiatal számára, hogy az általa kezelhető mértékű veszélyeket és felelősséget 

megtapasztalhassa (Ungar, 2009). 

A klinikai munkában megfigyelhető trend azoknak a fiataloknak a segítségkérése, akik biztonságos 

közösségekben nőttek fel, de nincs lehetőségük olyan tapasztalatok megszerzésére, amelyek a 

múltban a normatív átmeneteket biztosították. Azokat a viselkedéseket, melyekben jól 

érzékelhetőek a kockázat vagy a felelősség elemei (pl. egyedül vagy a barátokkal iskolába menni, 

biciklizni az utcán, másoknál aludni, közösségi porgramokban részt venni, stb.) a szülők sokszor 

megtiltják gyermekeiknek, mivel biztonságban szeretnék tudni őket. A szülői felügyelet egyre 

inkább bővül a napközikben elhelyezett webkamerákkal, az általános iskolások mobiltelefonnal 

való ellátásával, netes biztonságot fokozó eszközökkel és a gyermekek fizikai követésével, amikor 

azok játszani szeretnének vagy rekreációs tevékenységeken vesznek részt (Ungar, 2009). 

Egyértelműnek látszik, hogy ezek az elővigyázatosságok sokszor: 

− szükségtelenek; 

− megfosztják a gyermekeket attól, hogy lehetőségük legyen az egészséges pszichés fejlődés 

megtapasztalására; 

− hozzájárulnak a devianciák és a szélsőséges szorongások gyermekkori megjelenéséhez; 

− a gyermekeket felkészületlenül hagyják a felnőttkori független életbe való átmenet 

szempontjából. 

 

Mivel a szülői túlvédés alapvetően normatív működésből ered, nehézséget okoz a jelenség klinikai 

elkülönítése a normál szülői védelemtől. Fontos különbséget tenni az adaptív stressz, vagy a 

kulturális hatások következtében megnövekedett védelem és a szülői túlvédés között. A 

posztmodern társadalom hatásait idegenül szemlélő szülők számára normálisnak tűnhet a szülői 

védelem egyoldalú növelése, a gyermekek fokozott felügyelete, de a gyermekek egészséges fizikai 

és pszichoszociális fejlődése szempontjából a túlvédés szükségtelenül előnytelen jelenség (Barber, 

1996). 

Ungar a biztonságos ökológiákban létrejövő káros hatású szülő túlvédés hátterében három, a 

társadalom posztmodern fejlődéséből levezethető hatást különít el: 

1. A második világháborút követő ipari fellendülés a nukleáris családok mobilizációjához és 
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változatos posztmodern létrejöttéhez vezetett. Ezekbe a családi szerkezetek kevésbé kohezívek, a 

szociális funkciók gyengülésével jártak, időben kevésbé stabilak (Popenoe, 1988). A családi 

hatalom, a szülői szerepek gyengülésére a szülők a gyermekeikkel szembeni megnövekedett 

ellenőrző funkciókkal reagáltak (Gairdner, 1992; Ungar, 2009). 

2. A szülői identitás fellazulásával a gyermeknevelés egyre inkább identitásprotézissé vált, ami azt 

jelenti, hogy a kevés számú gyermek teljesítményei válnak a szülői sikeresség mércéjévé. A rövid 

távú gyermeki sikeresség hajszolása közben a szülői kontrollviselkedés megerősödik, és a hosszabb 

távú gyermeki életfeladatok, mint például az autonómia fejlődése sérül (Ungar, 2009). 

3. Míg a modernitás egyik vívmánya a gyermeki lét a felnőttekétől eltérő minőségének felismerése 

és elismerése volt, addig a posztmodernben a gyermekek jogi és gazdasági emancipációja 

hangsúlyozódott ki, ami felbontja a hagyományos "védett gyermekkor" kereteit, és figyelmen kívül 

hagyja a jogi és gazdasági eszközök használatához szükséges felkészülés és felelősség fontosságát 

(Vajda, 2005). A lehetőségekkel elhalmozott, de azok kihasználására éretlen gyermek méltán tűnik 

védtelennek a szülők számára, ami viszont tovább odázza annak érését (Ungar, 2009). 

 

A fenti hatásokat a média hisztériakeltő hatása koronázza be azzal, hogy híreit hajlamos úgy 

szelektálni, hogy azok a mai kor veszélyességét sugalmazzák, ezzel növelve nézettségét. Ungar 

felsorolja azokat a tényezőket, amelyek arra utalnak, hogy a nyugati középosztálybeli családokban a 

fiatalok ma sokkal nagyobb biztonságban élnek, mint bármikor a történelem folyamán. 

Kriminológiai vizsgálatok sokasága igazolja, hogy a mai gyermekek és fiatalok nem 

veszélyesebbek sem önmagukra, sem másokra, nem kontrollálhatatlanabbak, mint a múltban 

(Ungar, 2009; Chesney-Lind, Belknap, 2004; Child Trends, 2007). 

Felkavaróan ironikus viszont az a tény, hogy a statisztikai veszélyeztetési adatokat figyelembe 

véve, a gyerekek a legtöbbször akkor kerülnek veszélybe, amikor a családjukkal, vagy a 

lakóhelyükön tartózkodnak. A szexuális erőszakot nagy általánosságban a gyermek által ismert 

személyek követik el, amikor a gyermek az otthonában tartózkodik. A legtöbb 

gyermekbántalmazást a szülők követik el nevelési vitáik eredményeiként. Az internetes szexuális 

zaklatások és a cyber bullying 79%-ban szintén az otthoni számítógépeken keresztül érik el a 

gyermekeket. A fegyveres emberölés is gyakrabban történik akkor, amikor a gyermek otthon van. 

Ungar (2009) szomorúan állapítja meg, hogy a statisztikai adatok alapján a gyermek számára a 

biztonságos környezet az otthon bejárati ajtaján kívül van. 

A biztonságos ökológiákban a szülői pszichológiai kontrollt tartja a legkárosabbnak a gyermekek 

fejlődése szempontjából. A pszichológiai kontroll (Barber, 1996) a kontroll egy olyan rejtett 

formája, ami a manipuláción és a szülő-gyermek kötődés kihasználásán (pl. szeretetmegvonás, 
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bűntudatban tartás), az érzelmi töltésű kifejezéseken, a kritikán (pl. elégedetlenség, szégyen) és a 

túlzott személyes kontrollon (pl. kizárólagos birtoklás, védelmezés) keresztül akadályozza és 

megtöri a pszichológiai fejlődést, hosszabb távon internalizációs és externalizációs tüneteket hozva 

létre (erre saját kutatásomban is találtam bizonyítékokat - lásd a IV.4. fejezetben). 

A gyermek részéről is léteznek faktorok, melyek kiválthatják a szülő túlzott védelmét. Például 

gyermek valamilyen sérülékenysége (speciális fizikai, mentális állapota, betegsége, stb.) 

megemelheti a szülő stessz szintjét, ami fokozza védelmi viselkedését a gyermek 

sérülékenységének kompenzálására. Mindeközben a szülő nem veszi észre, hogy hosszabb távon a 

túlzott vélemmel súlyosabb fejlődési hiányosságokat, pszichés tüneteket hoz létre gyermekében, 

mint amilyen annak eredeti sérülékenysége volt (Mullins és mtsai, 2004). 

Azt is meg kell említenünk, hogy a szülői védelem mértékét a környezet is jelentősen befolyásolja. 

A különösen veszélyes fizikai és szociális ökológiákban a szülő fokozott védelmi viselkedése, 

merevebb, autoriter (Baumrind, 1971), a kriminális közösséget kizáró (Brodsky, 1996) magatartása 

adaptív lehet a gyermek egészséges fejlődése szempontjából. Tehát ahhoz, hogy a szülői védelem 

elégséges mértékét meghatározzuk, a gyermek általános fejlettségén túl a fizikai és szociális 

kontextus minőségét is figyelembe kell vennünk. 

 

Ungar fontos megjegyzése, hogy a veszélyekkel és nehézségekkel szemben önmagában a szülői 

védelem növekedése nem lehet megoldás. A többszörös hátrányokat megtapasztaló reziliens 

családokra érvényes tulajdonságok a következők: a szerepek és a felelősségek kialakítása megfelelő 

és ezek kezelése megbízható módon történik; a feladatok elvégzésére fordított figyelem mértéke 

egyensúlyban van az érzelmi vágyakkal és szükségletekkel. A túlvédő családok nem mutatnak 

hatékony rugalmasságot, és arra sem képesek, hogy a releváns információkat kiszűrjék a kevésbé 

lényegesek közül, amelyeknek kisebb jelentőségük van számukra a meghatározott szociális 

ökológiában (Ungar, 2009). Minden családnak meg kell küzdeni a gyermekeket fenyegető 

veszélyekkel, lehetőleg olyan módon, ami még nem sérti a növekedésre irányuló felfedezési 

törekvéseket (Vygotsky, 1978). A védelem mellett a felkészítést is fontosnak tartja a nevelésben, 

amit a "kockázatvállalás előnyeként" nevez meg (Ungar, 2009). 

 

A klinikai gyakorlatban megjelenő gyermekek alapvetően két módon reagálnak a túlvédésre. A 

gyermekek egy része elfogadja a szülők félelmeit, az elképzelt veszélyeket amik fenyegethetik őket, 

és visszahúzódnak. Ezeket a gyermekeket leginkább szorongásos zavarok veszélyeztetik, valamint a 

fizikai aktivitás hiánya, a túlzott szülői irányításnak és a következményesen sérült motivációnak 

köszönhetően (Ungar, 2009). Azok a tanulmányok, amelyek a szülők hatalmat átruházó 
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viselkedésével foglalkoznak kimutatták, hogy azok a szülők, akik korlátozzák a gyermekeik 

felelősségeit és a kihívások megtapasztalásának lehetőségeit, sokkal inkább külső kontrollos 

gyermekeket nevelnek, akik sokkal valószínűbben kerülnek veszélybe iskolai környezetben (Lynch, 

Hurford, Cole, 2002). Az ilyen gyermekek kevésbé lesznek megbecsült diákok. A klinikai adatok 

igazolják, hogy az őket körülvevő világot sokkal veszélyesebbnek látják, és emiatt elmulasztják 

megfelelően megtapasztalni a mindennapi kihívásokat (Kadson, DiGeronimo, 2004). 

A másik figyelemreméltó mintázat akkor jelenik meg, amikor a fiatal ellenáll a szülei határozott, 

biztonságot hangsúlyozó felszólításainak. Mivel túl sokszor tapasztalják meg a szüleik óvó tiltásait, 

ezért önállóan keresik meg a lehetőségeket a kockázatok és felelősségek megtapasztalására. Annak 

érdekében, hogy sikeresen oldják meg kamaszkori fejlődési feladataikat, a fiatalok egy része túlzott 

kockázatvállaló viselkedéseket mutat. Egy részről megpróbálják pótolni a kortársak által is elismert 

átmeneti rítusokat, másrészről szükségtelen veszélybe sodorhatják önmagukat (Ungar, 2009). 

Azok a fiatalok, akik ellenállnak a szüleik túlzott védelmének, csupán olyan lehetőségeket 

keresnek, ahol kipróbálhatják saját határaikat. A drogabúzus, az utcán való felügyelet nélküli 

időtöltés, a korai szexuális élmények és a kisebb bűncselekmények értelmezhetőek alternatív, de 

társadalmilag méltán szankcionált átmeneti rítusokként (Ungar, 2009). 

 

Abból a célból, hogy a családokat segítse a túlvédő mintázatok megváltoztatásában, Ungar egy 

három lépéses klinikai beavatkozást dolgozott ki. A beavatkozás a szociál-konstruktivista és a 

posztmodern terápiás megközelítésekből kölcsönöz gondolatokat, meghatározott lépéseken 

keresztül megy végbe, viszont nagy mértékben idomul a család aktuális szükségleteihez is. 

Első lépés: a szülők felkérése arra, hogy saját gyermekkorukról beszéljenek. 

A szülőket arra kérik, hogy emlékezzenek vissza saját kockázatvállalási mintázataikra valamint 

azokra a kalandos eseményekre vagy felelősségekre, amelyek az ő felnőttkorba való átmenetüket 

jelezték. A fókusz azokon a sűrített gyermekkori tapasztalat-leírásokon van, amelyekről a szülők azt 

állítják, hogy növelték az önbecsülésüket, megmutatták a bennük rejlő lehetőségeket, segítettek 

kifejleszteni az önállóságukat, valamint a másokkal szembeni együttérzést. A múltról szóló 

elbeszélésekben gyakran tapasztalhatóak ellentmondások. A szülők minimalizálják a múltbeli 

kockázatvállalásuk fejlődésükre gyakorolt előnyeit és alaptalan megjegyzéseket tesznek gyermekük 

megküzdési kapacitásainak hiányosságaira, vagy azzal érvelnek, hogy a mai világ sokkal 

veszélyesebb, ezért nagyobb mennyiségű felügyeletet kell biztosítaniuk gyermekeik számára. Az 

első lépés alatt a terapeuták még nem intéznek kihívást a szülői vélekedésekkel szemben, inkább a 

felnőttek fejlődését segítő tapasztalatok leírásán dolgoznak együtt a családdal. 
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Második lépés: gyermek a kihívásokra és a felelősségre mutatott motivációinak felmérése. 

Ebben a szakaszban a szülőket arra kérik, hogy vizsgálják meg a gyermekeik motivációit a 

problémaviselkedéseikre. Ahol a gyermek szorongó és visszahúzódó, a vizsgálat a zavart viselkedés 

funkcionalitására terjed ki: „Hogyan segít a szorongás abban, hogy a gyermek biztonságban 

maradjon?”, „Mire lenne szüksége a gyermeknek ahhoz, hogy sokkal függetlenebbül és 

megbízhatóbbal viselkedjen?” Ahol a gyermekek veszélyes, deviáns módon viselkednek, a 

viselkedések más funkcionális aspektusaira koncentrálnak a kérdések: „Hogyan segíti a gyermeket 

a deviáns magatartás abban, hogy megtapasztalja a kalandot és a felelősséget?”, „Mit jelez vissza a 

számára az, ha ilyen módon viselkedik?” Elvárt, hogy mindegyik családtag válaszoljon ezekre a 

kérdésekre, beleértve magát a fiatalt is, hogy ő is elmagyarázza annak a helyzetnek az előnyeit és 

hátrányait, ahogyan alkalmazkodott a megtapasztalt gondozói túlvédéshez. 

 

Harmadik lépés: a gyermeki problémaviselkedés biztonságos alternatíváinak megkeresése. 

Ez alatt a lépés alatt a beavatkozás a szülők múltbeli viselkedésének felelevenítése és a gyermek 

motívumai felől a fiatal alternatív viselkedéseinek azonosítása felé mozdul el. Ezek az alternatívák 

eléggé biztonságosak kell legyenek ahhoz, hogy megnyugtassák a szülőket, de tartalmazniuk kell a 

szükséges kockázatokat és felelősségeket, amelyek fontosak ahhoz, hogy a fiatal képes legyen az 

„érettség szakadékának átugrására”. 

II.2.2.8. A klinikumban előforduló specifikus túlvédő családrendszerek 

 

Carr: házastársi túlvédés és depressziós tünetek 

 

A családon belül megjelenő depressziós tünetek gyakran patológiás, merev kapcsolati 

mintázatokon, kényszerpályákon alakulnak ki és erősödnek fel. Ezek a kapcsolatrendszerek 

általában egy passzív, depressziós tüneteket mutató félből és egy aktív, túlvédő komplementer 

személyből állnak. Az aktív fél gyakran figyelmen kívül hagyja a depressziós családtag 

erőtartalékait, egyoldalú gondoskodással reagál a tünetekre (ennek hátterében a segítésen kívül 

nárcisztikus és dominancia szükségletek is meghúzódhatnak), miközben ambivalencia, agresszió 

jelenik meg a depressziós fél passzivitása miatt. Egy jellegzetes ciklikus mintázat alakul ki a segítő 

és a depressziós fél között: a depressziós fél tevékenysége beszűkül, amire a segítő fél 

gondoskodásának fokozásával reagál; ennek hatására a depressziós még elesettebbnek érzi magát, a 

segítő fél pedig a túlterhelődésig fokozza erőfeszítéseit; a folyamat csúcspontja egy  agresszív 

kitörés lehet, melyben mindkét fél megfogalmazza szemrehányásait; végül a felek a bűntudat és a 
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tehetetlenség mentén visszarendezik az eredeti állapotot. 

A viselkedésközpontú pár- és családterápiában a túlvédő kapcsolatok depresszió fenntartó hatását 

elsősorban pszichoedukációval és a destruktív viselkedési minták megszakításával mérséklik. 

Fontos továbbá a kellemes események beütemezése, a negatív hierdelmek tesztelése, a 

kommunikációs- és problémamegoldó készségek fejlesztése is (Carr, 2006). 

 

Túlvédés és droghasználat 

 

Az addikciók rendszerszemléletű irodalmát külön is érdemes kiemelni a túlvédő szülői 

magatartások kapcsán, mert modell értékű jelenségeket jelenítenek meg. Blechman (Blechman, 

1982) három feltevésben fogalmazta meg a droghasználó magatartás családi hátteréről szóló 

feltételezéseit: 

1. a csonka család hipotézis: gyakran a gyermek az apa hiányában nő fel; 

2. a túlvédő anya hipotézis: egy elkényeztető és domináns anya hatása, valamint a kevéssé 

hatékony apa jelenléte okozza a szerhasználatot; 

3. a családi interakciós hipotézis: a családi interakciók (az anya, az apa és a testvérek között) 

tartják fenn a szerhasználó magatartást. 

 

A droghasználó esetek egy részében megfigyelhető a függő és anyja közötti eltúlzott kapcsolat, 

egészségtelen koalíció, amiből az apa, aki általában a passzívabb szereplő, kizárásra kerül 

(Demetrovics, 2007). Az anya-függő szimbiotikus kapcsolatának okaként az anya traumatikus 

gyermekkorából adódó szeparációs szorongását találják, amit az anya azzal old fel, hogy gyermeke 

folyamatos segítését személyiségpótlékként használja (Hoyer, 2010; Kelemen, 2001). 

A droghasználók családjában gyakran alakulnak ki játszmaszituációk. Ennek egyik példája, amikor 

az anya-függő szövetségben az anya folyamatosan „falaz” gyermekének, „elsimítja az ügyeit”, 

ezzel benntartva a gyermekét a kapcsolatban, a valódi megoldásokat elodázva, távoltartva az apát és 

a potenciálisan segíteni tudó személyeket a valódi megoldások ösztönzésétől. Az apa egyre inkább 

kivonja magát a megoldásból, és az anyát okolja, aki ambivalens reakcióival még tovább növeli a 

helyzet kiszámíthatatlanságát, labilitását, megerősítve a gyermek droghasználatát - és minden 

kezdődik elölről (Hoyer, 2010). 

Az anya-apa-függő labilis triád fenntartását az anya szeparációs szorongása, a gyerek túlvédése és 

túlvédettsége, az apa problémák esetén való ambivalens behívása-eltaszítása hozza létre. Ez a 

patológiás egyensúlyra berendezkedett rendszer nem viseli el a gyermek önállósodási kísérleteit, 

ehelyett „kivéd”, „lefizet”, „zsarol”, hogy a triád fennmaradhasson (Hoyer, 2010). A fiatal pedig 
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többnyire öntudatlanul olyan rizikómagatartást választ, ami indokolja a családban maradását 

(Haley, 2001), ezzel kielégítve a családtagok és a családrendszer patológiás szükségleteit (Barát, 

Demetrovics, 2009). A fiatal a felszínes lázadás, a deviáns viselkedés által túlhangsúlyozza 

függetlenségét, de valójában az érzelmi- és szerdependencia miatt, valamint a túlvédés éretlenül 

tartó hatásai miatt képtelen és nem is motivált az önálló életkezdésre (Kelemen, 2001). A szülők 

aggodalmai legalitást nyernek a veszélyes magatartás által, a valódi problémák helyett a drog elleni 

harcra irányul a figyelem (Barát, Demetrovics, 2009). 

 

 

Túlvédés és anorexia nervosa 

 

Minuchin, Rosman és Baker (Minuchin, Rosman, Baker, 1978) jellemezte először a 

pszichoszomatikus családokban (ide sorolhatóak az anorexiás családok is) előforduló 

tranzakciómintázatot túlzott összefonódással, túlvédéssel és a konfliktuskezelés rigiditásával vagy 

hiányával. Későbbi vizsgálatok is igazolták az anorexiás családokban megjelenő magas túlvédés, 

alacsony érzelmi melegség mintázatot (Calam és mtsai, 1990; Pakier, 2003). Kimutatták, hogy 

anorexiás nők esetén a biztonságos kötődés alacsonyabb anyai túlvédéssel társult, míg az elkerülő 

kötődés magas anyai és apai túlvédéssel társult (Tereno és mtsai, 2008). 

A megrekedt szeparációs-individuációs folyamat hozzájárul a szülő és gyermeke közötti túlságosan 

szoros kapcsolat fennmaradásához, ami felerősíti a szülő túlvédő magatartásmintáit. Ezek a 

faktorok együttesen elősegítik az anorexiás tünetek kifejlődését és felerősödését(Eggert, 2008). A 

kötődési stílus mediáló hatást fejt ki a szülői túlvédés és a testképpel való elégedetlenség között, 

ami az anorexia nervosa jellemző tünete(Mesnik, 2009). További fontos eredmény, hogy a szülői 

túlvédés nem csak az anorexiás tünetek kialakulásához járul hozzá, hanem az öngyilkossági 

késztetés felerősödését is eredményezheti ilyen betegek esetén(Yamaguchi és mtsai, 2000). 

II.2.3. A szülői nevelési attitűdöket vizsgáló irányzat 

Minden kultúra létrehozza azokat az explicit, illetve implicit elveket, melyek alapján 

elképzelhetőnek tartja a jövő generáció felnevelését. Ezek az elvek, attitűdök interakcióban a szülői 

személyiséggel, élettapasztalatokkal változatos nevelői viselkedések létrejöttéhez járulnak hozzá. 

Mivel hétköznapi és klinikai tapasztalataink arra utalnak, hogy a szülői nevelés nagy hatást 

gyakorol a gyermeki szocializációra, ezért a kutatók különös érdeklődést mutatnak azok iránt a 

szociál-kognitív konstrukciók iránt, amelyek befolyást gyakorolhatnak a szülői gyakorlatra. Ezek 
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körébe tartoznak a szülői attitűdök is (Kósa, 2005). 

 

Holden és Buck (2002) szülői attitűdökről szóló összefoglaló tanulmánya a szülői attitűdöket a XX. 

század legnépszerűbb szülői nevelési konstruktumának tartja. Sokáig az emberi fejlődés kulcsának, 

a szülői viselkedés és a családi klíma meghatározójának gondolták (Darling, Steinberg, 1993). Az 

1930-1950-es években kibontakozó gyors karrierje és jelenleg tapasztalható válsága annak 

köszönhető, hogy korai kutatói a gyermeki fejlődés egyirányú szülői meghatározójaként tekintettek 

rá (Holden, 1997). 

Szülői attitűdökkel már az amerikai pszichológia kezdeteinél, a XIX. század végén foglalkoztak. Az 

1920-as években a pszichiátria használta előszeretettel egyszerűségük és a nekik tulajdonított 

meghatározó erő miatt. Az 1930-as évektől a pszichoanalízis is felfedezi, főként azért, mert 

mögöttük tudattalan meghatározókat sejtettek, de ez az irányzat az 1950-es évekre lecsengett. 1943-

ban jelentette meg először a már részletesen tárgyalt Levy anyai túlvédésről szóló tanulmányát, és 

ezzel elkezdődött a szélsőséges attitűdök vizsgálatának korszaka. 1940-1970 között a szülői 

attitűdök vizságlata teret nyert a klasszikus fejlődéslélektani vizsgálatok sorában, több mint 100 féle 

attitűdöt vizsgáltak ebben az időszakban (54%-ban a szülők tulajdonságára, gyermekükkel 

szembeni orientációjára, 37%-ban a gyermek szülői percepciójára, a gyermek fejlődésére, 9%-ban a 

környezet hatásának szülői érzékelésére vonatkoztak). Jelenleg a szülői attitűdök fogalma 

identitáskrízisben van, kutatásuk mérséklődik más szociál-kognitív konstrukciókhoz viszonyítva. 

Kutatói a szociál-kognitív konstruktumok kontextusába való adekvátabb elhelyezésüktől, az 

implicit attitűdök részletesebb kutatásától, valamint az attitűdök és a viselkedés összekapcsolására 

tett új erőfeszítésektől várják az ismételt fellendülést (Holden és Buck ,2002). 

A különféle faktoranalitikus attitűdvizsgálatok leggyakrabban a következő fődimenziókat tárták fel: 

melegség-ellenségesség, ellenőrzés/kontroll-autonómia, melegség/elfogadás-rosszindulat/elutasítás, 

korlátozás-engedékenység, hideg távolságtartás-szorongásos érzelmi ragaszkodás, felelősségteljes 

gyermeknevelési irányulás (Sears, 1957; Becker, 1964). A most következő, empirikusan 

megalapozott elméleti modelleket azért mutatom be részletesebben, mert maradandó hatást 

gyakoroltak a terület koncepcionális fejlődésére, valamint saját kutatásomban is felhasználtam őket. 

II.2.3.1. Becker modellje 

Becker és mtsai (1959) a szülői bánásmódot és a gyermek későbbi személyiség jellemzőit hozták 

összefüggésbe. Elméleti modelljüket retrospektív vizsgálatra alapozták, ahol bűnöző hajlamú, 

agresszív és jól beilleszkedő serdülőkkel készítettek interjúkat. A szülői magatartás két alapvető 

komponensét különítették el: az érzelmi és a kontroll dimenziót. 
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A érzelmi dimenzió alapját a szülői szeretet és melegség adta. A végpontjai a következők voltak: 

szerető, elfogadó, meleg, illetve érzelmileg elutasító, hideg szülői attitűd. A szülői érzelmek 

fontosságát már addig is ismerték a pszichológiában, a vizsgált újdonság az érzelmek és a büntetés 

minőségének összefüggése volt (Becker, 1964). 

Az elutasító végponton lévő szülők hatalmukat hangsúlyozzák, ha büntetésre került sor. Ide 

tartoztak a fizikai büntetés formái, valamint a „pszichológiai” fenyítés (kiabálás, lekicsinylés, 

megszégyenítés). Az ilyen szülők a gyermek személyiségét és a tettét azonosítva minősítik. Ennek a 

stílusnak a következményeként externalizált, a külső szituációktól függő reakciók alakulnak ki, a 

gyermek elsődlegesen a büntetés elkerülésére készül fel, miközben agresszív késztetései fokozottan 

jelen vannak, ebből következik, hogy minél inkább késik a büntetés, annál inkább megjelennek a 

szabályszegő magatartásformák (Becker, 1964). 

Az elfogadó végponton elhelyezkedő szülők a meglévő szeretetet hasznosítják a büntetés során, ami 

nem egyenlő az érzelmi zsarolással (az az előbbi csoportba sorolható). A rosszallást, ami már 

önmagában hatásos jó kapcsolat esetén, érveléssel, magyarázattal kísérik, ezzel a büntetés ellenére 

is fenntartva a jó kapcsolatot. A tettet minősítik, a gyermek személyének tertet hagyva a változásra. 

A szeretetet hasznosító büntetés során az olyan internalizált reakciók fejlődnek, mint pl. a bűntudat, 

a csábításnak való ellenállás, akaraterő, felelősségvállalás, vétkek bevallása, őszinteség, önkritika. 

Az ilyen büntetés kevésbé frusztráló, lehetőséget teremt arra, hogy a pozitív szülő-gyermek 

kapcsolat megmaradjon, megerősödjön. Mivel a gyermek ragaszkodása nincs elutasítva, ezért 

agressziót is kevésbé vált ki (Becker, 1964). 

A kontrolldimenzió két végpontjaként az engedékenyésget és a korlátozást határozták meg. Az 

engedékenység szabad utat ad a viselkedésben, feloldja a gátlásokat, míg a korlátozás megteremti és 

megerősíti a fékeket a viselkedésben. Ez a dimenzió a meglévő viselkedéskésztetések irányát szabja 

meg. A továbbiakban a konrtolldimenziót az érzelmi dimenzió jellemzőinek tükrében mutatjuk be 

(Becker, 1964). 

A hideg, elutasító szülők gyermekei hajlamosak az agresszióra, az externalizációra, belső 

fékrendszerük gyenge. Ha ezt a szülő a kontroll hiányával gátlástalanítja, akkor nyílt agresszió, 

delikvens magatartás, antiszocialitás jelenik meg. Ha a szülő szeretetlenségét erős korlátozással 

kíséri, akkor a ki nem élhető agresszív tendenciákat a gyermek önmaga ellen irányítja, melynek 

következtében neuroticitás, szuicid gondolati tartalmak, önpusztító impulzusok jelenhetnek meg 

(Becker, 1964). 

A szeretetet hasznosító büntetési módszerek esetén a belső, autonóm fékrendszer megerősödik 

(moralitás, lelkiismereti funkciók). Engedékenység, gyenge kontroll mellett a gyermek kreatív, 

barátságos, nyitott, nonkonform, vezető hajlamú lesz. Korlátozás esetén a gyermek 
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tekintélytisztelőbb, dependensebb, kevésbé kreatív és kevésbé szociábilis lesz (Becker, 1964). 

Becker szerint a fenti két dimenzió egymástól független. Mivel a mindennapi tapasztalatoknak sok 

ponton megfelel, ezért nagy hatást gyakorolt mind az elméleti munkára, mind a közvéleményre. 

Sugallt értékrendszere a szülői szeretet mellett az optimális nevelői magatartásba az 

engedékenységet is beleértette (Kósa, 2005). 

A modell további pozitívuma jól operacionalizálhatósága a szeretet-elutasítás, fegyelmezési 

eljárások, agresszió, lelkiismereti funkciók, kompetencia és deprendencia fogalmai mentén. A 

későbbi vizsgálatok a szülői válaszolókészség fontossága mellett kevésbé a feltétel nélküli 

szeretetet, sokkal inkább a feltétel nélküli elkötelezettséget emelték ki (Kósa, 2005). 

 

1. Táblázat: a Becker-féle nevelői attitűdök (Becker, 1964) 

  ÉRZELMI DIMENZIÓ    

  Szeretet/elfogadás/melegség Elutasítás/ridegség/hidegség 

K
O

N
TR

O
LL

 D
IM

EN
ZI

Ó
 

K
on

tro
ll/

so
k 

sz
ab

ál
y 

szabály- és tekintélytisztelet, 

dependencia, konformizmus, 

alacsony kreativitás, alacsony 

agresszió, lelkiismereti 

szabályozás 

szorongás, barátságtalanság, 

boldogtalanság, neurotikus 

hajlam, befelé megélt agresszió, 

szuicid veszély 

En
ge

dé
ke

ny
sé

g/
 

ke
vé

s s
za

bá
ly

 barátságosság, 

nonkonformizmus, kreativitás, 

kezdeményező készség, 

vezetői kvalitások, proszociális 

agresszió 

nyílt agesszió, lelkiismeret 

hiányos működése, 

antiszocialitás, delikvencia, 

bűnözői magatartás 

 

Meg kell jegyeznünk, hogy az elmélet kissé túlegyszerűsítő volta mellett a (ti. a szülői nevelői 

dimenziókat a büntetési technikák mentén két dimenzióra szűkítette) a két dimenzió lineáris 

kapcsolatában is vizsgálandó kérdéseket rejtett el (ti. a szülői szeretet és a túlzott engedékenység a 

kontextus harmonikussága mellett is okozhat problémákat). Becker kutatása során témánk 

szempontjából három fontos szülői attitűdöt különböztetett meg: a meleg túlvédőt (magas 

melegség, korlátozás és szorongó érzelmi bevonódás), a megengedőt/elkényeztetőt (magas 

meglegség, engedékenység és szorongó érzelmi bevonódás), és a hideg túlvédőt (alacsony érzelmi 

hőfok, magas korlátozás). Kutatásunk egyik célja, hogy e három túlvédő jellegű szülői 

attitűdkombináció hatásai közötti különbségeket feltárjuk. 
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II.2.3.2. Baumrind modellje 

Bár a kontroll megjelenhet a túlvédés egy komponenseként, nem valószínű, hogy a túlvédés 

egyenlő lenne a kontrollal. Baumrind vizsgálata a szülői kontroll természetének jobb megértéséhez 

segít hozzá bennünket (Baumrind, 1966). Egy lényeges ponton kérdőjelezi meg Becker modelljét: 

bemutatja, hogy az engedékenység és a kontroll összetettebb nevelési következményekhez 

vezetnek, mint az Becker eredményeiből következik (Baumrind, 1967). Kutatásában a szülői 

nevelői stílusok gyermeki következményeit is vizsgálta (Baumrind, 1971, 1980).  

Munkatársaival 110 óvodáskorú gyermeket figyelt meg, kiképzett megfigyelők jegyezték fel a 

gyermekek viselkedését társas tevékenységeik közben. A megfigyelők egy 72 tételes skálán 

értékelték a gyermek viselkedését, ennek alapján 7 csoportot nyertek, amelyek az óvodai viselkedés 

hét dimezióját képviselik (ellenséges-barátságos, ellenálló-együttműködő, hatalmaskodó-

engedékeny, uralkodó-alázatos, céltudatos-céltalan, teljesítményorientált-nem teljesítményorientált, 

önálló-befolyásolható). A viselkedésdimenziók alapján a gyermekeket három nagy csoportra 

osztották:  

- kompetensekre (magabiztosak, vidámak, kíváncsiak voltak); 

- visszahúzódókra (félénk, szégyenlős, néha boldogtalannak tűnő gyermekek); 

- éretlenekre (impulzív, felnőttekhez, kortársakhoz érzelmileg tapadó gyermekek). 

 

Ezzel előkészítette a gyermekek viselkedése és a szülői-nevelői stílusok közötti összefüggés 

vizsgálatát. A szülők nevelői stílusát megfigyelések és interjúk segítségével mérték, melyek 

értékelését a következő kérdés mentén végezték: hogyan próbálja a szülő és a gyermek egymást 

befolyásolni? Mindkét szülővel együtt és külön-külön is készítettek interjút a gyermeknevelési 

elveikről és szokásaikról. Kétszer ellátogattak otthonukba, megfigyelték a családi interakciókat a 

vacsora kezdetétől a lefektetésig terjedő időszakban, a megfigyeléshez ismét egy skálát alkalmaztak 

(a skála ilyen szempontokat tartalmazott: „rendszeres feladatokat ad”, „büntetést alkalmaz, ha a 

gyermek szembeszáll”, „nem képes empátiára”, stb.). Végül laboratóriumi körülmények között a 

szülő-gyermek interakciókat figyelték meg, ezen belül a szülők tanítási stratégiáit, 

szabálybetartatási technikáit. 

Az utóbbi két vizsgálat alapján a szülőket is négy kritérium szerint (kontroll mértéke, az érett 

viselkedés megkövetelésének mértéke, a kommunikáció minősége, érzelemteli gondoskodás: a 

dicséretek, érzelmi megnyilvánulások) osztályozták. 

Baumrind vizsgálatai megcáfolták Becker nézetét, miszerint a kontroll meggátolja a 
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kreativitás/spontaneitás fejlődését. A kompetens gyermekek szülei amellett, hogy érveltek és 

megbeszélték a szabályokat, a gyermeket szigorúan kontrollálták, és érett viselkedést vártak el tőle. 

Az interjúk és megfigyelések értékelése után azt találták, hogy a szülői viselkedések 77%-a három 

mintázat valamelyikét veszi fel (Baumrind, 1967): 

- tekintélyelvű/megkövetelő/autoritariánus szülő: szülőcentrikus, a legfontosabb nevelési 

elvnek az engedelmesség megkövetelését tartja, nem vitatja meg a szabályokat, nem tűri, 

hogy gyermeke megkérdőjelezze a döntését, nem tűri az alkudozást, preferálja a büntetést a 

gyermek „makacsságának” megtörésére, ha eltér a tőle elvárttól, hagyományos normák 

szerint formálja, korlátozza és értékeli gyermeke viselkedését, attitűdjeit, úgy gondolja hogy 

a gyermeknek inkább kötelességei vannak és nem jogai; 

- mérvadó/irányító/megkívánó/autoritatív szülő: gyermekközpontú és követelő egyszerre, 

elvárja hogy a gyermek betartsa a szabályokat, de azokat alku útján módosíthatónak tartja, 

megfelelő keretek között a gyermek szabadsága biztosított, ha kell tud szigorú is lenni a 

gyermek optimális fejlődése érdekében, a gyermekre méretezetten magas mércét állít, ennek 

elérését következetesen betartatja, minden esetben igyekszik megmagyarázni a gyermek 

szintjén az eseményeket, bátorítja a függetlenséget, a kérdéses dolgokat megvitatják, 

mérlegeli a gyermek nézőpontjait, úgy gondolja hogy a gyermeknek és a szülőnek is vannak 

jogai és kötelességei egyaránt; 

- engedékeny/permisszív szülő: gyermekközpontúl, elfogadja a gyermek kívánságait, nem 

követeli meg a rendet és a felelős viselkedést, kerüli a kontrollt, a büntetést és a 

konfliktusokat, kevesebb a határozott korlátozás, úgy gondolja hogy a gyermeknek a saját 

tapasztalataiból kell tanulni, nem vár el teljesítményt, érett viselkedést szerinte a gyermeki 

jogok vannak túlsúlyban a kötelességekkel szemben. 

 

Az autoritatív típusú szülő mellett felnövekvő gyermekeknek módjuk és lehetőségük van felfedezni 

környezetüket, megfelelő interperszonális kapcsolatokat tudnak kialakítani. A hatalmát 

hangsúlyozó, rosszindulatú szülő mellett a gyermek szorongó lesz, a túlságosan engedékeny mellett 

szociális kompetenciái, alkalmazkodása sérül (Baumrind, 1967). A nevelői stílusokat bizonyos 

óvodai viselkedéssel tudták összefüggésbe hozni: 

- tekintélyelvű szülők gyerekei: hiányosak a szociális készségeik, meghátrálnak a társas 

érintkezés elől, ritkán kezdeményeznek, konfliktus esetén tekintélyhez fordulnak, 

spontaneitás és érdeklődés hiánya jellemzi őket; 

- irányító szülők gyermekei: nagyobb önállóságot és önkontrollt, több exploratív viselkedést 

mutatnak új helyzetekben, általában elégedettebbek helyzetükkel (ez abból következhet, 
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hogy a folyamatos szülői magyarázatok útján a gyermek jobban megérti a körülötte zajló 

eseményeket, rugalmasabban tud alkalmazkodni ezekhez); 

- engedékeny szülők gyermekei: éretelenek, nehézséget okoz nekik az impulzus kontroll, a 

felelősségvállalás és az önállóság társas helyzetekben. 

 

Nemi különbségeket is találtak a kutatás során. A tekintélyelvű szülők fiú gyermekeinek nagyobb 

problémáik voltak az autoritással, többször fejezték ki haragjukat, az irányító szülők lányai 

önállóbbak voltak, fiaik pedig felelősségteljesebbek. 

Arra a kérdésre, hogy milyenek az egyes kisgyermekkorban megtapasztalt nevelői stílusok 

hosszútávú következményei, és mennyire tartósak a kialakult jellemzők, Baumrind későbbi 

longitudinális vizsgálatában adott választ (Baumrind, 1993). 

Óvodáskortól serdülőkorig követte a vizsgált szülőket és gyermekeiket. Az autoritatív típus pozitív 

következményei serdülőkorban is megmaradtak: a gyermek igényeire való válaszolás, az ésszerű, 

következetes kontroll kompetens viselkedést eredményeztek, főként fiúk esetében. A tekintélyelvű 

szülői stílus fiúkra károsabb hatással volt, mint lányokra, ezek a fiúk alacsonyabb intellektust és 

iskolai teljesítményt mutattak, rosszabb szociális kompetenciákkal rendelkeztek, alacsony volt az 

önértékelésük (Baumrind, 1993). 

Baumrind fontos következtetése, hogy a melegség vagy a konroll önmagában nem vezethet 

optimális nevelői környezethez, a kettő optimális, harmonikus kombinációja járul hozzá a gyermek 

megfelelő szocializációjához. Becker és Baumrind eredményei továbbá azért is térhetnek el 

egyástól, mivel a vizsgált korosztály és a minta is különbözött (egy óvodás életében egészen mást 

jelent a szülői konroll, mint egy kamaszéban, ezért vettem be saját kutatásomba mind a gyremekek, 

mind a szülők részére a fejlődési szempontot) (Baumrind, 1993). A túlvédés más elemei, mint pl. az 

intrúzió, a dependencia bátorítása nem szerepelnek ebben a leírásban. 

II.2.3.3. Maccoby és Martin összefoglaló modellje 

Maccoby és Martin (1983) modellje Becker és Baumrind modelljeinek elemeit ötvözi. Baumrind 

három fokozatú modelljét kiegészítették a Becker-féle modell két dimenziójával, és így 

„felfedeztek” egy negyedik szülői típust, az elhanyagoló/nem involvált szülőt. Ez a szülőtípus 

minimális időt és energiát fordít a nevelésre, inkább szülő és nem gyermekközpontú. A nevelési 

stílus kapcsolatba hozható a szülő személyiségvonásaival és a negatív életeseményekkel (depresszív 

szülők illetve családi krízisek esetén inkább tapasztalták). 

Két dimenzió mentén jellemzi a nevelési stílusokat. Az első a szülői korlátozás mértékét mutatja a 

szigorú korlátozástól a nagyobb autonómiáig. A második a szülő gyermekhez fűződő érzelmi 
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viszonyát mutatja a meleg és szeretetteljes viszonyulástól a hideg és közömbös magatartásig. A két 

dimenzió négy alapvető szülői stílust határoz meg (2. Táblázat). 

 

 

 

2. Táblázat: a Maccoby és Martin (1983) által meghatározott nevelői attitűdök 

  KONTROLL DIMENZIÓ    

  Korlátozó, követelő, 

ellenőrző, parancsoló 

Engedékenység, nem követelő, 

kevéssé korlátozó 

V
Á

L
SZ

K
É

SZ
SÉ

G
/ 

É
R

D
E

K
E

L
T

SÉ
G

/ E
L

FO
G

A
D

Á
S Gyermekközpontú

,érzékeny, 

válaszolókész, 

elfogadó 

Autoritatív (mérvadó), magas 

szintű, kétirányú 

kommunikáció, kölcsönösség, 

fegyelmezés és megbeszélés, 

magas célok 

 

Elkényeztető, elnéző, kevés 

fegyelmezés, alacsony 

elvárások, felnőttes problémák 

megvitatása 

Szülőközpontú,  

érzéketlen, 

 nem válaszkész, 

elutasító  

Autoriter, tekintélyelvű, 

hatalom-hangsúlyozó, hatalmát 

érvényesítő, engedelmesség 

megkövetelése, büntetés 

Elhanyagoló, nem involvált, 

közömbös, gondatlan, 

érdektelen, kevés energiát/időt 

fordít a nevelésre 

 

II.2.3.4. Kozéki elképzelése 

Kozéki (1975) elképzelései alapján gyermek normarendszerének kialakulásában jelentős szerep jut 

a nevelés „erőfaktorának” (határozottság, következetesség, állhatatosság). A nevelőerő „motorja” a 

szülői szeretet, amely megszabja a szülői akaratnak a gyermek személyiségébe való „behatolási 

képességét”, penetranciáját. Az eddigi modellekhez képest viszont az igazi újdonságot a harmadik, 

„plaszticitás” faktor jelenti, ami a szülői nevelés a szereplőkhöz és a helyzethez mért 

alkalmazkodását, a nevelés dinamikáját jelenti. Ezek alapján a nevelői magatartás háromfaktoros 

modellje a következő dimenziók mentén építkezik: 

- a család emocionális klímája, érzelmi hőfoka (hideg-meleg) 

- a nevelési rugalmasság, a korlátozás-védelem plaszticitása (nyílt-zárt, rugalmas-

rugalmatlan) 

- a követelményekre való határozottság, erő, a közvetített értékek penetranciája (erős-gyenge) 

- A dimenziók a legegyszerűbb, kétértékű esetben nyolc nevelői stílust határoznak meg: 
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1. Harmonikus (meleg, nyílt, erős) 

Meleg családi légkör, szülői bizalom jellemzi, a követelmények rugalmasan alkalmazkodnak a 

gyermek képességeihez, az elvárások következetesek, ami erőt és védelmet sugároz. A gyermek 

megérti, hogy a szülői szoktatás érte történik („érted haragszok, nem ellened”). Következményeként 

a gyermek szociábilis, belátó, decentrálni képes, akív, jó önkontrollal rendelkező, felelősségvállaló 

etikus személyiség lesz. 

 

2. Liberális (meleg, nyílt, gyenge) 

Az érzelmi légkör megfelelő, bizalomteli, a követelmények rigalmasak, de a szülői vezetés 

erélytelen. A gyermek nem éli át azokat az akadályokat, melyekkel későbbi élete során találkozni 

fog. Következményként a gyermek önálló, kreatív, kötődni képes lesz, de az önérévnyesítésben 

túlzásokba eshet, ésszerű korlátokat nehezen tart be, sztártörekvésekre hajlamos lehet. 

 

3. Ambiciózus (meleg, zárt, erős) 

Biztonságos, kedvező klímát, megfelelő támaszt nyújtanak a gyermek számára, de nevelői 

rugalmasság hiánya a merev korlátozás nyomasztóvá teszi, a nevelői elvárásokat mindig teljesíteni 

kell. Ennek a szülői stílusnak a következménye az lesz, hogy a gyermek elegendő biztonságot kap a 

vállalásokhoz, szorgalmas, kötelességtudó, lelkiismeretes, de a teljesítményét a kudarckerülés 

motiválja, a sikert nem tudja átélni, csak azt vállalja, amit teljesítenie kell. Örök rettegésben él a 

kudarctól, spontaneitása lekorlátozódik. 

 

4. Túlvédő (meleg, zárt, gyenge) 

A szülői szeretet, aggodalom dominálja a nevelést, de a biztonság, a támasz, a védelem 

egyoldalúsága fixálja a gyermeket a szülőkapcsolatába, „gumiketrecbe” zárja, nem mer vállalkozni 

új, ismeretlen célok elérésére. A szülők helyette, nem érte tesznek meg mindent. Az ilyen nevelés 

következménye az lesz, hogy a gyermek nem mer kilépni a biztonságos családi kötelékből, minden 

törekvése a vállalások elkerülésére és a szeretet, oltalom megőrzésére irányul. Külső hatásokra 

érzékeny, hajlamos a „sündisznó” reakcióra, védekező visszavonulásra, előnytelen feltételekkel 

kerül ki a családon kívüli közösségekbe. Önállótlan, függő, indulatait elfojtja, „jó gyermek” 

szerepét őrzi, felkészületlen a felnőttkor konfliktusaira. 

 

Az eddigi nevelői stílusok hatására a gyermek megtanul bízni a szüleiben, szerető környezetben 

szeretni, kötődni képes felnőtté válik. Az ezeket követő szülői stílusok hideg, rejtetten vagy nyíltan 
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elutasító szülői attitűdöt foglalnak magukba. 

 

5. Hideg, demokratikus (hideg, nyílt, erős) 

Ebben a nevelői stílusban a szülők egyenrangú partnerként kezelik gyermeküket, elvárásukkal 

igazodnak a gyermek képességeihez, támaszt, terelőerőt, következetességet biztosítanak számára, 

de a szeretet hiánosságai miatt, a konfliktusok nyomán kialakuló agresszió nehezen oldódik fel. 

Ennek következtében a gyermek szigorú normarendszert épít be, agresszióját szocializált formában 

(szakmaválasztás) éli ki, törekvő, szociábilis lesz, de empátiás készsége gyengébb, kevésbé tud 

decentrálni, könnyen ítélkezik, együttérzése alacsonyabb szintű. A belső motivációja, amit  

szeretetteli elismerés és a siker elővételezésének érzése formál, hiányos marad. 

 

6. Elhanyagoló (hideg, nyílt, gyenge) 

Szülői támasz nélkül, magárahagyottan küzd a frusztrációkkal, a szeretet érzelmileg nem védi, de 

emellett nincs korlátozás, nincs erő a szülői nevelésben, nem valósul meg a támogató vezetés. 

Ennek következtében nem bontakoznak ki a kapcsolatai, belső érték- és normavilága 

csökevényesen fejlődik, bizonytalanságából fakadó félelmeit megelőző támadásokkal, védekezéssel 

ellensúlyozza, agressziója sokszor féktelen, prekriminális személyiségjellemzői fejlődnek ki 

(gyenge fékrendszer, etikai kontrolhiány, fokozott agresszió). Sodródó, kallódó, „törvényen kívüli” 

személyek családi hátterére jellemző. 

 

7. Drilles nevelés (hideg, zárt, erős) 

Ezt a szülői stílust vasfegyelem, érzelmileg ridegség, merev parancsuralom, nevelési elvekhez 

minden áron való ragaszkodás, megfélemlítés, túlzott büntetés jellemzi. Következményeként a 

gyermek fokozottan szorongóvá válik, nem meri kifejezni a korlátozás miatt keletkezett agresszóját, 

azonosulási késztetéseit a félelem irányítja, hajlamos lesz ugyanolyan hideg, kemény, merev, zárt 

lenni mint a szülei, agresszióit inkább önmaga ellen irányítja, szigorú lelkiismerete súlyos belső 

konfliktusokat gerjeszt. Korlátozásra szorongással reagál, a büntetéstől való félelmében teljesíti a 

paracsokat, ő a „parancsra tettem” személyiség. 

 

8. Diszharmonikus (hideg, zárt, gyenge) 

A kis mértékű szeretet, a biztonságnyújtás képtelensége, a terelő-, szoktató-, támogató erő hiánya, 

következetlensége, az állandó bizonytalanság, szorongás, a szülők nevelési tehetetlenségéből 

fakadó bűntudat bűnbakká teszi a gyermeket, aki vétlenül bűnhődik és krónikusan szorong. Ez 

nevezhető neurotizáló családi légkörnek, a gyermek pszichés nehézségei akár a személyiségzavar 
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szintjét is elérhetik. 

 

Ami tovább szinesíti a helyzetet az a szülői attitűdök változékonysága, a szülők eltérő, egymással 

megegyező vagy egymásnak ellentmondó személyisége, a szándékolt és szándékolatlan szülői 

hatások, a gyermek egyedisége, belső feltételrendszere. A gyermek neme és a jellegzetes szociális 

szerepelvárások szintén módosítják a nevelői stílusok következményeit. 

A gyermek szempontjából a legfontosabb az azonos nemű szülői minta alkalmassága: a legrosszabb 

a lányok esetén a hideg korlátozó és merev anyai, fiúk esetén a gyenge és vezetésképtelen apai 

viselkedésmód. A jó vezetőképességgel rendelkező, szociálisan alkalmazkodó, felelősséget vállalni 

képes serdülők vizsgálata alapján a szülőkre a kongruens nevelésmód, az anya védelmezősége, 

gondoskodása, az apa ereje, határozottsága volt jellemző. A szeretetteli, várakozó bizalom („tudom, 

hogy meg fogod tudni tenni”) a megfelelő késztetőerő a gyermeki személyiség fejlődése számára 

(Bagdy, 1986).  

 

A rugalmasság, a gyermek képességeihez és érdekeihez való alkalmazkodás a megfelelő 

visszajelzéseken és vezetésen keresztül járul hozzá a kompetencia motívum megerősödéséhez. A 

nyílt, rugalmas nevelés sikerorientációhoz, a realitással megegyező énképhez és önértékeléshez, a 

rugalmatlan, zárt nevelés kudarckerüléshez, csökkent önértékeléshez, tehetetlenség érzéshez vezet. 

A nevelés korlátozó dimenziója a szociális tér érdekeit jeleníti meg. A belső lehetőségek 

kipróbálásával ellenőrzött kompetenciát a szabálytudat tartja a szociális realitásban, tehát a kontroll 

dimenzió a gyermek kongruencia motívumát, a viselkedés és a normák közötti megfelelés 

szükségletét erősíti fel. A túl erős korlátozás a gyermeket szabálytartóvá, de sekélyessé teszi (a 

kompetencia motívum sérülése), a túl gyenge korlátozás hatására pedig képtelenné válik a 

képességeinek a szociális térben való reális felhasználására (a kongruencia motívum sérülése). A 

nevelés érzelmi hőfok dimenziója a szülő-gyermek kapcsolatot erősíti, a kompetencia és 

kongruencia motívumok fejlődését a szeretet motívum teszi lehetővé és katalizálja, teret ad a 

nevelésnek (Bagdy, 1986). 

 

A szülői-nevelési attitűdök vizsgálatával foglalkoznak a további fejezetek is, de már kevésbé az 

átfogó elméleti modellek szempontjából, hanem a szülői túlvédés témakörével és az empirikus 

vizsgálatok eredményeivel szorosabb összefüggésben. A fenti elméleti modellek tanulságait leszűve 

elmondható, hogy a szülői túlvédés témájában a szülői kontroll túlzott erőssége, vagy 

erélytelensége, a nevelési rugalmasság hiánya játszhat fontos szerepet. Fontos kérdés az is, hogy a 

túlvédő szülői magatartásban az érzelmi dimenzió milyen módon játszik közre. Több nevelési 
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jellemző viszont, mint például az intrúzió, a dependencia bátorítása, a szülő elérhetősége, 

válaszkészsége, védelmi viselkedése, szerepelvárása nem, vagy csak érintőlegesen kapott szerepet a 

fenti elméletekben, viszont a túlvédés vizsgálatában fontos szerepük lehet. A dolgozat utolsó 

elméleti fejezetében ezekre a kérdésekre kitérek. 

 

II.3. A jelenlegi empirikus kutatásokat meghatározó elméleti 
elképzelések 

II.3.1. A szülői bánásmód két dimenziós cirkumplex modellje 

Levy úttörő munkája után 40 évig kellett várni arra, hogy a pszichológiai túlvédés jelenségét 

további mélyreható vizsgálatoknak vessék alá. A kutatások újabb fellángolásához valószínűleg a 

pszichometria fejlődése adott muníciót. Gordon Parker az ausztráliai New South Wales Egyetem 

pszichiátria professzoraként kezdett el a szülői túlvédés témájával foglalkozni az 1970-es évek 

végén. Nevét leginkább a hangulatzavarok etiológiájának és terápiás lehetőségeinek kutatása 

kapcsán lehet ismerni (például Parker és mtsai, 1997). A szülői túlvédés vizsgálatának Levy utáni 

második nagy hullámát képviseli. A téma kutatását azért kezdte újra, mert klinikai tapasztalatai 

szerint a jelenség számos pszichiátriai kórkép háttértényezőjeként kimutatható, valamint Levy 

úttörő munkáján kívül (Levy, 1966), a kutatók nagyon mostohán bántak vele: a túlvédés témájában 

az 1970-es évek végéig csak túlegyszerűsítő, spekulatív tanulmányok láttak napvilágot (Parker, 

1983a). 

A szülői túlvédés kutatását az is ösztönözte, hogy Parker klinikai munkájában számos olyan páciens 

megfordult, akinek megjelenő depresszív zavara hátterében a túlvédés tényezője állt. Ezek a 

páciensek két féle képpen jellemezték szüleiket: az egyik leírt szülői stílusra a gondoskodás 

elégtelensége volt jellemző, a másikra pedig a túlvédés és a kontroll. Kutatómunkája visszaigazolta 

a túlvédés e két formájának jelenlétét a neurotikus depresszió etiológiájában, ezeket a következő 

megnevezésekkel látta el (Parker, 1983b): 

- „érzelemteljes korlátozás”: a gondoskodás magas szintje jellemzi, és a pszichiátriai 

zavarokhoz való viszonya nehezebben meghatározható; 

- „érzelemmentes kontroll”: ahol a gondoskodás alacsony szintű, és erős kapcsolatban áll 

számos pszichiátriai kórképpel és számos pszchoszociális fejlődési rendellenességgel. 

-  

A neurózis genezisében résztvevő családi faktorok közül az addigi szerzők (pl. Levy, 1966) 

leginkább az anyák szerepét hangsúlyozták, de Parker az apákra és a többi szocializációs ágensre 
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(nagyszülők, pedagógusok, stb.) is kiterjesztette a jelenség vizsgálatát (Parker1983a). Parker, 

legnagyobb szakmai hozzájárulása a téma feltárásához a Parental Bonding Instrument (Szülői 

Bánásmód Kérdőív) kérdőív és az ebből eredő elméleti modell kifejlesztése és széles körű tesztelése 

volt (Parker és mtsai, 1979). 

Parker különbséget tesz a kötődés (attachment) és a kapcsolódás (bonding) között. Rutter alapján 

(Rutter, 1980, idézi Parker, 1983a) azt állítja, hogy míg a kötődés egy általános interakciómintázat, 

egy tartós kötelék a a csecsemő és a gondozó között, addig a kapcsolódás olyan célzott 

kapcsolatteremtést jelent, ami egyidejűleg személyes, társas és kölcsönös. A kötődés és a célzott 

kapcsolódás folyamatai eltérőek, részben átfedőek, és a kapcsolódás minősége részben 

meghatározott a kötődési személynek a gyermek viselkedésére adott válaszai által. Ebből levezetve 

a kötődés és a kötődést vizsgáló eszközök egy általános kapcsolódási háttérpotenciált vizsgálnak, 

míg a kapcsolódás (bonding) és így a PBI egy (jelen esetbe a szülővel) megvalósuló kapcsolati 

minőséget jelez (lásd még Tóth & Gervai, 1999). 

A mérőeszköz két skálát – a Védelem (protection – két pólusa kontroll, túlvédés és autonómia, 

engedélyezés) és a Gondoskodás (care – két pólusa a gondoskodás, törődés, valamint az 

érdektelenség és elutasítás) – tartalmaz, és a gyermekkorban percipiált szülői attitűdöket méri a 

felnőtt gyermekek (16 éven felüliek) visszaemlékezéseinek felhasználásával. A két faktor által 

meghatározott diagram négy kvadránst („optimális kötődés”, „hiányzó vagy gyenge kötődés”, 

„érzelemteljes korlátozás”, „érzelemmentes kontroll”) különít el az 1. ábra szerinti módon. 

Parker Parental overprotection: A risk faktor in psychosocial development c. könyvében (Parker, 

1983a) összegezte a túlvédés témájában folytatott kutatásainak eredményeit, részletes és átfogó 

áttekintést nyújtott a szülői túlvédés jelenségének akkori szemléletéről. Mélyrehatóan elemezte a 

szülői túlvédés kutatásának szakirodalmát, valamint leírta a PBI kialakításának körülményeit, 

pszichometriai jellemzőit és pszichopatológiai korrelátumait. 

A PBI belső konzisztencia vizsgálata során az eredeti tanulmányban a split-half megbízhatóság 

értéke 0,88-ra adódott a gondoskodás és 0,74-re a védelem skálán (Parker és mtsai, 1979). A 

további mérések során a gondoskodás skála Cronbach alfa értékei következetesen magasabbak 

voltak a védelem skáláéinál (0,90-0,93 gondoskodás, 0,87-0,89 védelem - Richman & Flaherty, 

1986; Leigh, Robins, Welkowitz és Bond, 1989; Brewin, Firth-Cozens, Furnham és McManus, 

1992). A teszt-reteszt reliabilitás az eredeti tanulmányban 3 hetes eltéréssel 0,76 lett a gondoskodás 

és 0,63 a védelem skálára (Parker és mtsai, 1979). Hat hónapos különbségnél 0,78 és 0,85 között 

váltakozott (Richman & Flaherty, 1987, 1990; Gerlsma, 1994), de 10 éves (Wilhelm & Parker, 

1990) és 20 éves (Wilhelm, Niven, Parker és Hadzi-Pavlovic, 2005; Murphy, Wickramaratne és 

Weissman, 2010) különbségnél is elfogadható együtthatókkal rendelkezett. 
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Parker eredeti 2 faktoros modelljét csak a vizsgálatok egy része igazolta (gondoskodás és túlvédés: 

Parker és mtsai, 1979; Kazarian, Baker és Helmes, 1987; Arrindel, Hanewald és Kolk, 1989), más 

vizsgálatok 3 faktoros modellt mutattak ki (például Cubis, Lewin és Dawes, 1989: gondoskodás, a 

védelem társas területe avagy a szabadság korlátozása, a védelem személyes területe avagy a 

pszichológiai autonómia megvonása; Gomez-Beneyto, Pedros, Tomas, Aguilar és Leal, 1993: 

gondoskodás, túlvédés, korlátozás; Murphy és mtsai, 1997: gondoskodás, a pszichológiai 

autonómia megvonása, a viselkedés szabadságának bátorítása; Kendler, Sham és McLean, 1997: 

melegség, védelem, autoritarianizmus). A legújabb vizsgálatok már a PBI 4 faktoros struktúráját 

igazolják (Uji, Tanaka, Shono és Kitamura, 2006; Suzuki & Kitamura, 2011: gondoskodás, 

érdektelenség, túlvédés, autonómia). 

Tóth és Gervai 1999-ben adaptálták a PBI-t magyar viszonyokra H-PBI néven. A magyar változat 

kialakítása során 3 faktoros modellt találtak, ahol a dimenziókat „Szeretet-törődés”, „Túlvédés” és 

„Korlátozás” terminusokkal nevezték meg. Az említett dimenziók Cronbach alfa értékei rendre 

0,92, 0,82 és 0,83 voltak, a teszt-reteszt megbízhatóság 0,88-0,93 közé esett és a három dimenzió 

összesen a variancia 54%-át magyarázta. A H-PBI-t több magyar kutatás is felhasználta a 

későbbiekben (például Révész, 2004; Gervai, 2005; Margitics és Pawlik, 2006). 

 

 

3. ábra: a PBI által meghatározott négy kvadráns (Parker, 1983a) 

 

Parker metaelemzésének legfontosabb hozadéka a szülői túlvédés kulcskonstruktumainak 

meghatározása. Eredményei alapján elmondható, hogy a klinikai megfigyelés és az irodalmi leírás a 

szülői túlvédéshez a „védő”, „elővigyázatos”, „korlátozó” fogalmakat társítja (a szülő megvédi a 

gyermekét a valós vagy elképzelt veszélyektől), emellett gyakran említik a „gyermeki autonómia 

korlátozása” faktort (a gyermek visszatartása a függetlenség folyamatos fejlődésétől), ami a 

szülővel kialakuló szimbiotikus kapcsolat következményeként jön létre (Parker, 1983a). 
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A kutatási eredmények alapján a „kontroll” tekinthető a túlvédés legrelevánsabb dimenziójának. A 

kontroll magas foka a „védelem” és a „korlátozás” komponensekhez társul, és az autoriter szülői 

személyiség következménye lehet, ami a konformitást és a fegyelmet hangsúlyozza a gyermek 

viselkedésében (Parker, 1983a). A túlvédő szülők egy kisebb részét a kontroll hiánya jellemzi, 

ahogy azt Levy (1966) eredményei kapcsán már láthattuk. Ezt a magatartást a PBI „érzelmteljes 

korlátozás” kvadránsa képviseli, és a gondoskodó-engedékeny stílus jellemző rá, ami a dependens 

és külső kontrollos anyai személyiségjellemzőkkel hozható kapcsolatba (Parker, 1983a).  

A „független viselkedés megakadályozása”, az „infantilizáció” (gyermek megóvása a 

kellemetlenségektől és a stressztől, a gyermek babusgatása, a gyermek tágabb szocializációjának 

változatos módú akadályozása), az „izoláció” (alternatív szocializációs ágensek - apa, testvérek, 

kortársak, tanárok, stb. - kizárása a gyermek életéből) szintén kulcskonstruktumok. A „túlzott anyai 

szeretet” konstruktumának jelenléte nem nyert igazolást, hiszen a vizsgált esetekben inkább a 

szeretet, a gondoskodás, az érzelmi melegség elégtelenségét azononosították (a szülő bűntudata 

miatt megjelenő kompenzatórikus, feltételes, mechanikus, manipulatív gondoskodás) (Parker, 

1983a).  

Parker kutatásai alapján a gyermek jellemzői (betegség, törékenység, deformitás, speciális szépség) 

nem játszottak jelentős szerepet a túlvédés kialakulásában, kivéve azt az eredményt, hogy a túlvédő 

anyák a kontrollcsoportnál problémásabbnak látták gyermekeiket a különböző fejlődési 

szakaszokban. Ennek ellenére bizonyos gyermeki jellemzők kiválthatják a túlvédést, de az is lehet, 

hogy a túlvédő anyák sokkal elővigyázatosabbak és sokkal kritikusabbak a gyermekeikkel (mint 

ahogy valószínűleg magukkal szemben is – kognitív disztorziók jelenléte valószínű) (Parker, 

1983a). 

A relatív rizikó az egészségügyi kutatásokban azt mutatja meg, hogy egy bizonyos rizikófaktornak 

kitett csoportban megjelenő specifikus tünet-incidencia és a rizikófaktornak ki nem tett csoportban 

megjelenő specifikus tünet-incidencia hogyan aránylik egymáshoz. Parker (1983a) összesítette a két 

túlvédő stílus relatív rizikó eredményeit különböző, pszichopatológiai szempontból releváns 

állapotokban. A magas gondoskodás – magas védelem (érzelemteljes korlátozás) kvadráns 

irreleváns volt a legtöbb pszichiátriai zavar esetén, de világosan felülreprezentálódott a 

hipochondriásoknál, a dependens személyeknél (Parker, 1983a), valamint a kulturközi 

vizsgálatokban a görög gyermekeknél (Parker & Lipscombe, 1979a). 

Az alacsony gondoskodás – magas védelem (érzelemmentes kontroll) kvadráns fokozott relatív 

rizikót mutatott számos pszichiátriai zavar esetén - pl. neurotikus zavarok (szociális fóbia, 

depresszív neurózis, szorongásos neurózis, agorafóbia) (Parker, 1979a-d, 1981), ez szignifikánsan 

magasabb volt, mint a pszichotikus zavarok esetén (szkizofrénia, mániás-depresszív pszichózis) 
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(Parker, Fairley, Greenwood, Jurd és Silove, 1982). További kérdés maradt, hogy az utóbbi két 

patológia esetén a hatás kicsi, triviális vagy nem létező. Az általános eredmények megerősítik azt a 

nézetet, miszerint a pszichotikus zavarok inkább genetikai és biokémiai hátterűek, míg a 

pszichoszociális hatások inkább a neurózisok etiológiájában jelennek meg (Parker, 1983a). 

Az érzelemmentes kontroll relatív rizikójának nagysága összehasonlítva a pszichiátria területén 

tapasztalható hatásnagyságokkal nagynak mondható. Paykel (1978) több tanulmányban összevetette 

a depressziós betegek negatív-életesemény (amit általában magas relevanciájúnak tartanak 

depresszió esetén) beszámolóinak relatív rizikóját, és 4,0-6,5 közötti értékeket kapott. Az 

érzelemmentes kontroll relatív rizikójának maximális értéke 9,0, így bizonyosan nem triviális 

rizikófaktora a neurózisnak. Az 1. táblázat a két túlvédés típus relatív rizikó értékeit mutatja be 

különböző pszichiátriai zavarok esetén. 

A Parker-kutatások legrelevánsabb eredményeit megfogalmazva elmondható, hogy az 

érzelemmentes kontrollal jellemzhető szülői stílus nincs erős kapcsolatban bizonyos pszichiáriai 

zavarokkal (pl. mániás depresszió), egyik előzménye és valószínű oki hatással van más pszichiátriai 

zavarokra (pl. neurotikus zavarok), következménye és befolyásolója a krónikus gyermekkori 

betegségeknek (pl. asztma), és stresszora bizonyos genetikai hátterű pszichiátriai betegségeknek (pl. 

szkizofrénia) (Parker, 1983a). 

A kutatások során megvizsgálták az anyai túlvédés valószínű kiváltó okait is (Parker & Lipscombe, 

1979b, 1981). A védelmi jellemzők leginkább az anya faktoraival álltak kapcsolatban, bár a 

gyermeki és kulturális faktorok is hatással voltak rájuk. Az anyai faktorok közül az anyai 

vonásszorongásnak volt a legmeghatározóbb jelentősége. Az anyai vonásszorongás erős, lineáris 

kapcsolatot mutatott az anyai védelemmel (r = +0,46). Az anyai szorongás értékek az anyai védelmi 

értékek varianciájának 20%-áért voltak felelősek, és hasonlóan erős kapcsolatot mutattak ki a 

szorongás és a túlvédés között mindkét túlvédő csoportban (Parker & Lipscombe, 1979b, 1981). 

Adoptációs kutatásokkal igazolták azt is, hogy a szülői szorongás, a szülői túlvédés és a gyermeki 

szorongás kapcsolatot a szülő szocializáló hatása tartja fenn és kevesebb szerep jut a genetikai 

háttérnek (Parker, 1982). 

Az erős „anyai késztetés” (ami arra utal, hogy az anya elsősorban a gyermekvállalás miatt megy 

férjhez) a túlvédő anyák esetén szoros kapcsolatban állt a szorongással. A szorongás arra készteti az 

anyákat, hogy egy „identitásukat kevésbé veszélyeztető és védtelen személlyel” kötött kapcsolatban 

keressenek támaszt, míg más kapcsolatok (a szülőkkel vagy a férjjel) nem kielégítők számukra. A 

szorongás magasabb szintje megmagyarázza a túlvédő anyáknak azt a tendenciáját, hogy kevesebb 

gyermeket vállalnak, mint amennyit eredetileg terveztek, kételkednek saját anyai képességeikben a 

projektív tesztek szerint. A túlvédő anyák hajlamosak a gyermekeiket lassabbnak és 
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problematikusabbnak ítélni a fejlődési fázisok során (Parker & Lipscombe, 1979b, 1981). 

A kóros túlvédés alacsony gondoskodás és magas túlvédés komponensei a hatásukat különböző 

utakon fejtik ki. A szülői gondoskodás a gyermek önbecsülésének és önbizalmának belső szintjeit 

befolyásolja (Coopersmith, 1967; Parker, 1978). Az a gyermek, aki ki van téve az érdektelen és 

elutasító szülői hatásnak, hajlamos introjektálni a szülői visszajelzést az ő értéktelenségéről, aminek 

a következményeként létrejön az alacsony önértékelés és a bizonytalanság, melyek sebezhetővé 

teszik a gyermeket a szorongásos és depresszív epizódokkal szemben (Parker, 1983b). Ezt a hatást 

kiegészítve a védelmi komponens úgy késlelteti a szocializációs folyamatot, hogy megakadályozza 

az életkornak megfelelő feladatokkal való szembesülést, amelyek a gyermek kompetenciáit és 

autonómiáját erősítenék. 

 

3. Táblázat: A relatív rizikó különböző betegcsoportokban (Parker, 1983a) 

 alacsony gondoskodás –  
magas védelem 

magas gondoskodás –  
magas védelem 

Zavar 
csak az 
ANYA 

csak az 
APA 

egy vagy 
két 

SZÜLŐ 
csak az 
ANYA 

csak az 
APA 

egy vagy 
két 

SZÜLŐ 
Szociális fóbia 4,7 4,0 9,0 0,5 0,5 0,5 
Depresszív neurózis       

1. tanulmány 4,7 2,8 6,7 0,2 0,6 0,3 
2. tanulmány 2,2 2,1 3,3 0,7 0,9 1,0 

Szorongásos neurózis 3,1 2,3 4,3 0,7 2,3 0,9 
Agorafóbia 3,6 1,9 3,3 0,2 0,5 0,3 
Transzszexualizmus 1,7 4,7 3,3 0,6 0,3 0,8 
Szkizofrénia 1,6 2,1 2,1 1,1 1,8 1,0 
Mániás-depresszív 

pszichózis 1,4 0,6 1,2 0,6 1,3 1,5 
 

 

Seligman (1975) mutatta ki a tanult tehetetlenség és a depresszió közötti hasonlóságot állatok és 

emberek esetén. Adatai alapján elmondható, hogy nem egyszerűen a trauma, hanem a traumával 

szembeni tehetetlenség az ami hajlamossá tesz a tanult tehetetlenségre. Ennek megfelelően a túlzott 

szülői védelem elszenvedője is kevésbé valószínűen hiszi el, hogy releváns hatással tud lenni a 

környezetére, mivel a korábbi időszakban megtapasztalt kontroll „megmentette”, vagy inkább 

elszigetelte a környezeti hatásoktól. Abramson és munkatársai (Abramson, Seligman és Teasdale, 

1978) szerint annak megtanulása, hogy a környezet kontrollálhatatlan, motivációs, kognitív és 

érzelmi deficitet okoz. A motivációs deficit az önkéntes válaszok indítékának sérülését jelenti, a 

depressziós tünetek megjelenése pedig a kontrollálhatatlanság megtanulásának következményeként 
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áll elő. Mivel a túlvédő nevelés igazolhatóan sérülékennyé teszi a gyermeket a neurotikus 

zavarokkal szemben, Parker (1983a) a következő irányelveket fogalmazza meg a túlvédő hatások 

terápiája tekintetében: 

- figyelmeztetni kell a túlvédő nevelés hatásaira még a személy aktív szülővé válása előtt; 

- ha az anyai szorongás káros hatással van a kötődés létrejöttére, a korrekciós 

beavatkozásoknak elsődleges preventív szerepe lehet a későbbi neurotikus zavarok 

megelőzése szempontjából; 

- a szülői túlvédés eredményes terápiájának mind a védelmi, mind a nem hatékony 

gondoskodási faktorra ki kell terjednie. 

 

A Gordon Parker által elindított PBI kutatássorozat, ami a szülői bánásmód és a különböző 

pszichopatológiák kapcsolatát hivatott megvizsgálni, a mai napig tart, és fontos eredményekkel 

szolgál a túlvédés jelenségének megértésében. Az egyik legambiciózusabb jelenlegi munka 

japánban a Kitamura körül összpontosuló kutatócsoportban zajlik (Kitamura, Sugawara, Shima és 

Toda, 1999; Kitamura, Sakamoto, Yasumiya, Sumiyama és Fujihara, 2000; Matsuoka, Uji, 

Hiramura, Chen, Shikai, Kishida és Kitamura, 2006; Hiramura, Uji, Shikai, Chen, Matsuoka és 

Kitamura, 2010). Mivel dolgozatom célja a túlvédés főbb kutatási irányainak bemutatása, ezért a 

PBI-vel kapcsolatos jelenlegi irányokat csak röviden és a teljsesség igénye nélkül mutatom be. 

A vizsgálatok alapját jelenti a PBI pszichometriai jellemzőit tanulmányozó irányvonal, ami magába 

foglalja a már említett PBI faktorstruktúra vizsgálatát (például Suzuki & Kitamura, 2011), a 

folyamatosan zajló nyelvi és kulturális adaptációt (a PBI a legtöbbet használt szülői bánásmód 

kérdőív - például Lo, Thompson és Chen, 2012), valamint a PBI-t pszichometriai stabilitása miatt 

gyakran használják más mérőeszközök validálására (például Denollet, Smolderen, van den Broek 

ésPedersen, 2007). A PBI talán legfontosabb alkalmazását a szülői túlvédés kapcsán a különböző 

pszichopatológiák és a túlvédés kapcsolatának vizsgálata jelenti. A legtöbbet vizsgált patológiák a 

szorongásos zavarok és ezeken belül is leginkább a szociális szorongásos zavar (például Otani és 

mtsai, 2012; Otani, Suzuki, Shibuya, Matsumoto és Kamata, 2009; Spokas & Heimberg, 2009), 

depressziós zavarok (például Avagianou & Zafiropoulou, 2008) a személyiségzavarok bizonyos 

típusai (főként elkerülő személyiségzavar, borderline személyiségzavar - például Milne, Peel és 

Greenway, 2012), és az evészavarok (például Deas, Power, Collin, Yellowlees és Grierson, 2011). 

Egyre több tanulmány jelenik meg a szülői túlvédés terápia sikerességére gyakorolt hatásáról 

(például Johnstone és mtsai, 2013), valamint érdekes terület a szülői túlvédés és más szülői faktorok 

fiziológiai és neuroanatómiai korrelátumainak feltárása (például Narita és mtsai, 2012). A magyar 

nyelvű irodalomból kiemelhető az iskolai erőszak és a szülői túlvédés között talált erős összefüggés 
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(Figula, Margitics, Pauwlik és Szatmári, 2011), az iritábilis bélszindrómás páciensek anyai 

túlvédéssel mutatott kapcsolata (Seres & Bárdos, 2006), valamint a szubklinikus depresszív 

tünetegyüttest mutató nők anyai túlvédéses háttere (Margitics, 2005). 

II.3.2. Az EMBU kutatás 

Parker ausztrál-angolszász szülői bánásmód mérési kezdeményezésével közel egyidőben - részben 

arra válaszként - Európában is elindult a területet vizsgáló mérőeszköz fejlesztése. Perris és 

kutatócsoportja (Perris és mtsai, 1980) szerkesztették a szülői nevelői attitűdöket a gyermek 

szemszögéből vizsgáló Egna Minnen Beträffande Uppfostran (EMBU) Likert-skálás kérdőívet, ahol 

a svéd megnevezés jelentése „a neveltetésemről szóló emlékeimként” fordítható magyarra. A 

kezdeti kérdőív a Jacobson, Sasman és DiMascio (1975) által javasolt itemeket tartalmazta, 

amelyek gyermeknevelési módszerekre, más szerzők által leírt jellemzőkre és svéd nevelési 

módszerekre utaltak. A kialakuló kérdőív Parker ausztráliai-angolszász próbálkozásának európai-

kontinentális riválisaként fogható fel. 

A PBI-hez hasonlóan az EMBU-val is az volt a célja az alkotóinak, hogy a különböző szülői 

nevelői attitűdök pszichopatológiai relevanciáját vizsgálják ezért számos tünet, kórkép, 

személyiségjellemző viszonylatában alkalmazták (pl. depresszió, droghasználat, alkoholizmus, 

szkizofrénia, fóbiás zavar, pánikzavar, étkezési zavar, öngyilkossági kísérlet, transzszexualizmus, 

különböző személyiségvonások, A-tipusú személyiség - lásd Livianos-Aldana és Rojo-Moreno 

1999-ben megjelent metaanalitikus áttekintését). A szerzők az EMBU-val szerzett tapasztalataikat a 

Parenting and Psychopathology c. szerkesztett kötetben összegezték (Perris, Arrindell és Eisemann, 

1994). 

A 81 item faktoranalízise útján 4 alskálát találtak, névszerint az elutasítás (rejection), érzelmi 

melegség (emotional warmth), túlvédés (overprotection) és kivételezés (favouring subject) 

(Arrindell, Emmelkamp, Brjlman és Monsma, 1983). Someya, Uehara, Kadowaki, Tang és 

Takahashi (1999) vizsgálata kimutatta, hogy az EMBU négy skálája független volt a nemtől és a 

születési sorrendtől. Mindegyik nem az azonos nemű szülőt tartotta elutasítóbbnak, a szülők érzelmi 

melegsége anyák esetén nagyobb volt. Az anyai túlvédésben a férfiak és az egykék szignifikánsan 

magasabb értéket értek el, de az egész mintán érzékelhető volt egy túlvédéstendencia az anyákra. A 

kivételezésben minden nem az ellentétes nemű szülőt értékelte magasabbra. 

Egy kultúrközi szülői-nevelői stílussal és pszichopatológiával foglalkozó project keretén belül az 

EMBU-t több mint 25 ország igényeihez adaptálták, ezzel ez a kérdőív lett a legtöbb nyelvi 

adaptációval rendelkező szülői-nevelési attitűdöket mérő eszköz (Richter, Eisemann és Perris, 
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1990; Arrindell, Perris és Denia, 1988; Arrindell & Van Der Ende, 1988; Arrindell és mtsai, 1989; 

Arrindell, Perris és Eisemann, 1994; Gorayeb, 1988; Huang, Someya, Takahashi, Reist és Tang, 

1996; Perris, C., Arrindell és Perris, H., 1985; Ross, Campbell és Clayer, 1982). A három első skála 

változatlan maradt a különböző vizsgált populációkban, de a „kivételezés” nem volt fenntartható a 

többi kultúrához és országhoz való alkalmazásban. 

Az EMBU-t nem csak különböző nyelvekre, kultúrákra, de különböző korosztályokra is adaptálták, 

hiszen úgy találták, hogy az eredmények megbízhatóságát befolyásolhatja a retrospektivitás 

torzítása, és így lehetőség nyílt a kamaszok (EMBU-A - Arrindell, Emmelkamp, Gerlsma és Van 

Der Veen, 1991) és a kisiskoláskorú gyermekek (EMBU-C - Markus, Lindhout, Boerb, 

Hoogendijka és Arrindell, 2003; Muris, Meesters és von Brakel, 2003; Dekovic és mtsai, 2006; 

magyar változatának validálását nem rég fejeztem be, eredményeit disszertációmban közreadom - 

Csomortáni, 2013a) vizsgálatára is a szülői nevelési attitűdök szempontjából (a PBI csak 16 év 

felettiek neveltetési emlékeire kérdez rá - Parker és mtsai, 1979). A különböző kérdőív változatok 

visszaigazolták a szorongásos zavarok és az alacsony érzelmi melegség, magas védelem mintázat 

erős együttjárását minden életkorban és kultúrában (Markus és mtsai, 2003; Muris és mtsai, 2003; 

Arrindell és mtsai, 1999; Perris, Arrindell és Eisemann, 1994; Dekovic és mtsai, 2006). Az EMBU 

kérdőívnek megjelent a rövid változata is, ami egyszerűsíti a felvételét, és még széleskörűbbé teheti 

a kultúrközi felhasználhatóságát (s-EMBU - Aguilar és mtsai, 1999; Arrindell és mtsai, 2005). 

Fontos következtetések születtek a PBI és az EMBU eredményeit és pszichometriai jellemzőit 

összehasonlító vizsgálatok kapcsán is. Myers (1999) az EMBU és a PBI összehasonlíthatóságát 

vizsgálta 18-38 éves egyetemi hallgató nőkön. Úgy találta, hogy a két eszköz összehasonlítható 

eredményekkel szolgált. Henderson (1988) szerint jó jel, hogy két kutatócsoport, akik különböző 

mérőeszközöket használnak, különböző populációkon, hasonló eredményekre bukkannak. 

Livianos-Aldana és Rojo-Moreno (1999) kritikai észrevételei azonban óvatosságra intenek a pozitív 

eredmények tekintetében. A PBI-t és EMBU-t összehasonlító kutatásukban arra számítottak, hogy 

az EMBU-nak és PBI-nek homoním és asszimilálható faktorai lesznek, de a legjobb esetben is csak 

átlagos és alig szignifikáns korrelációkat találtak közöttük. A gyermeknevelési módszerek 

faktoranalitikus kutatása sok ellentmondástól terhes, a szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy 

legtöbb, a nevelési módszerekre használt szinonim fogalom sokszor teljesen eltérő elméleti 

konstruktumokra utal, ami így eltérő következtetésekhez vezethet, valamint ugyanannak a 

jelenségnek gyakran adnak eltérő neveket (Perris, 1988; Arrindell & Van Der Ende, 1984). 

Módszertanilag nem helyes metaanalitikus tanulmányokat olyan eszközökön folytatni, amelyek a 

legjobb esetben is csak 25%-os közös varianciával rendelkeznek (Livianos-Aldana & Rojo-Moreno, 

1999). 
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II.3.3. A pszichológiai túlvédés differenciáltabb szemlélete 

Már Levy (1966) és Parker (1983a) munkáiban is megmutatkozott, hogy az általuk használt 

túlvédés konstruktum nem homogén - legkevesebb két komponensre (egy inkább kontrollálóra és 

egy inkább engedékenyre) bomlik szét. Michael Thomasgard 1993-as tanulmányában vetette fel 

először azt az elképzelést, hogy a „túlvédés” szakirodalomban megjelenő, heterogén 

konstruktumából elkülöníthető a gyermeki sérülékenység következtében kialakuló szülői 

engedékenységre utaló konstruktum, és igazolta, hogy a szűken vett túlvédés és az így elkülönített 

engedékenység független faktorként jelenik meg a szülők nevelési módszerei között. Elképzelése 

szerint a gyermek szülő által érzékelt sérülékenysége miatti „engedékeny” (indulgent, generous, 

lenient) szülői stílus megkülönböztethető a túlvédő (overprotective) szülő-gyermek kapcsolattól, 

mind az előzményeiket, mind következményeiket tekintve. A kutatássorozat további célja a szülői 

túlvédés dimenzióinak kritikai tisztázása volt, a kutatási és klinikai irodalom részletes áttekintése, 

és az ezek alapján kidolgzott kutatási elrendezés útján (Thomasgard & Metz, 1993, 1999). 

Thomasgard először vetette fel annak a szükségességét, hogy a szülői túlvédést és a gyermeki 

sérülékenység érzékelése következtében előálló engedékenységet a szülő-gyermek kapcsolati 

zavarok kontextusában tárgyalja és nem elkülönült szülő-gyermek kapcsolati mintázatként, hiszen a 

szülő-gyermek kapcsolatra vonatkozó konstruktumok heterogenitásának problémája csak így 

kerülhető el. Mint az előzőekben már láthattuk, a túlvédés jelenségének vizsgálata és az 

eredmények általánosíthatósága épp a tisztázatlan fogalmak akadályába ütközik. Thomasgard 

kutatási próbálkozásainak kettős célja volt: 

1. a szülői túlvédés függetlenségének iagazolása a gyermeki sérülékenység érzékelésétől 

(Thomasgard, 1996, 1998; Thomasgard & Metz, 1996, 1997, 1999; Thomasgard, Metz és 

mtsai, 1995; Thomasgard, Shonkoff, Metz és Edelbrock, 1995); 

2. a szülői pszichológiai jellemzők és a túlvédés valamint az érzékelt gyermeki sérülékenység 

konstruktumai közötti kapcsolatrendszer feltárása (Thomasgard, 1998). 

 

A továbbiakban Thomasgard elképzeléseit foglalom össze a túlvédő szülői magatartás, a szülő által 

érzékelt gyermeki sérülékenység miatt kialakuló engedékenység, és a kettőt elkülönítő tényezők 

szempontjából (Thomasgard & Metz, 1993, 1999). 

Míg egy gyermek védelme a külvilág veszélyeivel szemben normatív viselkedés, addig a túlvédés 
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olyan viselkedésre utal, amit a legtöbb szülő nem tenne hasonló körülmények között. A túlvédő 

szülői-nevelői stílus a szakirodalom szerint inkább olyan szülőre jellemző, aki túlzottan felügyeli a 

gyermeket és túlzottan éber annak viselkedésével kapcsolatban, gondjai vannak a gyermekről való 

leválásban, gyengíti a gyermek önálló tevékenységét, elbátortalanítja a gyermeket, túlzottan 

kontrolláló (Thomasgard & Metz, 1999). 

A szakirodalom arra utal, hogy a túlvédés „kontrolláló” formájában részesülő gyermekek 

alacsonyabb önbizalommal, fejletlen szociális kompetenciákkal rendelkeznek (Levy, 1966), 

valamint ez a nevelési mintázat együttjárást mutat a felnőttkori disthymiával, szorongásos 

zavarokkal és az interperszonális kapcsolatok nehézségeivel (Parker, 1981, 1983a, 1993). 

Thomasgard kutatásaiban szignifikáns korrelációt talált a túlvédés és a gyermek fiatalabb életkora, 

az egyszülős nevelés, az alacsonyabb szülői iskolázottság, az alacsony SES között (Thomasgard, 

Metz és mtsai, 1995; Thomasgard & Metz, 1997; Thomasgard, 1998), viszont ellentmondóak voltak 

az eredmények az alacsonyabb szülői életkor viszonylatában (Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; 

Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; Thomasgard, 1998). Az utólagos elemzések a szülő nehézségeire 

utaltak a gyermek korának megfelelő szeparáció-individuációjának támogatásában (pl. a túlvédő 

szülők gyermekeiket kisebb valószínűséggel bízták rá családon kívüli személy gondoskodására, 

mint a nem túlvédőek) (Thomasgard, 1998). 

A túlvédés „túlengedékeny” formájának hátterében gyakran tapasztalható bűntudatos, szorongó 

szülői kötődés a gyermekhez. A Thomasgard és Metz (1995) által az engedékeny szülői 

magatartással összefüggésbe hozott Vulnerable Child Syndrome (sérülékeny gyermek szindróma) 

vizsgálatát Green és Solint (1964) kezdte meg 25 olyan családdal, akik történetében előfordult az 

index gyermek életveszélyes egészségügyi esemény miatti orvosi kezelése. Ezek a családok több 

jellemzőjükben megegyeztek, melyek közül a gyermek normál egészsége, növekedése, fejlődése, és 

a szülők alaptalan, katasztrofizáló hiedelmei közötti diszkrepancia bírt központi jelentősséggel. A 

szülők úgy gondolták, hogy gyermeküket gyógyulása után is komoly betegség veszélyezteti, és 

folyamatosan az életéért aggódtak. Az így kialakult szülő-gyermek interakciós mintázatok a 

következő nehézségekhez vezettek a gyermek és a szülő tekintetében: pszichoszomatikus 

betegségek, szeparációs nehézségek, az egészségügyi szolgáltatások túlzott igénybe vétele, 

túlengedékenység (Green & Solint, 1964). A gyermek függetlenebbé válásával a szorongást, a 

feldolgozatlan bűntudatot és gyászt folyamatos újraélő szülők számára egyre nehezebb lett a 

határok megszabása. Amint a szülők érzelmi tartalékai a fokozott vigilitás és a kialakuló gyermeki 

viselkedésproblémák miatt kimerültek, a szülői bűntudatot gyakran váltotta fel a düh, ami a 

fokozottabb büntetésben és a gyermek iránti tisztelet, megbecsülés elvesztésében nyilvánult meg 

(Thomasgard & Metz, 1995). A kutatások folyamán az érzékelt sérülékenység miatti 
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engedékenység kialakulásának hátterében a veszélyeztető faktorok öt fő csoportját találták: 

1. a szülő saját nehézségei a gyermekkori szeparációs-individuációs folyamatban (Thomasgard 

& Metz, 1995); 

2. megnövekedett szülői szorongás a gyermek egészségi állapotával kapcsolatban 

(Thomasgard & Metz, 1995); 

3. a valódi vagy vélelmezett szeparációk és veszteségek története (pl. infertilitás - Thomasgard, 

Metz és mtsai, 1995; Green & Solint, 1964; megelőző abortuszok - Thomasgard, Metz és 

mtsai, 1995; Green & Solint, 1964); 

4. olyan betegségek amelyeket a szülő potenciálisan életveszélyesnek vél (pl. krupp - Green & 

Solint, 1964), a terhesség alatti komplikációk amelyek veszélyeztetették az anya életét 

(Estroff, Yando, Burke és Snyder, 1994); 

5. kevésbé súlyos egészségügyi helyzetek, amelyek a gyermek életének korai szakaszában 

fordultak elő (koraszülötti besárgulás - Kemper, Forsyth és McCarthy, 1990), a csecsemő 

étkezésével, sírásával kapcsolatos problémák (Forsyth & Canny, 1991). 

 

Thomasgard kutatásai során további tényezőket is talált, amelyek szignifikáns együttjárást mutattak 

érzékelt gyermeki sérülékenységgel: a szülő beszámolója a gyermek folyamatban lévő orvosi 

kezeléséről (Levy, 1966; Thomasgard & Metz, 1996, 1997; Perrin, West és Culley, 1989; Forsyth, 

Horwitz, Leventhal, Burger és Leaf, 1996); a gyermek egy megelőző életveszélyes betegsége 

(Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; Thomasgard & Metz, 1997; Green & Solint, 1964; Forsyth és 

mtsai, 1996); a gyermek kivizsgálásra való elhozatala különösebb panasz nélkül (Thomasgard, 

Metz és mtsai, 1995); koraszülöttség (<37 hét) (Estroff és mtsai, 1994; Green & Solint, 1964; 

Forsyth és mtsai, 1996); a terhesség alatti komplikációk (Burger, Horwitz, Forsyth, Leventhal és 

Leaf, 1993; Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; Green & Solint, 1964). Ellentmondóak voltak az 

adatok a születési sorrenddel (ti. az elsőszülött sérülékenyebb - Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; 

Thomasgard & Metz, 1996, 1997; Thomasgard, 1998) és a SES-szal (Thomasgard, Metz és mtsai, 

1995; Thomasgard & Metz, 1997; Thomasgard, 1998) kapcsolatban. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a sérülékenység fokozottabb szülői érzékelése a gyermekre 

nézve a következő hatással voltak: pszichoszomatikus megbetegedések (Thomasgard, Shonkoff és 

mtsai, 1995; Green & Solint, 1964), agresszív viselkedés, ami nem reagál a szeretetmegvonásra 

(büntetés), vagy a pozitív elvárások megfogalmazására (fegyelmezés) (Estroff és mtsai, 1994; 

Green, 1988; Perrin és mtsai, 1989), valamint iskolai alulteljesítés (Thomasgard, 1996; Thomasgard 

& Metz, 1997). 
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Thomasgard két kérdőívet, a Child Vulnerability Scale-t (CVS) és a Parental Protection Scale-t 

(PPS) használt a sérülékeny gyermek szindróma és a túlvédés elkülönítéséhez (Thomasgard, Metz 

és mtsai, 1995; Thomasgard, Shonkoff és mtsai, 1995; Thomasgard & Metz, 1996, 1999). A 

továbbiakban azokat a tényezőket járjuk körül, amelyek elkülönítik a szülői túlvédés és a 

sérülékenység érzékelése miatt kialakult szülői engedékenység konstruktumait. 

A gyermek tulajdonságai szempontjából a gyermek fejlettsége és életkora különítette el a két 

konstruktumot: a túlvédés mértéke megnőtt fiatalabb, ill. fejletlenebb gyermekek esetén 

(Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; Thoasgard & Metz, 1996, 1997), míg nem mutatkozott hasonló 

hatás a sérülékeny gyermek szindróma kapcsán (Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; Thomasgard & 

Metz, 1997). A gyermeki következmények kapcsán elmondható, hogy a szüleik által 

sérülékenyebbnek látott gyermekeknél szignifikáns kapcsolat mutatkozott a sérülékenység szülői 

percepciója és az agresszió, valamint a szomatizáció között fiúk esetén, míg a lányok szülei 

nagyobb számban jeleztek visszahúzódást, szorongást és depressziót a sérülékenyebbnek látott 

csoportban, eltérően a megegyező nemű, de sérülékenynek nem tartott gyermekektől (Thomasgard, 

1996). Azok a gyerekek, akiket elsősorban sérülékenynek tartottak kevesebb tevékenységben vettek 

részt, és összességében alacsonyabb szintű iskolai kompetenciákkal rendelkeztek, mint azok a 

gyerekek, akiket sohasem érzékeltek sérülékenynek (Thomasgard, 1996). Nem találtak hasonló 

különbséget azok között a szülők között, akik eredetileg a magas védelmű csoportban voltak, 

azokhoz képest, akik soha nem számoltak be magas szintű védelmi viselkedésről gyermekükkel 

szemben (Thomasgard, 1996). 

A két konstruktum között különbség mutatkozott azon a téren is, hogy milyen mértékben látja a 

szülő a gyermeke viselkedését problematikusnak. A túlvédő szülők nagy többségénél sem a 

gyermek, sem a szülő nem tartotta problematikusnak kettősük viselkedését (Thomasgard, 1996). 

Ezek a diádok gyakran egy túlkontrolláló szülőből és egy engedelmes gyermekből álltak, és amikor 

a szülő gyermekével szembeni kontrolljának témája felvetődött a terápiában, a szülők gyakran 

dühössé váltak, és nem mutattak többé előrehaladást (Levy, 1966). Ez éles ellentétben áll azokkal a 

szülőkkel, akik a gyermeküket betegségekre és balesetekre sérülékenyebbnek tartják, mert ők 

fokozott mértékben érzékelték gyermekük valós vagy vélt gyengeségeit, és sokat foglalkoztak a 

gyermek zavaró viselkedésével (Perrin és mtsai, 1989; Estroff és mtsai, 1994; Thomasgard, 1996). 

A túlvédés és engedékenység között jelentős statisztikai különbséget is találtak a kérdőíves mérések 

kapcsán (Thomasgard, 1998). Míg a szülői túlvédés aránya statisztikailag szignifikáns volt a magas 

és alacsony érzékelt sérülékenység esetén egyaránt, a korreláció a teljes érzékelt sérülékenység és 

szülői túlvédés értékek között alacsony maradt (r = 0,2 - Thomasgard, Metz és mtsai, 1995). A 

túlvédés aldimenziók (szupervízió, szeparációs problémák, dependencia, kontroll) és az érzékelt 
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sérülékenység között szintén alacsony korrelációkat kaptak (Thomasgard, Metz és mtsai, 1995; 

Thomasgard & Metz, 1997). 

A klinikumban viszonylag keveset kutatott terület az, hogy a szülői pszichológiai jellemzők hogyan 

befolyásolják a gyermek betegségre/balesetre való sérülékenységének szülői érzékelését, valamint a 

gyermekekkel szembeni szülői védelmező magatartást (Burger és mtsai, 1993; Estorff és mtsai, 

1994; Richtsmeier & Hatcher, 1994; Parker, 1981, 1983a, 1993; Levy, 1966). Ez az adathiány nem 

meglepő, hiszen az ambulanciákon dolgozó klinikusok tudományos igénnyel ritkán értékelik a 

szülők intrapszichés világát, pedig vannak esetek, amikor szülő-gyermek kapcsolat zavarainak 

értékelése a gyermekpatológiák vizsgálata szempontjából hasznos lenne (Thomasgard & Metz, 

1993; Fraiberg, Adelson és Shapiro, 1975). Az egészségügyi szakemberek gyakran találkoznak 

olyan szorongó szülőkkel, akiknek aggodalma a gyermekük egészségével és biztonságával 

kapcsolatban nem adekvát a gyermek biológiai és környezeti körülményeihez mérten, így ez a 

szülői magatartás gyakran káros hatással bír a gyermek pszichés státuszára (Thomasgard, 1998). A 

klinikai tapasztalatok (Thomasgard & Metz, 1996; Green & Solint, 1964) és a témában folytatott 

vizsgálatok (Forsyth és mtsai, 1996; Thomasgard, 1998) arra utalnak, hogy ezek a szülők a 

következő tüneteket mutathatják: 

- generalizált szorongást az egészséggel kapcsolatban, ami nem csökken az átlagos biztonsági 

szignálok, a gyermek orvosi vizsgálatának átlagos eredményei hatására; 

- a szomatikus tünetekre való megnövekedett szülői figyelem, tudatosság; 

- a gyermek egészségét potenciálisan veszélyeztető helyzetekre centráló félelmek folyamatos 

és sokszor tudattalan jelenléte (pl. az alvó gyermek légzésének folyamatosan ismétlődő 

ellenőrzése, sok évvel a félelmetes fulladásos esemény után is - Thomasgard, 1998). 

 

Az érzékelt sérülékenység és a szülői túlvédés konstruktumok a vizsgálatok során a szülői 

pszichológiai tünetek mentén is biztonságosan elváltak egymástól. Az érzékelt sérülékenységnek a 

szülői tünetdimenziók közül a szomatizációval, a szorongással és a kényszerrel volt a legerősebb a 

kapcsolata (Thomasgard & Metz, 1995; Thomasgard, 1998). Ezek az eredmények megegyeznek 

azokkal a szülői aggodalom és szorongás modellekkel (Matthews, 1990; Brown, DiNardo és 

Barlow, 1994) amelyek azt állítják, hogy a szorongó szülők hajlamosak a gyermeket fenyegető 

veszélyhelyzet anticipálására. Szignifikáns kapcsolatot találtak a szülői túlvédés és a paranoid 

ideáció, pszichoticizmus, fóbia szülői tünetei között (Thomasgard, 1998), míg Parker retrospektív 

adatai csak a legutóbbit jelezték (Parker, 1981, 1983a). További érdekesség, hogy a két 

konstruktum kombinációja a szülői pszichés tünetek exponenciális mértékű halmozódásával 

hozható összefüggésbe, ezt a hatást a 2. Táblázat mutatja be (Thomasgard, 1998). A fenti 
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eredményeket összegezve elmondható, hogy a két konstruktum egymástól való függetlensége két 

fronton is támogatást nyert: 

1. a SES, a szülői iskolai végzettség, a családi állapot, a rassz/etnikum tekintetében heterogén 

mintán is eltérőnek találták a sérülékenység szülői érzékelését a szülői túlvédéstől 

(Thomasgard & Metz, 1995, 1996, 1997; Thomasgard, Metz és mtsai, 1995); 

2. számos szülői klinikai jellemző (kényszeresség, személyközi érzékenység, depresszió, 

szorongás, ellenségesség) volt kapcsolatban a sérülékenység szülői érzékelésével, de a 

szülői túlvédéssel nem (Thomasgard, 1998). 

 

4. Táblázat: Thomasgard vizsgálatában a „klinikai tartományába” eső szülők a sérülékenynek érzékelők és a 
túlvédők csoportjaiból (Thomasgard, 1998) 

Nem érzékel 
sérülékenynek, 

nem túlvédő 

Nem érzékel 
sérülékenynek, 

túlvédő 

Sérülékenynek 
érzékel, 

nem túlvédő 

Sérülékenynek 
érzékel, 
túlvédő 

n % n % n % n % 
97/440 22 38/137 28 48/131 37 32/60 53 

 

II.3.4. A vizsgálatok új irányai 

Az eddigiekben a pszichológiai túlvédés klinikai, majd pszichometrikus leírását, valamint a kétféle 

túlvédés (a kontrolláló és az elkényeztető forma) differenciálását mutattam be. Ebben a fejezetben 

azok az újabb tudományos irányok kerülnek felsorolásra, amelyek ha nem is mindig a túlvédés 

megnevezéssel, de hozzájárulnak a pszichológiai túlvédés témakörének jobb megismeréséhez. 

II.3.4.1. A pszichológiai kontroll kérdése 

Barber (1996) részletes áttekintését adta a pszichológiai kontrollnak, ami a szülői túlvédés egyik 

legfontosabb faktora. Kutatásában kimutatta, hogy a pszichológiai kontroll a kontroll egy olyan 

rejtett formája, ami a manipuláción és a szülő-gyermek kötődés kihasználásán (pl. 

szeretetmegvonás, bűntudatban tartás), az érzelmi töltésű kifejezéseken, a kritikán (pl. 

elégedetlenség, szégyen) és a túlzott személyes kontrollon (pl. kizárólagos birtoklás, védelmezés) 

keresztül akadályozza és megtöri a pszichológiai fejlődést. Megkülönbözteti a pszichológiai és 

viselkedéses kontrollt: az utóbbi megfelelően használva nem okoz negatív következményeket a 

fiatal fejlődésében, az előbbi kamaszkorban internalizációs problémákkal és néhány esetben 

bűnözői magatartással társul. 

Az intruzív szülők rigid módon kontrollálják gyermekeiket, és ez a szülői viselkedés a későbbiek 

során a gyemek alacsony önértékeléséhez, önbecsüléséhez, önbizalmához, szegényesebb 
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önkifejezéséhez és pszichés éretlenségéhez vezet. A negatív önészlelés felsorolt formái a kutatások 

szerint gyakran járulnak hozzá a depresszió, a szuicid gondolatok, evészavarok kialakulásához 

(Barber & Harmon, 2002). A jelenséget megvizsgálva a szülői viselkedés gyermeki érzékelésének 

irányából, 6-9 éves gyermekek beszámolói alapján azt találták, hogy a túlzott anyai kontrollt átélő 

gyermekek sérülékenyek a negatív érzések átélésének viszonylatában, valamint hajlamosabbak az 

otthon keletkezett frusztrációikat az iskolai közösségben, erőszakos formában kiélni (Morris és 

mtsai, 2002). A legújabb kutatások a pszichológiai kontroll kultúrfüggetlen megjelenését és 

hatásszerkezetének invarianciáját mutatták ki. A kutatók dél-koreai és belga mintán hasonló 

mediációs modellt állítottak föl a pszichológiai kontroll két komponense (a dependencia-központú 

és a teljesítmény-központú pszichológiai kontroll), a serdülők dependens és túlzott önkritikával 

jellemezhető viselkedése, valamint a kialakuló depresszív tünetek között (Soenens, Park, 

Vansteenkiste és Mouratidisc, 2012). 

Fontos kérdéseket vetnek fel azok a kutatások, amelyek az intruzív, túlzottan bevonódó szülői 

magatartások pozitív és negatív hatásait is kimutatják. Míg az iskolai feladatok elvégzésénél 

(például Pomerantz & Eaton, 2001; Pomerantz, Moorman és Litwack, 2007), a gyermekkori 

diabétesz kezelésénél (például Cameron, Young és Wiebe, 2007), az anorexia nervosás kamasz 

szülői támogatásánál (például Deas és mtsai, 2011) a szülői bevonódás rövid távon hasznos lehet, a 

merev, intruzív, a szülői szorongásokból és nem a gyermek valódi igényeiből kiinduló kontroll 

negatív hatásokat, hosszan fennmaradó szülő-gyermek hatalmi harcokat, játszmahelyzeteket hoz 

létre, ami veszélyeztetheti a gyermek értelmi, érzelmi fejlődését, illetve egészségi állapotát, hiszen 

nem készíti fel helyzetének autonóm kezelésére, nem támogatja a kompetencia érzésének 

kialakulását. Felmerül a gyermek nehézségeinek kezelésében a szülő kettős szerepe: az egyik 

oldalon a védelem kérdése, a mások oldalon pedig a felkészítésé. A szülő feladata a védelem és a 

felkészítés közötti kényes egyensúly érzékeny szabályozása a gyermek és a környezet 

visszajelzéseinek függvényében. Ez egy nagyon nehéz feladat, ami előrevetíti a szülők 

felkészültségének, esetleges felkészítésének megfontolását. 

II.3.4.2. Nem neveléssel kapcsolatos túlvédés 

A túlvédés jelenségének vizsgálatában egyre nagyobb számban jelennek meg olyan tanulmányok, 

amelyek nem a szülői túlvédést választják vizsgálatuk tárgyául, hanem a krónikus betegségekben 

szenvedők családtagjai, segítői által mutatott túlvédő viselkedéseket és ezek hatásait. Coyne és 

DeLongis (1986), mint e terület úttörői, krónikus betegek esetén a házastársi támogatás három 

módját írják le: 

1. aktív bevonódás (active engagement): a páciens bevonása a párbeszédbe és konstruktív 



 71 

problémamegoldás használata - ezt a magatartást találták a gyógyulás szempontjából a 

legoptimálisabbnak; 

2. védő titkolózás (protective buffering): a házastárs titkolja az érdeklődését, aggodalmait - a 

megjelenő segítői inkongruencia fokozza a páciens másodlagos pszichés tüneteit; 

3. túlvédés (overprotection): a páciens kapacitásának, tűrőképességének alulbecslése, ami 

szükségtelen segítségben és a fejlődéssel szembeni túlzott hálálkodásban nyilvánul meg - ez 

hátráltatta leginkább a páciensek gyógyulását. 

 

A továbbiakban a krónikus betegek túlvédésének témájában a legaktívabb szerzők Thompson 

(Thompson, Sobolew-Shubin, Graham és Janigian, 1989; Thompson, Galbraith, Thomas, Swan és 

Vrungos, 2002; Thompson & Sobolew-Shubin, 1993) és Cimarolli (Cimarolli, 2002, 2006; 

Cimarolli, Reinhardt és Horowitz, 2006) voltak, Thompson a sztrókon átesett betegek túlélési 

esélyének, Cimarolli pedig az időskori látásromlásban szenvedők rehabilitációs sikerének érzékelt 

túlvédéssel való kapcsolatát vizsgálta. Thompson legutóbbi cikkeiben a személyes kontroll 

átélésének fontosságát hangsúlyozza a rehabilitációs munka sikerességének biztosításában, ebből 

kiindulva a betegek túlvédését úgy definiálja, mint ami a személyes kontroll megtapasztalásának 

egyik legjelentősebb akadályozó tényezője (Thompson és mtsai, 2004; Thompson és mtsai, 2007). 

A legújabb kutatási eredmények a segítők támogató viselkedésének (aktív bevonás, túlvédés) 

moderáló hatását mutatták ki a betegek regulációs fókusza (promóciós és prevenciós), valamint a 

betegek distressz átélése között (Schokker, Links, Luttik és Hagedoorn, 2010). 

II.3.4.3. Mediáló és moderáló hatások - a túlvédés-kutatás új útjai 

A pszichológiai túlvédés legfrissebb kutatásai már nem a direkt kapcsolatok (oksági, korrelációs) 

kimutatását tűzik ki célul a szülői túlvédés hatásainak vizsgálatában, sokkal inkább a túlvédéssel 

kapcsolatba hozható moderáló és mediáló tényezőket (a moderáló-mediáló változók azonosításáról 

Baron és Kenny 1986-ban jelentették meg tanulmányukat). Többezres mintán végzett kutatások 

szignifikáns kapcsolatot találtak a DSM-III-R zavarok és a szülői gondoskodás hiánya valamint a 

szülői túlvédés között, azonban a szülői bánásmód direkt hatása csak enyhe volt, a megjelenő 

pszichopatológiák varianciájának csak 1-5%-át magyarázta. A kutatók arra hívták fel a figyelmet, 

hogy a jövőben nem a szülői nevelői hatások és a felnőtt patológiák direkt kapcsolatát kell keresni, 

hanem az áttételes - mediáló és moderáló - kapcsolatokat (Enns, Cox & Clara, 2002; Overbeek, ten 

Have, Vollebergh és de Graaf, 2007). 

A mediáló és moderáló változókból felépített útvonalmodellek tovább gazdagíthatják a szülői 

túlvédés hatásmechanizmusáról szerzett tudásunkat. Például Carr és Francis (2010) útvonalelemzés 
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során kimutatta, hogy a korai maladaptív sémák alávetettség, teljes feladás, érzelmi merevség 

dimenziói mediálták a gyermekkori tapasztalatok (főként az anyai túlvédés és családi szociabilitás) 

és az elkerülő személyiségzavar tünetei közötti kapcsolatot, valamint az érzelmi merevség teljes 

mértékben mediálta az anyai túlvédés és az elkerülő személyiségzavar közötti kapcsolatot. 

II.4 A pszichológiai túlvédés neveléstudományi relevanciája 

A pszichológiai túlvédés témája eklatáns példája a interdiszciplináris területeknek. Ugyanúgy 

vannak neveléslélektani, fejlődéslélektani, családlélektani vetületei, mint általános pedagógiai, 

gyógypedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs pszichológiai és klinikai vonzatai. Ahhoz, hogy a 

szülő-gyermek kapcsolati zavarok érintettjeinek - és a téma szempontjából releváns túlvédőknek és 

túlvédetteknek - segíteni tudjunk, fontos hogy a nevelési tanácsadás szakemberei együtt tudjanak 

működni a pedagógia különböző területein tevékenykedő szakemberekkel. A XXI. század 

kompetens pedagógusának szakterülete ismeretén kívül szüksége van olyan "pszichológiai 

elsősegély ismeretre", melynek használatával tanítványait támogathatja a hatékony 

ismeretszerzésben és képességek megfelelő kibontakoztatásában (például az elmaradó kognitív-, 

szociális készségek, motivációk fejlesztsésével), a szülőknek segítséget nyújthat nehézségeik 

felismerésében, kezelésében és a hatékony szülő-pedagógus-gyermek együttműködésben (például 

szülőkonzultáció, tematikus szülőértekezlet kapcsán), valamint súlyosabb esetekben felismerve 

kompetenciahatárait, olyan szakembereket tud team munkába invitálni, akikkel együttműködve 

csökkenteni tudják a patológiás szülő-gyermek kapcsolatok miatt keletkezett pedagógiai és 

pszichológiai hátrányokat. 

A fenti elméleti áttekintés pszichológiai túlsúlyú, ezért mindenképp fontosnak tartottam, hogy 

bemutassam azokat a területeket, ahol a neveléstudomány, a gyakorló pedagógusok kapcsolatba 

kerülhetnek a szülői túlvédés jelenségkörével. Amint a következőkben látható lesz, ez alapvetően 

két formában fordulhat elő: 1. a pedagógus nevelői, oktatói munkája során kerül kapcsolatba a 

pszichológiai túlvédés érintettjeivel, vagy 2. neki magának vannak túlvédő nevelői attitűdjei, 

viselkedésmódjai (ez utóbbi lehetőség kutatása sokkal kisebb mértékű, a jövőben fontos lehet ennek 

az iránynak is a vizsgálata). Tehát a pszichológiai túlvédés pedagógiai relevanciájú területei a 

következők: 

 

1. Individuálpszichológiai pedagógia - Adler és Dreikurs elméleti és gyakorlati munkássága 

nyomán kialakult pedagógiai irányzat (lásd Jane Nelsen pozitív fegyelmezéssel kapcsolatos 

munkáit - például Nelsen, 2013), ami fontosnak tartja a pszichológiai túlvédés jelenségének 
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felismerését és pedagógiai kezelését a gyermek téves céljainak megelőzése érdekében. Az iskola 

leginkább az otthoni elhibázott nevelés elszenvedőjeként találkozik a túlvédés jelenségével, ezért a 

pedagógusok ilyen irányú felkészültsége feltétlenül fontos az érintett gyerekek pozitív iskolai 

előmenetele biztosításának érdekében (Adler, 1988; Rüedi, 1988; Brezsnánszky, 1998). 

 

2. A túlvédő szülő hatása gyermeke iskolai teljesítményére - A túlvédő szülő negatívan befolyásolja 

a gyermek iskolai teljesítményét, főként gyegébb képességű gyermekek esetén (Pomerantz, 

Moorman és Litwack, 2007). A Fels Longitudinal Study a korai szülői túlvédést összefüggésbe 

hozta az iskolai passzivitással, a stresszkerüléssel, a korlátozó nevelés pedig az eredmények szerint 

gyengébb kompetenciaérzést, kevesebb versengést, és kevesebb képességhasználatot eredményezett 

(Kagan és Moss, 1962). A túlvédés engedékeny/bűntudatos formája és az alacsonyabb szintű iskolai 

kompetenciák kialakulása között pozitív kapcsolatot találtak (Thomasgard, 1996). A szülői 

túlvédést elszenvedő gyermekek úgy érzékelik, hogy nincsenek hatással környezetükre, ami 

kognitív, motivációs és érzelmi deficithez vezet (Abramson, Seligman és Teasdale, 1978). 

 

3. Az óvoda- és iskolafóbia és egyéb az iskolai előmenetelt hátráltató pszichopatológiák kérdése - A 

szülői túlvédés egyik jellemző aspektusa, az összemosódó, differenciálatlan szülő-gyermek 

kapcsolat, ami együttjár a dependencia és szeparációs szorongás felerősödésével, súlyosabb esetben 

az intézményfóbia kialakulásával. Az így létrejött helyzet mind az iskolai előmenetelt, mind a 

szociális kompetenciák fejlődését jelentősen akadályozhatja (Ranschburg, 1998). A szülői túlvédés 

olyan gyermeki internalizációs és externalizációs problémákkal áll kapcsolatban, amelyek mind az 

osztályba való beilleszkedést, mind a képességeknek megfelelő teljesítményt hátráltathatják (lásd a 

kutatási eredényeket). 

 

4. Iskolai bántalmazás és szülői túlvédés - A túlvédő nevelés hozzájárul a gyermekek félénk, 

visszahúzódó magatartásának kialakulásához, szegényes kapcsolatrendszeréhez, ami megnöveli a 

passzív/visszahúzódó áldozattá válás valószínűségét (Coplan és mtsai, 2004; Twemlow és Sacco, 

2012). Egy magyar kutatás eredményei szerint az anyai túlvédés a gyermekek bántalmazóvá, az 

apai túlvédés pedig az áldozattá válásához társult iskolai bántalmazó helyzetekben (Figula, 

Margitics, Pauwlik és Szatmári, 2011). 

 

5. A túlvédő szülők negatív attitűdjei a nevelési intézményekkel szemben és az ebből táplálkozó 

non-compliance - A túlvédő nevelés eredményei a gyermek nevelési-oktatási rendszerbe való 

belépésével, a jelentkező pszichés, szociális és pedagógiai problémákon keresztül láthatóvá válnak 
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(Adler, 1988). A túlvédő attitűdökkel rendelkező szülők az esetek egy részében nem érzékelik saját 

inadaptív viselkedésüket, ezért a pedagógusok negatív jelzéseit elutasítják, kevéssé 

együttműködőek a problémák megoldásában (Levy, 1966; Thomasgard és Metz, 1999). Az esetek 

egy másik részében épp a túlzott aggodalom miatt érzékenyen reagálnak a kialakuló iskolai 

helyzetekre, de megoldásmódjaik kevéssé hatékonyak maradnak, túlvédő magatartásuk és 

tehetetlenségérzésük tovább fokozódik (Thomasgard és Metz, 1999). A túlvédő szülők ellenséges 

attitűdöket fejleszthetnek ki a potenciálisan "rivális" nevelőkkel (óvónővel, tanárokkal, 

pszichológussal) szemben (Levy, 1966). 

 

6. Túlvédő intézmények kérdése - A túlvédés nem korlátozódik a családi környezetre, bizonyos 

helyzetekben előfordul az iskolai nevelés, az egészségügyi és szociális ellátórendszer keretein belül 

is (Shu és mtsai, 2007; Schwartz és Waldorn, 1963). Zsolnai József a gyermekek képességeiben 

nem bízó, a gyermeki kezdeményezéseket leuraló nevelői stílust a „gügyögés pedagógiájának” 

nevezte (Zsolnai, 1995). 

 

7. Fogyatékkal élők, tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógiája - A fogyatékkal, krónikus 

betegséggel élőkkel szembeni egyre inkább terjedő szemléletmód a toleranciát, az inklúziót, a 

támogatást hirdeti. E pozitív szemléletmód viszont gyakran nem számol az ellenkező irányú 

túlzások, a pszichológiai túlvédés káros hatásaival. Egyre több kutatás foglalkozik ezen a területen a 

túlvédés negtív következményeivel, a pszichológiai autonómia megerősítésének, az önkontrollnak, 

az ágenciának a kérdéseivel a fogyatékkal élők körében (Coyne és DeLongis, 1986; Thompson & 

Sobolew-Shubin, 1993; Cimarolli, 2006). 

 

8. A szülői túlvédés a családi szocializáció pszichológiájának is témája, így neveléslélektani 

jelenségnek tekinthető (Vajda és Kósa, 2005). A családpedagógiának, a szülőképzésnek fontos 

része lehetne a szülői túlvédés prevenciója pszichoedukációs eszközökkel, mint ahogy erre már 

léteznek kidolgozott programok (Reflektív nevelés műhelyek - Slade, 2006). 

 

9. A szülői túlvédés kutatásának oktatási vetületei - a többek között szülői túlvédés mérésére 

létrehozott ChRAQ kérdőívcsalád (Csomortáni, 2013b) eredményeit a családok demográfiai 

adataival, valamint az iskolai eredményesség jelzőszámaival is összevetettem. Az vizsgálatok 

eredményei azt mutatták, hogy a túlvédő, túlzottan aggodalmaskodó szülői magatartás jelentős 

negatív együttjárást mutat az általános intelligencia szintjével (Csomortáni, 2005, 2011). További 

eredmének, melyeket a ChRAQ kérdőívcsalád szülői és gyermeki változatai szolgáltatnak, szintén 
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bíztatóak. Jelentős pozitív együttjárás mutatkozott az apai és anyai elfogadás, valamint a vizsgált 

gyermekek irodalom, nyelvtan és magatartás jegyei között. Jelentős negatív együttjárás mutatkozott 

az anyai és apai bántalmazó tendenciák, valamint a vizsgált gyermek irodalom, nyelvtan és 

magatartás eredményei között. Az anyák szempontjából erősebbnek tekinthető az eredmény, hiszen 

náluk a félévi átlagra is mutatkozott a két fenti összefüggés. A szülői túlvédés kapcsán érdekes 

differenciáló eredmények adódtak a két szülő tekintetében. Az apai túlvédés negatív összefüggést 

mutatott a matematika eredményekkel (ez rámutathat az apák által túlvédett gyermekek logikai, 

szabálykövetési nehézségeire), az anyai túlvédés viszont az irodalom nyelvtan és magatartás 

jegyekkel mutatott negatív összefüggést (feltehetően az anyai túlvédés a nyelvi kompetenciákat és a 

magatartás szabályozását gyengíti).  
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III. Célkitűzések 

Amint a fenti elméleti áttekintésből is látni lehetett, a pszichológiai túlvédésnek nincs egységes 

elméleti modellje, bár több irányzat (pszichoanalízis, rendszerszemlélet, szociál-kognitív elméletek) 

foglalkozik vele és kontextusának leírásával. A világviszonylatban megfigyelhető tendenciáknak 

megfelelően Magyarországon is kevés a csak szülői túlvédéssel foglalkozó tudományos irodalom, 

inkább más szülői attitűdökhöz kötötten születnek tanulmányok. A szakirodalom áttekintésével 

világossá vált, hogy a pszichológiai túlvédés nem egységes fogalom, több egymástól eltérő 

konstruktumot foglal magába: kontroll, engedékenység, intrúzió, infantilizáció, az autonóm 

cselekvések korlátozása, eltúlzott kapcsolat. Az szakirodalom alapján a következő problémák 

merültek fel: a pszichológiai túlvédés konstruktum tartalmi tisztázásának, elméleti modelljének 

hiánya; a minták szubklinikai és klinikai csoportok bevonásával történő reprezentativitás 

növelésének kérdése; nemzetközileg elismert, magyar gyermekmintán validált pszichológiai 

túlvédésmérő eszköz igénye; a fejlődéslélektani szempont érvényesítésének kérdése a pszichológiai 

túlvédés kutatásában; az elméleti és empirikus tanulságokat felhasználó kérdőívcsalád 

létrehozásának igénye. Ezeknek a feladatoknak a megoldására a következő kutatásokat hajtottam 

végre: 

 

1. KUTATÁS: 

Bevezető pilot kutatásomban a pszichológiai túlvédés jelenség szakirodalmak alapján felrajzolódó 

természetét vetettem fenomenológiai vizsgálat alá normál középiskolai mintán. Célom az volt, hogy 

a szülői túlvédés és három, a kutatásokban gyakrabban előforduló komponensének (túlkontrollálás, 

elkényeztetés, túlféltés) relevanciáját, valamint általános intelligenciával és az osztálycsoportban 

betöltött szociális státusszal megmutatkozó kapcsolatát bemutassam, ezzel a differenciáltabb 

elméleti modell megalapozását is elősegítve (Csomortáni, 2005). Azért középiskolásokat 

választottam a bevezető kutatáshoz, mert a szakirodalom alapján (például Blos, 1967) azt 

feltételeztem, hogy az esetlegesen megjelenő túlvédő tendenciák ebben a korosztályban már 

jelentős eltéréseket hozhatnak létre a fejlődésben. Az általános intellektus és a szociális státusz mint 

függő változók azért jöttek szóba, mert a szakirodalom arra utal, hogy a szülői túlvédés pervazív 

hatást fejt ki mind a kognitív, mind a pszichoszociális készségekre (például Parker, 1983a). 
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2. KUTATÁS: 

Ezt a szintén pilot kutatást szubklinikai és klinikai pszichés tüneteket mutató, 3-18 éves korú 

gyermekek- és fiatalok mintáján hajtottam végre (Csomortáni, 2011). Mivel az előző kutatás normál 

mintán történt, mindenképp szükség volt egy olyan bevezető kutatásra is, ahol a pszichológiai 

túlvédés fenomenológiáját pszichopatológiailag releváns mintán is bemutatom, ezzel is elősegítve a 

reprezentativitás megvalósulását. Míg az előző kutatásban általános konstruktumokkal vetettem 

össze a túlvédést, itt klinikai tünetekkel kerestem a kapcsolatát, érzékenyebbé téve a 

következmények képét. Ez a kutatás két alrészből tevődött össze: 

i) Az első részben a pszichés tünetek súlyossága szempontjából heterogén mintán mutattam ki a 

pszichológiai túlvédés demográfiai és pszichés tünetek szerinti megoszlását - arra kerestem a 

választ, hogy klinikai jellegű mintában milyen mértékben és minőségben várható a pszichológiai 

túlvédés jelenléte. 

ii) A második részben a klinikai súlyosságot elérő alcsoportban végeztem el a pszichológiai 

túlvédés mélyebb statisztikai analízisét, és kimutattam a különböző pszichopatológiákkal fennálló 

kapcsolatait - azt feltételeztem, hogy súlyosabb pszichés tüneteket mutató egyének esetén a 

pszichológiai túlvédés erőteljesebben lesz jelen. 

 

3. KUTATÁS: 

A pilot kutatások után a harmadik kutatásban a szülői attitűdök gyermeki percepciójának 

vizsgálatára széleskörben használt EMBU kérdőív magyar gyermekváltozatának validálását 

hajtottam végre, valamint bemutattam magyar mintán az EMBU-C dimenzióinak szorongással 

mutatott összefüggéseit (Csomortáni, 2013a). Ezzel a kutatással a nemzetközi kérdőív igényére 

akartam válaszolni magyar nyelvterületen. Azért az EMBU-C-t választottam validálásra, mert a 

legtöbb kultúrára adaptált, a szülői nevelési attitűdöket vizsgáló kérdőív gyermek változata, aminek 

még nem volt magyar nyelven validálva, és kiválóan alkalmas prospektív kutatásokra. A 

szorongással való kapcsolat vizsgálatát pedig azért hajtottam végre, mert a szakirodalom szerint a 

szülői túlvédésnek a legerősebb kapcsolata a gyermeki szorongásos tünetekkel mutatható ki 

(például Muris és mtsai, 2003; Rapee és mtsai, 2009). Ha az EMBU-C túlvédés dimenziója szintén 

mutat patológiai összefüggéseket, az megerősíti az előző kutatás érvényességét is. Továbbá az volt 

a szándékom, hogy az előző kutatásokban kimutatott, gyermekekre jellemző EMBU-C anomáliákat 

(magyarázott variancia % csökkenése, itemszám csökkenése, túlvédés és érzelmi melegség faktorok 

keveredése), magyar mintán is megvizsgálom, és megpróbálok magyarázatot találni rá. Ez a 

próbálkozás a fejlődési szempont vizsgálatát célozta. A maladaptív szülői attitűddimenziók 

kumulatív hatását is meg kívántam vizsgálni, ami a szülői túlvédés modell további aspektusait 
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világította meg. 

 

4. KUTATÁS: 

Ez a kutatási rész tekinthető az elméleti és kutatási tapasztalataim empirikus összegzésének, ami 

egy kérdőívcsalád létrehozásában öltött formát. A ChRAQ kérdőívcsalád itembázisának 

kialakításakor figyelembe vettük a maladaptív szülői nevelői attitűdök irodalmát, a kutatásokban 

megjelenő konstruktumokat és eredményeiket. A ChRAQ kérdőívcsaládot fejlődés 

pszichopatológiai kutatásokra alkalmas eszköznek szántuk, ezt támogatják a következő jellemzők: 

három korosztályra (kisiskolás, preadoleszcens és adoleszcens) lett kialakítva, mind a gyermek, 

mind a szülő szempontjából képes mérni, az anyai és az apai attitűdökre is rákérdez, figyelembe 

veszi mind a gyermek, mind a szülő fejlődéslélektani jellemzőit. A ChRAQ kialakításának kettős 

célja volt: egyrészt a szülői nevelési attitűdök minél érzékenyebb mérése, másrészt a széles körben 

elterjedt vizsgálóeljárásokhoz megfelelő statisztikai kontrolleszköz létrehozása. Tehát ez a kutatás 

összegző választ kívánt adni az elméleti modellre, a minta reprezentativitására (viszonylag nagy 

méretű normál minta), a fejlődéslélektani szempontokra (a gyermek fejlettsége, a szülői identitás 

fejlettsége), valamint a kutatási feledatokra jól használható kérdőívcsalád fejlesztésére vonatkozó 

kutatási kérdésekre egyaránt. 

A ChRAQ kutatását két alrészben valósítottam meg: 

i) Az elsőben a ChRAQ elméleti dimenzióinak statisztikai tesztelése folyt. Az elméleti dimenziók 

kialakítása a fent tárgyalt elméleti modellek (Becker és mtsai, 1957; Baumrind és mtsai, 1967; 

Maccoby, Martin, 1983; Kozéki, 1975; Napier, 2000), valamint az aktuális kutatásokat 

meghatározó eszközök (Parker és mtsai, 1979; Perris, Arrindell és mtsai, 1980; Forsyth és mtsai, 

1996; Thomasgard és mtsai, 1997; Bavolek, 1989; Conners és mtsai, 2006) alapján történt. A 

bemutatott kutatásban a túlvédéssel kapcsolatba hozható elméleti dimenziók (infantilizáció, túlzott 

kontroll, intrúzió, elkényeztetés, túlféltés) statisztikai vizsgálata és a gyermeki megküzdési 

stratégiákkal való összevetése történt. 

ii) A másodikban a ChRAQ kisiskolás mintán történő validálását mutatom be. A konvergens 

validitás igazolásához a CBCL kérdőív patológiadimenzióit használtam fel. 

 

A teljes kutatássorozat a kezdeti fenomenológiai vizsgálattól a végső, egy új mérőeszközcsalád 

kialakítását eredményező kutatásig egy teljes kört írnak le a pszichológiai túlvédés kutatásában. Az 

egyes kutatások mind a vizsgált minták (7-18 éves gyermekek; egészséges, szubklinikai, klinikai 

csoportok; szülők - összesen 625 személy) mind a pszichológiai túlvédés mérésére felhasznált 

eszközök (PBI, EMBU, ChRAQ) szempontjából sokrétűek, ami hozzájárulhat az eredmények jobb 
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felhasználhatóságához, általánosíthatóságához. Ezeknek a kutatásoknak köszönhetően lehetőség 

nyílt a területen még jelentős hiányosságokat mutató pszichológiai túlvédés definíció revíziójára, 

valamint az elkövetkezendő kutatások tervezését meghatározó új túlvédés-modell meghatározására. 

A disszertáció utolsó empirikus fejezetében ezeket mutatom be, azoknak az eredményeknek a 

kíséretében, amelyek alátámasztják érvényességüket. 
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IV. Empirikus kutatások 

IV.1. Az általános intellektus és a szociális státusz összefüggése a 
pszichológiai túlvédéssel 

IV.1.1. Kérdésfelvetés 

Mint az előzőekben vázolt elméleti háttér is mutatja, a pszichológiai túlvédés fogalma eléggé 

komplex, az elméletalkotók és a kutatók nem jutottak még teljes konszenzusra a definícióját 

illetőleg sem, sőt a következményeire vonatkozó kutatási eredmények is pontosításra szorulnak. 

Első kutatásom a túlvédés témájában inkább fenomenológiai megközelítésű volt, a jelenség 

természetének bizonyos részleteire igyekeztem rámutatni, céljait tekintve pilot kutatás volt, hiszen 

kis, normál mintán, a kiinduló túlvédés-modell alapján nyert eredményeit a későbbi kutatások 

tervezésénél kívántam felhasználni. Mivel a szakirodalom nagyobb és történetileg régebbi 

gyökerekre visszatekintő része a szülői-nevelői túlvédés leírását és vizsgálatát célozta, ezért az én 

kutatássorozatom is ebbe az irányba mutattak (Csomortáni, 2011). 

 

A jelenség komplexitása és az irodalom sokszínűsége megnehezíttette a túlvédés empirikus 

megragadását, ezért a mérőeszközök tömegének áttanulmányozása előtt elsődleges képet akartam 

szerezni a túlvédés jelenség hatásairól, az áttekintő szakirodalom alapján elméleti módon kíséreltem 

meg mérhető dimenziókra bontani a túlvédést. Levy (1966), Parker (1983) és Thomasgard és Metz 

(1999) műveit alapul véve két elméleti konstruktum kínálkozott, melyeket elsősorban mérni 

szándékoztam: az első a túlzott kontroll, a második pedig az elkényeztetés. A harmadik általam 

mérni kívánt komponens a túlféltés lett, melynek jelenlétére a szakirodalom fenomenológiai leírásai 

engedtek következtetni (Csomortáni, 2005). A három mérni kívánt túlvédés-konstruktumra a 

szakirodalom alapján úgy tekintettem, mint a pszichológai túlvédés-modell első vázlatának 

elemeire. A túlvédés teljes jelenlétének mérése érdekében a három elméleti komponensből egy 

aggregált túlvédés változót is generáltam. Tekintsük meg részletesen, hogy a három mérésre 

kiválasztott túlvédés-komponens pontosan milyen elméleti konstruktumot takart: 

 

Túlzott kontroll 

Ez a konstrukció a gyermek túlzott felügyeletét, ellenőrzését, a gyermek személyes szférájába való 

szülői beleszólás a gyermek életkorából le nem vezethető mértékét jelentette (például szabadidő 
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eltöltésébe, öltözködésbe, barátok megválasztásába, párválasztásba való túlzott szülői beleszólás, a 

szülő gyermekét nem engedi résztvenni azoknak a témáknak a megvitatásában, ami a gyermekre 

tartozik) (Levy, 1966; Parker, 1983). 

 

Elkényeztetés 

Ezzel az elméleti konstruktummal azt a jelenséget szándékoztam lefedni, amikor a szülő olyan 

feladatokat lát el, amit a gyermek koránál és fejlettségénél fogva már képes lenne elvégezni 

(például szükségtelenül kísérgeti gyermekét, a házi munkát elvégzi helyette, otthoni feladatok 

elvégzésébe nem vonja be, egy ágyban alszik gyermekével, hivatalos ügyek intézését nem bízza rá, 

diákmunka vállalására nem bíztatja) (Levy, 1966; Parker, 1983). 

 

Túlféltés 

Ezen a dimenzión a szülőnek azt a viselkedését értettem, mellyel igyekszik megóvni gyermekét a rá 

leselkedő veszélyektől akkor is, ha ezek a veszélyek nem valósak, nem olyan mértékűek, vagy 

ezekkel a gyermek már meg tudna egyedül is bírkózni (például figyelmezteti, hogy melegen 

öltözködjön, félti hogy túl keveset eszik, eltiltja a sporttól testi épségének féltése miatt, túlzott 

telefonos kapcsolatot tart fenn vele, túl sokat foglalkozik a dolgaival, folyamatosan aggódik miatta) 

(Thomasgard és Metz, 1999; Ungar, 2009). 

 

Empirikus kutatásom célja az volt, hogy feltárjam a fentebbi módon definiált túlvédés jelenség, és 

összetevő komponenseinek összefüggését olyan általános pszichológiai jellemzőkkel, mint az 

intelligencia, valamint a csoporton belül elfoglalt társas pozíció. Azért ezt a két tényezőt 

választottam összevetésre, mert a szakirodalom a szülői túlvédést a személyiségfejlődési zavarok 

pervazív háttértényezőjeként határozza meg, így arra számítottam, hogy hatása kimutatható olyan 

általános pszichológiai jellemzőkön is, mint az intellektus és a szociális státusz. 

A vizsgálatba középiskolás kamaszokat vontam be azért, mert ennek az életszakasznak kettős 

feladata - a szülőktől való eltávolodás és a kortársakhoz való közeledés (Mönks és Knoers, 2004) - 

jelentős interferenciákat mutathat az esetlegesen fellépő szülői túlvédéssel. Ebben az életkorban, 

egészséges fejlődés esetén, már mindenképpen megnő a kortárscsoport jelentősége a fiatalok 

életében, szociális szerepük, társas identitásuk körvonalazódik (Vajda, 2006). A kortársak 

véleményének fontossá válásával egy időben kezd kialakulni és megerősödni egy, a szülőkétől már 

elkülönülő identitás (Mönks és Knoers, 2004). A pszichológiai túlvédés szakirodalma szerint a 

túlvédett gyerekek ebben a korban szembesülnek először igazán azzal a szociális hátránnyal, a 

szociális készségeikben jelentkező hiányosságokkal, amelyeket a túlvédő környezet nem töltött fel 
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megfelelő tapasztalatokkal (Parker, 1983). 

A kutatás során két hipotézist fogalmaztam meg: (1) A túlvédett, elkényeztetett, túlzottan 

kontrollált, túlféltett gyermekek általános intelligenciája alacsonyabb, mint ilyen szülői hatásban 

nem részesülő társaiké; (2) A túlvédett, elkényeztetett, túlzottan kontrollált, túlféltett gyermekek 

szociális státusza a szélsőségek felé tolódik el (sztárok vagy magányosok) az átlaghoz képest. 

Kutatásom erényei közé tartozott a területen megjelenő kutatásokhoz képest, hogy prospektív 

adatok gyűjtésére törekedtem a visszaemlékezésekből származó adatokkal szemben, nem klinikai 

mintát vizsgáltam a klinikai mintát használó kutatásoktól eltérően. Azért döntöttem a gyermekek 

megkérdezése mellett a kutatás során, mert a szakirodalom szerint a gyermekek eredményei 

megbízhatóbbaknak bizonyultak a szülőkéhez képest (Parker, 1983). 

IV.1.2. Módszer 

Minta 

A vizsgálatot a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában végeztem el, egy 9. és egy 10-es 

osztály bevonásával (N = 53). A nemek aránya a következőképpen alakult: nfiú = 45 (84%)/ nlány = 8 

(16%). A két választott korosztály aránya: n9.osztály = 26 (49%; életkori átlag: 15,2; szórás: 0,78; 

tartomány: 14-16 év)/ n10.osztály = 27 (51%; életkori átlag: 16,4; szórás: 0,31; tartomány: 16-17 év).  

 

Eljárás 

A vizsgálatot az érintett pedagógusok, a szülők és a diákok tájékozott beleegyezésével folytattuk le, 

(a pedagógusokat és a diákokat szóban, a szülőket írásban értesítettük), a kutatásetikai elveknek 

megfelelően. Azok a diákok, akiknek a szülei nem egyeztek bele a vizsgálatba, felmentést kaptak az 

érintett órák alól. A vizsgálat a délelőtti tanulóidőben, a tanulók osztálytermeiben, két tanóra 

idejében zajlott. A vizsgálathoz használt kérdőíveket, űrlapokat minden diák számára azonos 

módon állítottuk elő. Az instrukciókat szóban és írásban is ismertettük a tanulókkal, biztosítottuk 

őket az adatok bizalmas kezeléséről, információkat nyújtottunk az esetleges hibák javítási 

lehetőségeiről, valamint arra kértük őket, hogy a vizsgálat hatékonyságának biztosítása érdekében 

minden feltett kérdésre válaszoljanak (lásd 1. számú melléklet). A vizsgálat idején a tanulókon 

kívül csak a vizsgálatvezető tartózkodott az osztályteremben, a felmerült kérdésekre ő adott választ 

a tanulók számára. A vizsgálati eszközöket a tanulók csoportosan, egymástól függetlenül töltötték 

ki. 

Eszközök 

Vizsgálatomban három vizsgáló eszköz eredményét kívántam egybevetni. Ezek közül kettő 
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általánosan használt eljárás: a Raven Standard Progresszív Mátrixok intelligencia mérő teszt 

(Rózsa, 2006) és egy, a Mérei Ferenc (2006) útmutatásai alapján összeállított szociometria kérdőív. 

A harmadik eszköz pedig a túlvédés szakirodalom alapján általam összeállított kérdőív volt. 

Raven SPM 

A Raven-féle tesztet azért választottam, mert a felhasználók tapasztalatai szerint az intelligencia 

általános, g-faktorának eduktív komponensét (rendezőelvek felismerésének képessége) méri, tehát 

egy olyan tényezőt, amely viszonylag független a lexikális ismeretanyagtól (Rózsa, 2006). 

Feltevésem szerint az intelligencia g-faktora kapcsolatban állhat a személy túlvédettségével, amit a 

túlvédés által okozott képességbeli elmaradások mediálnak (Parker, 1983). 

Szociometria kérdőív 

A Mérei (1971) által leírt szociometria vizsgálóeljárás megfelelő eszköznek kínálkozott a vizsgált 

személyek csoportban elfoglalt szociális státuszának számszerűsítéséhez (a kialakított szociometriai 

kérdőív az 1. számú mellékletben található). Ehhez a művelethez csak a szimpátia válaszokat 

használtam fel, egy személy szociális státuszát, csoportban elfoglalt pozícióját úgy határoztam meg, 

hogy az előálló kölcsönösségi táblázatban leolvastam a személy kölcsönös kapcsolatainak a számát. 

A tanulmány egy további feltevése az volt, hogy a túlvédett gyermekek csoportban elfoglalt helye 

nem optimális, mivel szociális készségeik nem megfelelőek. Csoportban elfoglalt helyük 

valószínűleg szélsőséges lesz: vagy a periférián helyezkednek el, vagy csillag szerepre törekszenek 

(Levy, 1966; Parker, 1983). Ha hipotézisem beigazolódik, akkor a szociális státusz szerinti rangsor 

összefüggést fog mutatni a túlvédés mértékével. 

Túlvédés kérdőív 

A túlvédés mértékének megállapítására egy kérdőívet szerkesztettem, főként az irodalmi utalások 

(Parker, 1983; Levy, 1966; Thomasgard és Metz, 1999) alapján. A kérdőív Likert skálás itemekből 

és tevékenységekhez fűződő életkorra kérdező itemekből állt (a válaszként kapott életkorokat a 

Likert skála értékekre konvertáltam az összesíthetőség érdekében). A túlvédés kérdőívet a 

fentiekben már említett három dimenzióra (túlzott kontroll, elkényeztetés, túlféltés) vonatkozó 

kérdésekből valamint 12 demográfiai kérdésből állítottam össze (a Túlvédés kérdőív a 2. számú 

mellékletben található). A három aldimenzió adatai és példaitemei a következők: 

1. Túlzott kontroll: 9 item, pontérték tartománya: 0-9, példa item: „Beleszólnak-e a szüleid a 

barátaid kiválasztásába?”; 

2. Elkényeztetés: 18 item, pontérték tartománya: 0-18, példa item: „Van-e olyan otthoni 

tevékenység, ami a te kötelességed?”; 
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3. Túlféltés: 7 item, pontérték tartománya: 0-7, „Aggódnak-e a szüleid amiatt, hogy keveset 

eszel?”. 

IV.1.3. Eredmények 

Adataimat a Raven teszt eredményei, a szociometriából leszűrt szociális státusz mérőszáma (egy-

egy személy kölcsönös kapcsolatainak erősség szerint súlyozott összege), valamint a túlvédés 

kérdőív három dimenzióra és egy aggregált dimenzóra összegzett eredményei képezték. Az alap 

kódolási kategóriáim tehát az intelligencia, a szociális státusz, a túlféltés, túlzott kontroll, 

elkényeztetés, túlvédés voltak.  

Mivel ebben a vizsgálatban még csak egy elsődleges képet akartam szerezni a túlvédésről, ezért 

mélyebb elemzést nem végeztem, csak a vizsgált túlvédés dimenziók és a kérdéses általános 

pszichológiai jellemzők korrelációs összefüggéseit tekintettem át. 

5. Táblázat: a vizsgált változók közötti korrelációk a teljes mintán 

 intelligencia túlféltés túlzott 
kontroll elkényeztetés túlvédés 

szociális státusz -0,099 0,203 -0,153 0,168 0,134 
intelligencia  -0,015 -0,030 -0,236(+) -0,199 
túlféltés   0,176 0,037 0,513(**) 
túlzott kontroll    -0,083 0,495(**) 
elkényeztetés     0,732(**) 
** : p < 0,01; * : p < 0,05; + : p< 0,1 

6. Táblázat: a vizsgált változók közötti korrelációk a fiúk részmintáján 

 intelligencia túlféltés túlzott 
kontroll elkényeztetés túlvédés 

szociális státusz 0,013 0,104 -0,189 0,172 0,081 
intelligencia  -0,020 -0,085 -0,253(+) -0,237 
túlféltés   0,193 0,006 0,490(**) 
túlzott kontroll    -0,019 0,531(**) 
elkényeztetés     0,743(**) 
** : p < 0,01; * : p < 0,05; + : p< 0,1 

7. Táblázat: a vizsgált változók közötti korrelációk a lányok részmintáján 

 intelligencia túlféltés túlzott 
kontroll elkényeztetés túlvédés 

szociális státusz -0,769(*) 0,515 -0,255 -0,047 0,025 
intelligencia  -0,028 0,238 -0,179 -0,019 
túlféltés   -0,085 0,042 0,513 
túlzott kontroll    -0,606 0,095 
elkényeztetés     0,611 

** : p < 0,01; * : p < 0,05; + : p< 0,1 

A teljes mintára nézve tendenciaszerű korrelációt találtam az elkényeztetés és az intelligencia 
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között (r= -0,23, p < 0,089) (5. táblázat). Hasonló tendencia mutatkozott a fiúkra szűkített 

részmintában is (r= -0,25, p < 0,094) (6. táblázat). Szignifikáns együttjárást a lányok intelligenciája 

és szociális státusza között találtam (r = -0,76, p < 0,026) (7. táblázat). 

 

8. Táblázat: a vizsgált változók közötti korrelációk a 9. osztályosok részmintáján 

 intelligencia túlféltés túlzott 
kontroll elkényeztetés túlvédés 

szociális státusz -0,120 0,048 -0,093 0,205 0,171 
intelligencia  -0,107 0,207 -0,402(*) -0,329 
túlféltés   0,269 -0,160 0,381 
túlzott kontroll    -0,264 0,307 
elkényeztetés     0,754(**) 

** : p < 0,01; * : p < 0,05; + : p< 0,1 

9. Táblázat: a vizsgált változók közötti korrelációk a 10. osztályosok részmintáján 

 intelligencia túlféltés túlzott 
kontroll elkényeztetés túlvédés 

szociális státusz 0,087 0,390(*) -0,301 0,002 -0,001 
intelligencia  0,151 -0,104 0,170 0,108 
túlféltés   0,096 0,249 0,612(**) 
túlzott kontroll    0,021 0,594(**) 
elkényeztetés     0,712(**) 

** : p < 0,01; * : p < 0,05; + : p< 0,1 

A következő lépésben elkülönítettem a két osztály tanulóit. Ekkor a 9. osztályosokra azt találtam, 

hogy az intelligencia szignifikáns negatív kapcsolatban van a elkényeztetéssel (r = -0,40, p < 0,042) 

(8. Táblázat). A 10. osztály adatainak elemzésekor a szülői kontroll és a szociális státusz között 

találtam szignifikáns pozitív együttjárást (r= 0,39 , p<0,045) (9. táblázat). 

IV.1.4. Következtetések 

A teljes mintán talált tendenciaszerű negatív összefüggés az intelligencia és az elkényeztetés között 

arra utalhat, hogy az elkényeztető, a gyermek korát és képességeit alulbecslő szülői elvárások az 

intellektuális képességek alacsonyabb színvonalához járulhatnak hozzá (erre utal a szakirodalom is 

- Parker, 1983), de mutathatja azt is, hogy az alacsonyabb intellektusú gyermekek több szülői 

figyelmet igényelnek (vannak szerzők, akik az elkényeztetés és a képességek alacsonyabb 

színvonala között egy önmagát gerjesztő jelenséget feltételeznek - Ungar, 2009). A teljes mintán 

talált tendenciát a fiúk mintájában talált hasonló tendencia tovább erősíti, valamit arra a 

szakirodalmi adatra utalhat, hogy az elkényeztetés fiúk esetén valószínűbb (Parker, 1983). 

 

A lányok intelligenciája és szociális státusza közötti erős negatív kapcsolat azt jelenti, hogy minél 
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magasabb egy lány intelligenciája, annál alacsonyabb a szociális státusza, és fordítva, minél 

magasabb a szociális státusza, annál alacsonyabb az intelligenciája. Persze ezzel az eredménnyel 

óvatosan kell bánni, hiszen a részminta elemszáma nagyon kicsi volt (8 fő), továbbá ezt az osztály 

nemi összetétele és az „okosságról” alkotott nemi sztereotípiák is befolyásolhatták. Arról sem 

szabad megfeledkeznünk, hogy egy "fiús" (erdészeti) szakközépiskolában végeztem a vizsgálatot. 

Érdekes módon lányok esetén nem volt összefüggés az IQ és az elkényeztetés között, melynek 

tendenciáját a fiúknál megtaláltuk. Ez vagy azt jelenti, hogy csak fiúkra jellemző a jelenség, vagy a 

kis részminta elemszámnak köszönhető torzulás. 

A 9. osztályosok csoportjában sikerült kimutatnunk egy közepes negatív kapcsolatot az 

elkényeztetés és az intelligencia között. Ez az eredmény megint a teljes mintán talált tendenciát 

erősíti meg, azt is jelentheti, hogy a 9. osztályosok szignifikáns hatása váltotta ki a teljes mintán 

tapasztalt tendenciát. Ugyanezt a hatást 10. osztályban nem találtuk meg. Ennek lehet az az oka, 

hogy a 9. osztályosokra, mint fiatalabbakra, új tanulmányi környezetbe frissen bekerültekre még 

inkább érvényes egy elkényeztető szülői hatás, míg a 10-eseknél ez már nem igazán jellemző. 

 

10. osztályosok csoportjában a túlféltés és a szociális státusz között találtunk pozitív összefüggést. 

Mivel a túlféltés a szülő fizikai védelmére utal, lehetséges hogy ennek a védelemnek a 

megtapasztalása erősíti a fiatalokban a csoportban elfoglalt magasabb státusz iránti igényt - kérdés, 

hogy ez a hatás egy erős énnek, vagy egy fölényre törekvő tendenciának az eredménye. Ezt a hatást 

nem tapasztaltuk meg 9. osztályban, ami óvatosságra int a jelenség értelmezésével kapcsolatban. 

 

Összességében elmondható, hogy hipotéziseimet kisebb részben igazolni tudam. Az elkényeztetés 

és az intelligencia közötti negatív korreláció bíztató eredménynek számít, ami azt jelentheti, hogy a 

túlvédés bizonyos komponensei tényleg negatívan befolyásolhatják a gyermekek 

képességrendszerét. A szociális státusz és a túlféltés közötti pozitív kapcsolat értelmezéséhez 

további vizsgálatok szükségesek. Végezetül elmondható, hogy az első vizsgálat eredményeinek 

limitáltsága részben a minta kis elemszámának és speciális voltának (szakközépiskolások, a lányok 

kisebb aránya) is köszönhető. Az elkényeztetés és az intelligencia között mutatkozó kapcsolat 

viszont bíztató lehet a túlvédés hatásainak további kutatása szempontjából. A vizsgálat arra is 

rámutatott, hogy a túlvédés nem egységes konstruktum, valamint elméleti modelljében az 

elkényeztető és túlféltő szülői magatartás kitüntetett szerepet tölthet be. A kialakítandó modellnél 

figyelembe kell venni majd az életkor és a nem speciális hatásait a túlvédés megjelenésére és 

hatásaira. 



 87 

IV.2. A pszichológiai túlvédés vizsgálata klinikai mintán 

A nevelési tanácsadóba küldött, vagy ott önkéntesen segítséget kérő gyermekek és szüleik pszichés 

nehézségeik miatt klinikai jellegű csoportot képeznek. Kutatási tapasztalatok alapján elmondható, 

hogy a klinikai csoportban nyert eredmények általánosíthatósága kérdéses, hiszen számtalan 

vizsgálat mutatta már ki, hogy a klinikai mintán tapasztalt hatások a normál átlag számára nem 

vagy csak részben érvényesek (Lőke, 2005). 

Annak az oka, hogy mégis klinikai mintán folytattam a szülői túlvédés második pilot vizsgálatát az 

volt, hogy mind Levy (1966), mind Parker (1983) kutatásainak tapasztalatai arra utalnak, hogy a 

klinikai csoport általában erőteljesebben mutatja a szülői túlvédés lehetséges következményeit, mint 

a normál populáció. Mivel ezek az eredmények fenntartások nélkül nem általánosíthatóak, a 

továbbiakban a későbbi kutatások irányvonalainak felvázolását, előzetes becsléseket vártam tőlük 

első sorban. 

A következőkben egy vidéki nevelési tanácsadóban folyó szülői túlvédésvizsgálat két lépését 

mutatom be. Az első lépésben egy szélesebb mintán a túlvédett és nem túlvédett gyermekek leíró 

statisztikáit prezentálom, a második lépésben pedig egy súlyosabb pszichés tüneteket mutató 

részminta mélyebb statisztikai elemzését részletezem. 

IV.2.1. Első vizsgálat 

Az első nevelési tanácsadói vizsgálat célpontjába azokat a gyermekeket és fiatalokat választottam, 

akik egy iskolai év leforgása alatt pszichoterápiás jellegű nevelési tanácsadói beavatkozásban 

részesültek egy vidéki nevelési tanácsadóban. Ennek a vizsgálatnak a körülményeit és eredményeit 

részletezem a továbbiakban. 

IV.2.1.1. Kérdésfelvetés 

A nevelési tanácsadó rendelésén mind a tünetek típusa, mind pedig súlyosságuk szempontjából 

heterogén csoport jelenik meg egy év során, de ezek a megkeresések viszonylag jól reprezentálják 

az egy közösségben előforduló gyermekkori pszichés zavarok körét. Feltevésem szerint, ha a 

szakirodalmi megállapítások (Thomasgard és Metz, 1999) érvényesek a magyar körülményekre is, 

akkor a szülői túlvédés számos jellemzőjét megfigyelhetem az így előállt vizsgálati mintában. Levy 

(1966) és Parker (1983) klinikai megközelítéséből kiindulva arra kerestem a választ, hogy a 

gyermekklinikumban megjelenő pszichopatológiai esetek milyen arányban hozhatóak 

összefüggésbe a szülői túlvédés jelenségével, milyen tünetcsoportokkal jár együtt inkább a szülői 

túlvédés, milyen életkorban és melyik nem esetén jellemzőbb.  
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IV.2.1.2. Módszer 

 

Minta 

A vizsgálat során 53 nevelési tanácsadói rendelésen megjelent gyermeket és fiatalt vizsgáltam meg. 

Ez a szám az egy iskolai év alatt (2006/2007-es tanév: 2006. szeptember 1-től 2007. június 15-ig) a 

nevelési tanácsadó diagnosztikus foglalkozásain megjelent és pszichoterápiában részesült 

gyermekek számával volt egyenlő. A nemek aránya a következő képpen alakult: lány 22 fő 

(41,51%), fiú 31 fő (58,49%) volt. A rendelésen a nevelési tanácsadó ellátotti körének megfelelő 

korosztály, tehát 3-18 évesek jelentek meg. A nevelési tanácsadói gyakorlatban a gyermekeket és 

fiatalokat általában három nagy életkori csoportba soroljuk az életkornak megflelelő terápiás 

beavatkozások szerint (Horányi és Hoffmann, 1999), ezek a csoportok megfelelnek a 

kisgyermek/gyermek, preadoleszcens, adoleszcens besorolásnak. Az életkori csoportok megoszlását 

a mintában az 10. táblázat mutatja. A táblázat arányszámain látható, hogy a legfiatalabb 

korosztályban a nemek megoszlása között nincs jelentős különbség, viszont a preadoleszcens 

korúaknál a fiúk, míg a serdülőknél a lányok kerülnek túlsúlyba. Ez a jellegzetesség általánsoan 

jellemző a nevelési tanácsadói populációkra, viszont az eredmények általánosíthatóságát 

nehezítheti. A nemek arányának eltérései a különböző életkori csoportokban szignifikánsnak 

mutatkoztak (χ2 = 9,32 , df = 2, p < 0,009). 

 

10. Táblázat: A minta (N=53) megoszlása életkori csoportok és nemek szerint 

Életkori csoport Arány a mintában Lányok aránya Fiúk aránya 
3-8 év 16 (30%) 9 (53%) 7 (47%) 
9-13 év 20 (38%) 3 (15%) 17 (85%) 

14-18 év 17 (32%) 10 (58%) 7 (42%) 
 

A vizsgálati eszközök 

Diagnosztikus javaslatok 

A klinikai diagnózisokra a BNO-10-05 (2004) diagnosztikus rendszer alapján tettem javaslatot. A 

klinikai vizsgálat esetén a nevelési tanácsadói munkában használatos explorációs, 

anamnesztikus/heteroanamnesztikus adatokat, valamint a gyermek- és ifjúkori tünetbecslő skálákat 

(CBCL, SDQ, CDI, STAI-C - Perczel Forintos, Kiss, Ajtay, 2005; JEPQ - Sziszik, 2005 - a 

második vizsgálat leírásában ezekről a mérőeszközökről részletesen lesz szó) használtam a 

különböző diagnózisok megerősítésére. 
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A szülői túlvédés becslése 

A túlvédett és nem-túlvédett csoportok elkülönítéséhez két gyermekpszichológus egymástól 

független becslését használtam. A szakemberek a döntésüket az exploráció jegyzőkönyveinek, az 

anamnézis és a heteroanamnézis adatainak áttekintésével hozták meg. Az említett 

dokumentumokban a Levy (1966) féle négy túlvédési összetevő (1. túlzott fizikai vagy szociális 

kontaktus - a szülő mindig jelen van a gyermek környezetében; 2. infantilizáció - a szülő úgy kezeli 

gyermekét, mintha az fiatalabb, éretlenebb lenne, mint valójában; 3. a fu ̈ggetlen, önálló viselkedés 

akadályozása - a szülő nem hagyja, hogy felnőjön gyermeke, nem engedi semmiféle veszély 

közelébe; 4. a szülői kontroll hiánya vagy eltúlzása - ahol az első a szülő képtelenségét jelenti arra, 

hogy módosítsa a gyermek viselkedését, az utóbbi pedig a szülő dominanciáját mutatja a gyermek 

fölött) jeleit keresték. Egy adott gyermeket akkor tekintettem a szülői túlvédésben érintettnek, ha a 

Levy féle kategóriák legalább egyikében mindkét szakember egyhangúlag jelezte legalább az egyik 

szülő túlvédő magatartását. 

 

A vizsgálat lefolytatása 

A gyermekekkel és a szüleikkel a nevelési tanácsadói foglalkozások idején találkoztam. A terápia 

diagnosztikus fázisában került felvételre az exploráció, az anamnézis/heteroanamnézis, valamint a 

tünetbecslő skálák. A szülők és gyermekeik tájékozott beleegyezésüket adták a vizsgálati adatok 

anonim, kutatási célú felhasználásába. 

IV.2.1.3. Eredmények 

A szakemberek jelzése alapján a túlvédés aránya a teljes mintára 45%-nak adódott. BNO-10-05 

(2004) diagnosztikus kategóriái szerint megállapított diagnosztikus javaslatok megoszlása a mintán 

az 4. ábrán látható. A diagnosztikus javaslatok könnyebb elemzése szempontjából a BNO-10-05 

(2004) szerinti főcsoportok valamint a tartalmilag összevonható főcsoportok szerint négy kategóriát 

állapítottam meg, melyek a következőkként adódtak: 

 

- Teljesítmény zavarok (főként teljesítményeltérésekkel jellemezhető gyerekek: mentális 

retardáció, iskolai készségek zavarai, beszédzavarok); 

- Viselkedés zavarok (főként viselkedésproblémákkal érkező gyermekek: magatartászavar, 

oppozíció); 

- Ürítési zavarok (enkoprézis, enurézis); 

- Érzelmi zavarok (főként érzelmi/hangulati problémákkal érkező gyermekek: depresszív tünetek, 

szorongásos tünetek). 
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4. ábra: A BNO-10-05 diagnosztikus javaslatok megoszlása a mintán 

 

Az egyes tünetkategóriákban megjelenő személyek százalékos megoszlását a 5. ábra mutatja. A két 

nem esetén a túlvédettek aránya nem mutat szignifikáns eltérést (χ2 = 0, df = 1, p < 0,983 - 6. ábra). 

Az egyes korcsoportokban szignifikánsan eltér a túlvédettek aránya (χ2 = 8,97, df = 2, p < 0,011), 

amit a 7. ábra szemléltet. Látható, hogy korcsoportonként csökkenés mutatkozik a túlvédettek 

arányában. 

 

  

 

5. ábra: A tünetcsoportok százalékos 
megoszlása 

6. ábra: A túlvédés aránya nemenként 
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9. ábra: A korcsoportok és a túlvédés nemenkénti megoszlása 

Amikor nemek szerint különbontottam a mintát (9. ábra), azt találtam, hogy fiúk esetén nincs 

szignifikáns korfüggő változás a túlvédés tekintetében (χ2 = 1,2, df = 2, p < 0,547), bár az arányuk 

csökken az idő előrehaladtával. A lányok esetén viszont szignifikáns csökkenés tapasztalható (χ2 = 

9,4, df = 2, p < 0,009). 

 

Szignifikáns különbségeket találtam a pszichés tünetek korosztályi megoszlásában is 

(χ2 = 23,6, df = 8, p < 0,003 - 8. ábra). Ha a tünetek megoszlását a korosztályok és a nemek szerint 

tekintettem, a fiúk esetén szignifikáns különbségek adódtak (χ2 = 16,325, df = 6, p < 0,003), míg a 

lányok esetén nem (χ2 = 6,374, df = 6, p < 0,383) (10. ábra). 

A teljes mintán nem szignifikáns a túlvédettek és nem-túlvédettek tünetmegoszlása közötti 

különbség ( χ2 = 3,08, df = 3, p < 0,38 - 11. ábra), de lányok esetén igen (χ2 = 11,733, df = 3, p < 

0,008). Lányoknál túlvédettek esetén az érzelmi és ürítési zavarok kerültek túlsúlyba, míg fiúknál 

inkább a viselkedési porblémák, bár ez utóbbi nem volt szignifikáns (χ2 = 1,389, df = 3, p < 0,708) 

(12. ábra). 

7. ábra: a túlvédettség aránya korcsoportonként 8. ábra: A túlvédés megjelenése a különböző 
tünetcsoportok esetén 
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11. ábra: A tünetek korcsoportonkénti megoszlása a két nemet tekintve 

 

  

 

 

 

 

12. ábra: A tünetek és a túlvédés nemek szerinti megoszlása 

10. ábra: A tünetek korcsoportonkénti eloszlása 
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IV.2.1.4. Következtetések 

A felkért szakemberek becslése alapján a túlvédettek aránya a klinikai mintán 45%-nak adódott, 

ami azt jelzi, hogy ez a szülői magatartásforma jelentős rizikófaktora lehet a gyermeki pszichés 

fejlődésnek, hatást gyakorolhat a gyermekek pszichés tünetképződésére. Ezzel az eredménnyel 

viszont óvatosan kell bánnunk, mert keveset mond arról, hogy a nem patológiás populációban 

milyen ez az arány, valamint arról sem tájékoztat, hogy a nevelési tanácsadó látószögébe nem került 

patológiák hátterében milyen a túlvédettek megjelenése. A szakirodalom arra utal, hogy a túlvédő 

szülők nagyobb arányban veszik igénybe az orvosi és egyébb segítő szolgáltatásokat (Thomasgard 

és Metz, 1999), tehát előfordulhat, hogy a túlvédésre kapott arány magasabb vizsgálatomban, mint a 

klinikailag érintett mintán vagy a teljes populáció esetén. 

A pszichés tünetkategóriák mintában való megoszlásáról elmondható, hogy a viselkedés és az 

érzelmi zavarok felülreprezentálódnak a teljesítményzavarokhoz és az ürítési zavarokhoz képest. Ez 

a jelenség több okra vezethető vissza. Az esetek többségében a szülők vagy az iskola jelzései 

alapján jelennek meg a gyermekek a nevelési tanácsadó pszichoterápiás rendelésén, tehát a 

felnőttek által zavarónak vélt viselkedések nagyobb arányban vannak jelen, mint amit a gyermekek 

jeleznének problémának. A teljesítményzavarok az esetek többségében csak gyógypedagógiai 

kezelést igényelnek, így kevésbé jutnak el pszichológiai rendelésre. Az ürítési zavarok pedig inkább 

a fiatalabb korosztályt érintik, elsődlegesen egészségügyi ellátást igényelnek, ez magyarázhatja a 

kisebb arányukat a mintában. 

A pszichés tünetcsoportok életkori megoszlását vizsgálva a különböző csoportokra különböző 

mintázatokat találtam, ezek az eltérések szignifikánsnak adódtak. A teljesítményzavar az életkor 

előrehaladtával csökkenő tendenciát mutatott, az ürítéssel kapcsolatos rendellenességek pedig csak 

a legfiatalabb korosztálynál jelentek meg problémaként. Az érzelmi zavarok és a viselkedés zavarok 

egymást kiegészítő mintázatokban jelentek meg: a viselkedés zavarok a preadoleszcenseknél 

adódtak jelentősebbnek, míg a két szélső korosztályban kevésbé voltak jelentősek, az érzelmi 

zavarok pedig a két szélső korosztályban voltak jelentősek, és a preadoleszcenseknél kevésbé. Ez 

jelezheti a preadoleszcensekre jellemző látencia magatartás hatását, amikor már nem hajlandók 

szimbolikus játékban bemutatni a tüneteiket, de még nem tudják verbálisan differenciáltan kifejezni 

problémáikat, ami magyarázhatja a viselkedési tünetek megugrását, és az érzelmi tünetek 

alacsonyabb szintű jelzését. 

A későbbiekben a nemek vizsgálatánál eltérő nemi mintázatokra is fény derült. A fiúk esetén 

szignifikánsként jelent meg a korosztályok közötti tünetmintázat eltérés: a teljesítményzavarok 

csökkenése korosztályonként, a viselkedészavarok megugrása preadoleszcenseknél, az érzelmi 

zavarok növekedése kamaszoknál. Bár lányoknál nem volt szignifikáns az eltérés, de érdekes 
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mintázatok adódtak: a teljesítményproblémák kevésbé jelentősek, mint a fiúknál, viszont az érzelmi 

problémák jelentősebbek, a viselkedésproblémák pedig életkoronként monoton növekedést 

mutattak a fiúk preadoleszcens csúcsához képest. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a nevelési 

tanácsadói mintában a fiúk és a lányok jellegzetes tünetmintázatokat mutatnak a különböző 

korcsoportokban. 

A következőkben a nem, az életkor, a tünetcsoportok és a túlvédés összefüggéseit részletezem. A 

két nem vizsgálatakor azt találtam, hogy nem térnek el a túlvédettek arányában, de a nemeken belül 

más mintázatok jelennek meg. A teljes mintára és inkább a lányokra a túlvédettség szignifikáns 

csökkenése volt jellemző a kor előrehaladtával. Ez a tendencia bár kisebb és nem szignifikáns 

módon, de a fiúk esetén is megfigyelhető volt. Fontos megállapítani, hogy míg a lányok 

túlvédettebbek a fiatalabb életkorban a fiúknál, mégis náluk jelentősebb a túlvédés mértékének 

csökkenése kamaszkorra. Ez arra is utalhat, hogy a túlvédés a lányoknál a korábbi életkorokban, 

míg a fiúknál a későbbi életkorokban jelent nagyobb problémát. 

A túlvédettek és nem túlvédettek tünetmegoszlása közötti különbség lányoknál volt szignifikáns. A 

lányok teljesítmény és viselkedészavara mögött nem mutatkozott túlvédés, az ürítési és érzelmi 

zavarok mögött viszont jelentős volt. Bár fiúknál nem szignifikáns a túlvédés megjelenésének 

eltérése a különböző tünetek viszonylatában, mégis elmondható, hogy az ürítési zavaraik mögött 

nem találtunk túlvédést, a többi tünet esetén viszont hasonlóan magas arányok mutatkoztak. A fiúk 

esetén a teljesítmény és viselkedészavar mögött találunk túlvédést, míg a lányoknál inkább az 

ürítési és érzelmi zavarok mögött, ami arra utalhat, hogy a két nemet másképp védik túl, vagy arra, 

hogy másként reagálnak a szülői túlvédésre. 

 

Fontos felhívni azonban a figyelmet azokra a limitációkra, amelyek az első nevelési tanácsadói 

kutatás eredményeinek értelmezését szűkítik. Mint ahogy már említettem, a minta klinikai jellegű 

volt, ezért a kapott eredményekből nem lehet egyértelműen következtetni az egészséges minta 

túlvédési jellegzetességeire. A nemi arányok megoszlásának eltérése a különböző korosztályokban 

szintén a minta reprezentativitását korlátozta. A minta kis elemszáma, a megjelenő pszichés tünetek 

különböző arányai további nehézségeket jelentenek az általánosíthatóság szempontjából. 

A fenti limitációk és a leíró statisztika korlátai ellenére jelentős túlvédéshez kapcsolható 

eredményeket mutattam ki. Egyrészt a vizsgálat validitását jelzi az a tény, hogy a túlvédés 

életkorral csökkenő tendenciáját bemutattam, ami megfelel a szakirodalomban találtaknak is 

(Thomasgard és Metz, 1999; Markus és mtsai, 2003). A lányok túlvédése a vizsgált mintában az 

életkor növekedésével sokkal jelentősebben csökkent, mint a fiúké, a fiúk esetén a szülői túlvédés 

inkább a teljesítmény és viselkedészavarokkal mutatott összefüggést, míg a lányoknál inkább a 
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szorongásos, depresszív, valamint ürítéssel kapcsolatos tünetekkel. Ez utóbbi eredmények a két 

nem túlvédésre mutatott eltérő reakciómintázatainak jelenlétére hívják fel a figyelmünket. Bár a 

pszichológiai túlvédés különböző típusait ebben a kutatási részben nem különítettem el, az 

eredmények az életkori és nemi mintázatok kapcsán fontos következményekkel járnak a 

kialakítandó elméleti modell szempontjából. 

IV.2.2. Második vizsgálat 

A második vizsgálat szintén a nevelési tanácsadó keretein belül jött létre. Egy szűkebb, súlyosabb 

mentális tüneteket mutató részmintát vettem alapul, azzal a céllal, hogy kimutassam a szülői 

túlvédés befolyását a kialakuló pszichés tünetekre. A túlvédés jelenlétét egy világszerte használt 

vizsgálati eszközzel, a H-PBI-vel (Parental Bonding Instrument - Parker, 1983; Tóth és Gervai, 

1999) mutattam ki, ezzel is növelve a vizsgálat megbízhatóságát és érvényességét. 

IV.2.2.1. Kérdésfelvetés 

A második vizsgálat előkészítésében fontos volt olyan életkorú gyermekeket választani, akik az 

önkitöltős mérőeszközökön megbízható és érvényes eredményeket szolgáltatnak, az életkoruk 

megfeleljen a mérőeszközök validációs adatainak. Olyan gyermekek és fiatalok kerültek továbbá 

ebbe a részmintába, akik súlyosabb pszichés tüneteket mutattak, hiszen az volt az elképzelésem, 

hogy súlyosabb pszichés tünetek esetén a szülői túlvédés esetleges jelenléte erőteljesebben 

mutatható ki (ezt az elképzelést használta Levy [1966] is saját kutatásában, ahol kimutatta, hogy az 

általa "tiszta anyai túlvédéssel" csoport erőteljesebben mutat pszichés eltéréseket, mint a heterogén 

klinikai populáció). 

Ebben a vizsgálatban a gyermek által jelzett szülői nevelési minőséget különböző gyermeki 

magatartásjegyekkel (társkapcsolati jellemzők, érzelmek, hiperaktivitás, szomatizáció, deviancia, 

agresszió, proszocialitás, internalizáció, externalizálció), személyiségdimenziókkal 

(pszichoticizmus, neuroticizmus, extroverzió, konformitás), valamint klinikai relevanciájú pszichés 

tünetek mutatóival (szorongás, depresszió) vetettem össze. Figyeltem arra, hogy olyan 

mérőeszközöket használjak, amelyek nem csak a gyermektől, hanem a szülőktől és a 

pedagógusoktól is biztosít információkat, így is emelve az eredmények érvényességét. 

IV.2.2.2. Módszer 

Minta 

A második vizsgálat mintáját az első vizsgálat vizsgálati személyeinek egy részmintája biztosította. 

A részminta kiválasztásánál a következő szempontokat vettem figyelembe: (1) a vizsgálati 
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személyek életkora 8-18 év közé kellett essen, hogy a vizsgálati eszközök megfelelő életkoi sávjába 

essenek (de mindenképp idősebbek legyenek, mint a megadott tartomány alsó határa), megértsék és 

válaszolni tudjanak a feltett kérdésekre; (2) tüneteik súlyossága miatt, amit a szülők és a 

pedagógusok jelzéseiből állapítottam meg, ezekkel a gyermekekkel vettem fel a legtöbb 

pszichometriai eszközt, ezzel is biztosítva a szülői nevelési minőséggel való összevetéshez a lehető 

legnagyobb adatmennyiséget. Ezen szempontok alapján kiválasztott vizsgálati mintára a következő 

jellemzők adódtak: N=14, 10 fiú – 71%, 4 lány – 29%, életkori tartomány: 8-17 év, életkori átlag: 

12,21 év, életkori szórás: 2,69. 

 

A vizsgálati eszközök  

A vizsgálati eszközöket a klinikai gyakorlatban használt gyermek és serdülő viselkedés- és 

tünetbecslőskálák, egy személyiségteszt, valamint a szülői nevelői stílus mérésére szolgáló eszköz 

képezte. A következőkben ezeknek az eszközöknek a rövid bemutatására kerül sor. 

 

CBCL (Child Behaviour Checklist) 

Achenbach (1991) által kidolgozott, Gádoros (1996) által magyarított kérdőív, mindhárom változata 

- önértékelő (44 kérdés, 10-14 éves gyermekekre validálták), szülői és tanári (47 illetve 46 kérdés, 

7-14 éves korú gyermekekre vonatkozott a vizsgálat) - felvételre került. Ez egy Likert skálás 

kérdőív - skálaértékek: 0 - nem jellemző rá, 1- kissé jellemző rá, 2 - nagyon rá jellemző -, ami 6 

dimenziójában az érzelmi élet és a viselkedés normálistól való eltéréseire kérdez rá. A mért 6 

dimenzió megnevezése és jelentése a következő: 

1. Társkapcsolati problémák: társakhoz, szülőkhöz, tanárokhoz fűződő kapcsolatok nehézségei 

(például: "Csüng a felnőtteken, önállótlan."); 

2. Szorongás, depresszió: szorongásként vagy hangulati problémaként jelentkező érzésekre való 

rákérdezés (például: "Gyakran sír."); 

3. Szomatizáció: azokat a pszichés tüneteket összesíti, amelyeknek testi megnyilvánulásai vannak 

(például: "Fejfájás ismert egészségügyi ok nélkül."); 

4. Figyelmi problémák: figyelemhiányos, hiperaktív tünetekre való rákérdezés (például: "Nehezére 

esik koncentrálni, figyelmét semmi nem köti le tartósan."); 

5. Deviáns viselkedés: a gyermektől elvárható viselkedési normák megszegésének megnevezései 

(például: "Úgy tűnik, nem érez bűntudatot, ha rosszat tesz."); 

6. Agresszivitás: a gyermek indulatkezelési nehézségeire, agresszív késztetéseire, romboló 

tendenciáira való rákérdezés (például: "Sokat vitatkozik."). 

A kérdőív célja, hogy az említett dimenziókon kívül olyan viszonyszámokat nyújtson, melyek 
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alapján megbecsülhetőek a gyermek internalizációs (inkább érzelmi) és externalizációs (inkább 

viselkedéses) problémái, valamint összprobléma szintje. Ezért a kérdőív tartalmaz egy 

Internalizáció dimenziót (az 1. és a 2. dimenzió összege), egy Externalizáció dimenziót (az 5. és a 6. 

dimenzió összege), valamint egy Összproblémaértéket (az Internalizáció és Externalizáció 

értékének összege). 

A kérdőív felvétele során a szülői változatot csak az anyákkal vettük fel az apák nehezebb 

elérhetősége miatt. 

 

SDQ (Stregths and Difficulties Questionnaire) 

Goodman (2001) kérdőíve, Rózsa Sándor fordította, de még magyarul nem publikálták. 4-16 éves 

gyermekek viselkedési sajátosságait méri a CBCL-hez hasonlóan, Likert skálás, skálaértékei: 0 - 

nem igaz, 1 - valamennyire igaz, 2 - igaz. Előnye a CBCL-hez viszonyítva, hogy van pozitív 

dimenziója is, tehát a gyemek erősségeit is méri, nem csak a gyengeségeit, valamint jóval rövidebb, 

mint a CBCL (25 item), vannak fordított itemei is. 

Szülővel és tanárral is ugyanazt a formát lehet felvenni, de csak anyákra használtam a CBCL-t 

kiegészítő célzattal. A dimenziók megnevezése és jelentése a következő: 

1. Hiperaktivitás: figyelemhiányra, túlmozgásosságra utaló itemek (példa: "Nyugtalan, túl élénk, 

sokáig nem tud nyugton maradni."); 

2. Érzelmi tünetek: szorongásra, hangulati problémákra, szomatizációra utaló itemek (példa: 

"Gyakran panaszkodik fejfásról, hasfájásról, rosszullétről."); 

3. Magatartásbeli problémák: agresszióra, indulatkezelési problémákra, devianciára utaló itemek 

(példa: "Gyakran vannak dührohamai vagy hisztizik."); 

4. Kortársakkal való kapcsolat nehézségei: kapcsolatteremtési nehézségekre, áldozati szerepre, 

magányosságra való rákérdezés (példa: "Magányos, inkább magában játszik."); 

5. Proszociális magatartás: előzékeny, segítőkész, figyelmes magatartásra való rákérdezés (példa: 

"Mások érzéseit figyelemben tartja."). 

Ez a kérdőív is meghatároz egy Nehézségek összpontszámot, ami az első 4 negatív dimenzió 

pontszámainak összegeként áll elő. 

 

STAI-C (Stait and Trait Anxiety Inventory for Children) 

A gyermekek állapot- és vonásszorongásának felmérésére a Spilberger-féle állapot- és 

vonásszorongás kérdőív gyermek változatát (STAI-C) használtam (Stait Trait Anxiety Inventory for 

Children, Spilberger, 1973; ford. Sipos, 1979). Azért esett erre a mérőeszközre a választás, mert a 

gyermekek által percipiált szülői nevelői attitűddel a gyermekek általános szorongásjellemzőit 
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szerettem volna összevetni. A kérdőív 9-12 éves korú gyermekekre validált, összesen 40 itemből áll 

melyek a globális szorongás (vonás szorongás - 20 item; pl: „Nagyon nyugodt vagyok/ Nyugodt 

vagyok/ Nem vagyok nyugodt.”) és az aktuálisan érzékelt szorongás (állapot szorongás - 20 item; 

pl: „Félek attól, hogy hibát követek el.”) dimenziói között oszlanak meg. Minden item egy 3 pontos 

Likert-skálán vár választ (az állapotszorongás esetén: 1=szinte soha, 2=néha, 3=gyakran, a 

vonásszorongás esetén egy-egy rövid mondat fogalmazza meg a skála elemeit, mint ahogy azt már 

az előző példában láthattuk). 

 

CDI (Child Depression Inventory) 

A Beck Depresszió Kérdőív (BDI - Beck és mtsai, 1961) alapján alakították ki gyermekek számára 

(Kovács, 1992), Vetró Ágnes magyarította, alkalmazta először (Rózsa, Vetró, Komlósi, 1999). 7-18 

éves korú gyermekek depressziós tüneteinek - hangulatváltozások, önértékelés és a társas 

viselkedés zavarai, testi tünetek - mérése. 27 tételből áll, melyek közül 14 fordított. A tételek három 

állításból állnak, amelyek egy-egy tünet három súlyossági fokozatát írják le (például: "0. Nem 

vagyok szomorú. 1. Gyakran vagyok szomorú. 2. Szomorú vagyok."). Két nagy diagnosztikus 

jelentősségű tétel a 9-es, ami az öngyilkossági késztetésre kérdez rá, valamint a 2-es, ami a 

tehetetlenség/reménytelenség érzésére utal. Mivel Wells (1997) szerint ez a két jelenség az 

öngyilkossági késztetés mérőszámai, ezért ezeket külön is figyeltem a vizsgálat során. 

 

JEPQ (Junior Eysenck Personality Questionnaire) 

Eysenck és mtsai (1981) által magyar nyelvre adaptált személyiségkérdőív (lásd még részletesen 

Sziszik, 2005). 86 kérdésből áll, melyekre igennel-nemmel lehet válaszolni, 7-15 éves korban 

felvehető, 4 dimenzióban mér, ezek a dimenziók a következők: 

1. Extraverzió-introverzió dimenzió: élénkség, talpraesettség, gyors helyzetfelismerés, 

barátságosság, társaságigény, kezdeményező képesség, veszélykeresés (példa: "Szereted, ha sok 

izgalmas dolog történik körülötted?"); 

2. Neuroticitás dimenzió: figyelemkoncentrációs zavar, pesszimizmus, aggodalom, nyugtalanság, 

érzékenység, kudarcélmény, szomatizálás (példa: "Sok minden idegesít?"); 

3. Pszichoticizmus dimenzió: rosszindulat, kajánság, agresszió, szadizmus, ellenségesség, paranoid 

hajlam, hidegség (példa: "Élvezetet találsz abban, ha olyan embereket bánthatsz, akiket szeretsz?"); 

4. Hazugság/konformitás dimenzió: mohóság, egoizmus, engedetlenség-engedelmesség, altruizmus, 

figyelmesség, rendszeretet, szabálytudat, lelkiismeretesség (példa: "Mindig azonnal szót 

fogadsz?"). 
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H-PBI (Hungarian - Parental Bonding Istrument) 

Parker és mtsai. (1979) által kifejlesztett - szülői nevelői attitűdöket a gyermek percepcióján 

keresztül mérő kérdőív - a 16 évnél idősebb gyermek visszaemlékezései alapján a szülői nevelői 

attitűdöket méri, a gyermekek külön válaszolnak az anyára és az apára vonatkozóan -, két 

dimenziója van: 

1. Védelem (protection) – két pólusa kontroll/korlátozás (példa: "Igyekezett mindenben 

irányítani."), túlvédés és autonómia, engedélyezés (példa: "Engedte, hogy döntsek saját 

dolgaimban.") 

2. Gondoskodás (care) – két pólusa a gondoskodás, to ̈ro ̋dés, (példa: "Meleg barátságos hangon 

beszélt hozzám.") valamint az érdektelenség és elutasítás (példa: "Érzelmileg hideg volt hozzám."). 

A két dimenzió által meghatározott tengelyek négy kvadránst („optimális ko ̈to ̋dés”, „hiányzó vagy 

gyenge ko ̈to ̋dés, elhanyagolást”, „érzelmes korlátozás”, „rideg kontroll”) ku ̈lo ̈nítenek el, ezek közül 

az "érzelmes korlátozás" és a "rideg kontroll" tekinthetőek túlvédési formáknak, az utóbbinak az 

eddigi vizsgálatok alapján nagobb a pszichopatológiai relevanciaértéke (Parker, 1983). Likert skála, 

skálaértékek: 3 - Nagyon jellemző, 2 - Általában igaz, 1 - Alig, 0 - Egyáltalán nem igaz. 

Tóth és Gervai 1999-ben adaptálták a PBI-t magyar viszonyokra H-PBI néven. A magyar változat 

kialakítása során 3 faktoros modellt találtak, ahol a fent leírt Gondoskodás dimenzió változatlan 

maradt, a Védelem dimenzió pedig két aldimenzióra - Túlvédés és Kontroll - bomlott. A kutatás 

során ezt a három dimenziót, valamint a Parker (1979) által leírt Védelem dimenziót (a Túlvédés és 

Kontroll aldimenziók aggregátuma) használtam. A vizsgálati személyeink az anyai és apai nevelési 

attitűdöket külön értékelték, a vizsgálat során összesítve az anyai és az apai értékeket szülői 

dimenziókat is létrehoztam, arra számítva, hogy a szülők kumulatív hatása erősebb eredményekhez 

vezethet. 

 

A vizsgálat lefolytatása 

A kiválasztott mintába tartozó gyermekek és fiatalok a terápiájuk diagnosztikus fázisában töltötték 

ki a becslőskálákat, a személyiségkérdőívet és a szülői nevelői attitűdökre vonatkozó kérdőívet. A 

szülők az exploráció idején kapták meg a kérdőíveket és a diagnosztikus fázis végén hozták vissza. 

A tanárok a gyermekek közvetítésével kapták meg a kérdőíveket, amit a gyermekek egy következő 

alkalommal hoztak el a nevelési tanácsadóba. A vizsgálatokhoz mind a gyemekek, mind a szülők, 

mind a tanárok tájékozott  beleegyezésüket adták, és biztosítottuk őket a kutatásetikai elvek 

betartásáról. 
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IV.2.2.3. Eredmények 

A H-PBI reliabilitás értékei a szakirodaomnak megfelelően adódtak (a Cronbach α érték a 

Gondoskodás dimenzióra 0,86, a Kontroll dimenzióra 0,88, míg a Túlvédés dimezióra 0,82 volt), 

ami arra utal, hogy a validálás során megadott 16 éves életkori határ alatt lévő gyermekek is 

megértették a kérdőív itemeit. 

H-PBI dimenziók a szorongással nem mutattak szignifikáns korrelációt. Az 11-16. táblázatok a H-

PBI dimenziók és a CDI, CBCL szülői, gyermeki, tanári változat, SDQ szülői változat dimenziói 

közötti összefüggéseket foglalják össze. A CDI kapcsán az apai és anyai túlvédés korrelált 

szignifikánsan a szuicid gondolatok és a reménytelenség érzés változóival (11. táblázat). A szülői 

CBCL kapcsán a szülői gondoskodás értékek negatív összefüggést mutattak az externalizációs 

tünetekkel, az apai kontroll magas korrelációt mutatott az externalizáció komponenseivel, a szülői 

túlvédés pedig szignifikáns összefüggést mutatott a szorongással (12. táblázat). Az SDQ kapcsán 

szintén az anyai gondoskodás mutatott védő hatást a társkapcsolati problémák és az általános 

nehézségek kapcsán, az erőteljes apai kontroll viszont ismét erős összefüggést mutatott a hiperaktív 

és magatartászavaros tünetekkel (13. táblázat).  

A CBCL a gyermekek visszajelzése alapján az anyai túlvédés és a deviancia, valamint az apai és 

szülői túlvédés és az internalizációs tünetek (szorongás) között mutatott pozitív összefüggést (14. 

táblázat). A CBCL tanári változata szintén a figyelmi problémák és externalizáció együttjárását 

mutatták az erős apai kontrollal, valamint a szülői gondoskodás pozitív hatását az internalizációs 

tünetekre (15. táblázat). Végül gyenge szignifikanciájú pozitív kapcsolatot találtunk az anyai 

túlvédés és a neuroticizmus valamint negatív kapcsolatot az anyai túlvédés és a konformitás között 

(16. táblázat.) 

A H-PBI apai és szülői, túlvédés, kontroll és kombinált védelem változók szerint kiválasztva a 

legérintettebb vizsgálati személyeket (átlag + 1 szórás érték távolságban, a klinikai vizsgálati 

gyakorlatoknak megfelelően) a 17. és 18. táblázat szerinti átlageltéréseket kaptam a különböző 

tünetbecslő skálákra (az átlageltéréseket kétmintás t-próbákal vizsgáltuk). 

 

11. Táblázat: a H-PBI és a CDI dimenziók közötti szignifikáns korrelációk 

H-PBI dimenziók CDI dimenziók Korreláció 
r p < 

anyai túlvédés szuicid veszély 0,54 0,046 

szülői túlvédés szuicid veszély 
reménytelenség 

0,67 
0,55 

0,008 
0,04 
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12. Táblázat: a H-PBI és a CBCL szülői változat dimenziói közötti szignifikáns korrelációk 

H-PBI dimenziók CBCL szülői 
dimenziók 

Korreláció 
r p < 

anyai szeretet-törődés 

társkapcsolatok 
deviancia 
internalizáció 
összpontszám 

-0,55 
-0,58 
-0,56 
-0,69 

0,039 
0,028 
0,037 
0,005 

apai kontroll 
figyelem 
agresszió 
externalizáció 

0,58 
0,83 
0,75 

0,008 
0,04 

0,0001 

apai túlvédés és kontroll agresszió 
externalizáció 

0,70 
0,67 

0,005 
0,008 

szülői szeretet-törődés 
deviancia 
externalizáció 
összpontszám 

-0,62 
-0,56 
-0,69 

0,017 
0,037 
0,006 

szülői túlvédés szorongás 0,52 0,05 
 

13. Táblázat: a H-PBI és az SDQ dimenziók közötti szignifikáns korrelációk  

H-PBI dimenziók SDQ dimenziók Korreláció 
r p < 

anyai szeretet-gondoskodás társkapcsolatok 
nehézségek összpontszám 

-0,52 
-0,54 

0,05 
0,04 

apai kontroll hiperaktivitás 
magatrartás zav. 

0,57 
0,71 

0,03 
0,004 

apai túlvédés és kontroll magatartászavar 0,54 0,04 
szülői szeretet-gondoskodás magatartászavar -0,57 0,03 

 

14. Táblázat: a H-PBI és a CBCL gyermeki változat dimenziói közötti szignifikáns korrelációk 

H-PBI dimenziók CBCL gyermeki 
dimenziók 

Korreláció 
r p < 

anyai szeretet-gondoskodás társkapcsolatok -0,60 0,021 
anyai túlvédés deviancia 0,61 0,015 

apai túlvédés 
szorongás 
internalizáció 
összpontszám 

0,61 
0,57 
0,53 

0,02 
0,031 
0,051 

szülői túlvédés 

szorongás 
deviancia 
internalizáció 
összpontszám 

0,64 
0,64 
0,59 
0,59 

0,013 
0,013 
0,024 
0,024 

szülői túlvédés és kontroll deviancia 0,58 0,027 
 

Az anyai adatok esetén csak az anyai kontroll dimenzió szerint szétválasztott csoportok 

különböztek szignifikánsan a tanári adatok tekintetében (CBCL_T_Szorongás: t = 3,066, p < 0,01; 
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CBCL_T_Internalizáció: t = -2, 281, p < 0,04). Az apai adatok szerint szétválasztott csoportok az 

internalizáció növekedését mutatják az apai túlvédés, valamint az externalizációs tünetek 

megjelenését az apai kontroll jelenlétében (17. táblázat). 

 

15. Táblázat: a H-PBI és a CBCL tanári változat dimenziói közötti szignifikáns korrelációk 

H-PBI dimenziók CBCL tanári 
dimenziók. 

Korreláció 
r p < 

anyai szeretet-törődés internalizáció -0,52 0,05 

apai kontroll 

figyelmi probl. 
deviancia 
externalizáció 
összpontszám 

0,58 
0,69 
0,70 
0,64 

0,029 
0,006 
0,005 
0,012 

apai túlvédés és kontroll deviancia 
externalizáció 

0,55 
0,52 

0,039 
0,053 

szülői szeretet-törődés 

társkapcsolatok 
szorongás 
internalizáció 
összpontszám 

-0,48 
-0,51 
-0,50 
-0,43 

0,042 
0,05 
0,02 
0,04 

 

16. Táblázat: a H-PBI és a JEPQ dimenziók közötti szignifikáns korrelációk 

H-PBI dimenziók JEPQ 
dimenziók 

Korreláció 
r p < 

anyai túlvédés neuroticizmus 
konformitás 

0,49 
-0,49 

0,075 
0,072 

anyai túlvédés és kontroll konformitás -0,47 0,085 
apai túlvédés neuroticizmus 0,54 0,042 
szülői túlvédés neuroticizmus 0,62 0,017 

 

A szülői összesített dimenziók szerint szétválasztott csoportok átlagai között szintén találtunk 

szignifikáns különbségeket (18. táblázat), ahol kiemelhető a szülői túlvédés és a szomatizáció 

kapcsolata. 

 

Az anya és apa H-PBI értékek a túlvédés és a túlvédés-kontroll kombinált változók esetén mutattak 

szignifikáns eltérést (19. táblázat). 

A fiúk és lányok között nem találtunk szignifikáns különbségeket. Szignifikáns különbségek 

adódtak a fiatalabb és idősebb gyermekek között (H-PBI_F_CARE: t = 2,115, p < 0,05), és az 

inkább internalizáló - inkább externalizáló csoport között (a szülők jelzése alapján [CBCL_SZ]: az 

apai kontroll magasabb az externalizálóknál - t = -3,189, p < 0,008; a gyermekek jelzése alapján 

[CBCL_GY]: a szülői kontroll magasabb az externalizálóknál - t = -2,343, p < 0,037). 
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17. Táblázat: az apára kitöltött H-PBI elkülönítő csoportjainak szignifikáns átlag-különbségei a különböző 
vizsgálati eszközökön 

Kérdőív megnevezése Dimenzió 
megnevezések 

H-PBI apai dimenziók 

túlvédés kontroll túlvédés 
és kontroll 

CBCL szülői változat 

Szorongás -4,549*   
Figyelem   -2,329* 
Agresszió  -4,61*** -3,514** 
Deviancia -2,559*   
Externalizáció  -4,039** -3,729** 
Összpontszám   -2,851*** 

SDQ Magatartás zav.  -3,182** -2,809* 
Hiperaktivitás  -2,368*  

CBCL gyermeki 
változat 

Figyelem   1,155* 
Deviancia -4,564***   
Összpontszám -6,354*   

CBCL tanári változat 
Agresszió  -4,294***  
Deviancia  -3,588** -3,048** 
Externalizáció  -4,209*** -2,414* 

*** : p < 0,001; ** : p < 0,01; * : p < 0,05 (a táblázatban a t értékek szerepelnek.) 

18. Táblázat: az összesített szülői H-PBI elkülönítő csoportok szignifikáns átlag-különbségei a különböző 
vizsgálati eszközökön 

Kérdőív megnevezése Dimenzió 
megnevezések 

H-PBI szülői dimenziók 

túlvédés kontroll túlvédés és 
kontroll 

CBCL gyermeki változat Figyelem   2,925* 
Szomatizáció -4,165**  -4,165** 

CBCL tanári változat Internalizáció  -2,089*  
CDI Suicid veszély -7,416***  -2,928*** 
JEPQ Konformizmus  2,974*  

*** - p < 0,001; ** - p < 0,01; * - p < 0,05 (a táblázatban a t értékek szerepelnek.) 

 

19. Táblázat: az anyai és apai H-PBI értékek eltérései 

H-PBI dimenziók M t p < anya apa 
szeretet-gondoskodás 22,53 16,27 1,921 0,077 
túlvédés 12,38 8,27 3,462 0,004 
kontroll 9,01 6,18 1,794 0,096 
túlvédés és kontroll 21,38 14,45 2,635 0,021 

 

Az utolsó kutatási fázisban a elkülönítettük egymástól a Parker által meghatározott nevelési 

kvadránsokat mind az anya, mind az apa, mind az összesített szülői változók tekintetében. Az 

elkülönítés az anyákra, apákra és szülőkre kapott gondoskodás és védelem dimenziók átlagai 

mentén történt meg. Az így elkülönült kvadránsokat az 13. ábra szemlélteti, az 14. ábrán pedig azt 
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láthatjuk, hogy az egyes kvadránsokban elhelyezkedő gyermekek milyen arányokat mutatnak. A 

következőkben ANOVA elemzéssel mutattuk ki a különböző kvadránsokban elhelyezkedő 

gyermekek szignifikáns eltéréseit a mért dimenziókban. 

  

 

13. ábra: Az anyai, apai és az összesített szülői adatok elhelyezkedése a Parker-féle  kvadránsokban (a betűjelek 
jelentése: A - elhanyagoló nevelés, B - optimális nevelés, C - érzelmes korlátozás, D - rideg kontroll) 

 

Először tekintsük az érzékelt anyai attitűdök mentén előálló kvadránsok eredményeit. A szülő által 

jelzett társkapcsolati problámák (CBCL_SZ) a rideg anyai nevelést jelző csoportban súlyosabban 

jelentkeztek, mint a meleg anyai korlátozást jelző csoportban [F(2,10) = 9,349; p < 0,005]. A szülő 

által jelzett internalizáció pontszám és probléma összpontszám (CBCL_SZ) a rideg anyai nevelést 

jelző csoportban magasabb volt, mint az optimális és a meleg korlátozó anyai nevelést jelző 

csoportokban [rendre F(2,10) = 6,657; p < 0,015; F(2,10) = 5,433; p < 0,025]. A szülő által jelzett 

társkapcsolati problémák és nehézségek összpontszám (SDQ) a rideg anyai nevelést jelző 

csoportban magasabb volt, mint az optimális és a meleg korlátozó anyai nevelést jelző 

csoportokban [rendre F(2,10) = 10,955; p < 0,003; F(2,10) = 5,922; p < 0,02]. A gyermek által 
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jelzett deviancia, agresszió, externalizáció pontszám (CBCL_GY) a meleg anyai korlátozást jelző 

csoportban magasabbnak adódott, mint az optimális anyai nevelést jelző csoprotban (ez az 

eredmény az agresszió esetén a rideg anyai kontrollt jelző csoportra is kiterjedt - az agresszió 

magasabb értékeket mutat a meleg korlátozottaknál, mint a rideg kontrolláltaknál) [rendre F(2,10) = 

3,965; p < 0,054; F(2,10) = 8,024; p < 0,008; F(2,10) = 18,394; p < 0,0001]. A gyermek által jelzett 

reménytelenség érték (CDI) a rideg anyai kontrollt jelző csoportban magasabb volt, mint az 

optimális anyai nevelést jelző csoportban [F(2,10) = 4,231; p < 0,047]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: a H-PBI kvadránsok arányai az anyai, apai és az összesített szülői dimenziók esetén 

 

Most tekintsük át az apa nevelési attitűdök percepciójából előálló kvadránsok eredményeit. A szülő 

által jelzett szorongás (CBCL_SZ) magasabbnak adódott az elhanyagoló apai nevelést jelző 

csoportban, mint a rideg apai kontrollt jelző csoportban [F(3,10) = 4,047; p < 0,04]. A szülő által 

jelzett agresszió (CBCL_SZ) magasabb volt a rideg apai kontrollt jelző csoportban, mint az 

elhanyagoló apai nevelést jelző csoportban [F(3,10) = 4,513; p < 0,03]. A tanár által jelzett 

összprobléma (CBCL_T) magasabb volt a rideg apai kontrollt jelző csoportban, mint a meleg 

korlátozást jelző csoportban [F(3,10) = 4,047; p < 0,04]. A gyermek által jelzett vonásszorongás 

(STAI-C) az apai elhanyagolást jelző csoportban adódott magasabbnak, mint az optimális apai 

nevelést jelző csoportban [F(3,10) = 3,759; p < 0,048]. 

És végül nézzük meg az összesített szülői dimenziók alapján elkülönített kvadránsok eltéréseit. A 

gyermek által jelzett deviancia és externalizáció pontszám (CBCL_GY) magasabb a meleg szülői 

korlátozást jelző csoportban, mint az optimális szülői nevelést mutató csoporban [rendre F(2,10) = 

4,630; p < 0,038; F(2,10) = 6,697; p < 0,014]. A tanár által jezett probléma összpontszám 
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(CBCL_T) a rideg szülői kontrollt jelző csoportnál magasabb, mint az optimális szülői nevelést 

jelző csoportnál [F(2,10) = 3,936; p < 0,055]. 

IV.2.2.3. Következtetések 

A második kutatásban sikerült kimutatnom a H-PBI megbízhatóságát és érvényességét, ami arra is 

utal, hogy a minta kis elemszáma és speciális jellege (súlyosabb pszichés sérülések fordultak elő) 

ellenére megfelelően értelmezhető adatokhoz jutottam. Ebben az sem hátráltatott, hogy a PBI és H-

PBI 16 éven felüliekre validált, retrospektív adatokra támaszkodik - saját prospektív vizsgálatom, 

amiben 16 éven aluliak is részt vettek, értékelhető adatokat biztosított. 

 

A H-PBI és a becslőskálák dimenziói közötti összefüggések 

A H-PBI dimenziók és a tünetskálák közötti korrelációk kiszámítása jól értelmezhető adatokhoz 

vezetett. A H-PBI nem mutatott szignifikáns korrelációt a STAIC állapot- és vonásszorongás 

dimenzióival, ami meglepő, mivel a szülői túlvédést mérő vizsgálatok leginkább a szorongás 

különböző változataival mutatnak ki összefüggéseket (Muris és Merckelbach, 1998; Markus és 

mtsai, 2003). Ennek oka lehet a minta különleges jellege, a kisebb elemszám, a speciális 

pszichopatológiai státusz. 

A gyermeki depresszió dimenzióival viszont a H-PBI dimenziói mutattak együttjárásokat. Az anyai 

túlvédés közepes pozitív korrelációt mutatott a szuicid veszélyt jelző mutatóval, a szülői túlvédés 

esetén ez az összefüggés még erősebbnek mutatkozott, és kiegészült a reménytelenséget jelző 

mutatóval való összefüggéssel. Wells (1997) szerint ez az a két mutató, ami a CDI kapcsán a 

legérzékenyebb előrejelzést biztosítja a gyermek öngyilkossági veszélyeztetettségének: a szuicid 

veszély azt mutatja meg, hogy a gyermek milyen szinten foglalkozik az öngyilkosság gondolatával, 

a reménytelenség pedig az öngyilkossági késztetés tehetetlenség, kilátastalanság komponenseire 

utal, ami az öngyilkossági késztetés legerősebb komponense (Perczel Forintos, 2001). Ez az 

eredmény azt jelentheti, hogy az anyai, szülői túlvédés jelentős szerepet játszik a reménytelenség és 

az e mentén kialakló szuicid késztetés kialakulásában. Ezt igazolja vissza Parker (1983a) azon 

eredménye, mely szerint a túlvédett gyermek felkészületlen marad bizonyos képességek, főként a 

szociális kompetenciák területén, ami megerősíti benne a tehetetlenség érzését a családon kívüli 

szociális környezetben. 

A H-PBI validitását erősíti meg az az eredmény is, miszerint a gondoskodás dimenzió negatívan 

korrelál a patológiás jegyekkel, míg a túlvédés, kontroll és a védelem összesített dimenziója pozitív 

korrelációkat mutatnak velük. A CBCL anyák által nyújtott eredményei közepes, inkább erős 

negatív összefüggéseket mutattak a társkapcsolati zavarok, a deviancia, az internalizáció és a 
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probláma összpontszám dimenziókban a H-PBI anyai gondoskodás dimenziójával. Ennek az lehet a 

jelentése, hogy az anyai gondoskodás protektív faktorként van jelen a gyermekben kialakuló 

társkapcsolati zavarokkal, internalizációs tünetekkel, devianciával, és általában a pszichés 

problémák kialakulásával szemben, és ezt a szakirodalom is alátámasztja (Parker, 1983; 

Thomasgard és Metz, 1999; Markus és mtsai, 2003). Míg az anyai gondoskodás inkább az 

internalizáció csökkenésében játszhat szerepet, addig azt találtam, hogy a két szülő együttes 

gondoskodása az externalizáló tünetekkel szemben hatékony, ami tovább finomítja az eredmények 

értelmezési lehetőségét. 

Az apai kontroll a szülői CBCL figyelem dimenziójával közepes, míg az agresszió, externalizáció 

dimenziókkal magas korrelációt mutatott, ami szintén arra utal, hogy a kontroll dimenzió a 

készségek gyengébb fejlődésével, valamint a kialakuló oppozíciós tünetekkel hozható kapcsolatba. 

Ez a hatás az apáknál kifejezett. A kombinált védelem dimenzió megerősítette ezt a hatást apák 

esetén, azzal hogy inkább erős összefüggésbe került az agresszió és az externalizáció 

mérőszámaival. 

A szülői túlvédés dimenzió közepes pozitív összefüggése a szülői CBCL szorongás dimenziójával 

arra utal, hogy a szülők által jelzett szorongásos tendenciák visszaigazolják a túlvédés és a 

gyermeki szorongás összefüggéseit, amit a szakirodalom is említ. Ez az eredmény arra is utalhat, 

hogy a gyermekek által kitöltött szorongás kérdőívek (STAIC) inkább disszimulált eredményeket 

hoztak, de arra is utalhat, hogy a túlvédő szülők érzékenyebben reagálnak a gyermekek szorongásos 

tüneteire. 

A H-PBI és a szülői SDQ kötött talált korrelációk megerősítették a szülői CBCL-lel talált 

eredményeket. Az anyai gondoskodás itt is közepes negatív kapcsolatba került az SDQ 

társkapcsolati nehézségek és össz nehézség pontszámával. Az SDQ esetén a H-PBI gondoskodás és 

az SDQ magatartás zavar dimenzió közötti negatív összefüggést csak a szülői összesítésnél lehetett 

kimutatni, ami az SDQ robusztusságának is betudható. Az apai kontroll itt is kapcsolatba került a 

hiperaktivitás és magatartás dimenziókkal, ami tovább erősíti az előzőekben megtapasztalt 

eredményt, hogy az apai kontroll felerősítheti a gyermekben az externalizációra, oppozícióra való 

hajlamot. Itt a hiperaktivitás, figyelemzavar a felnőttek utasításainak figyelmen kívül hagyását is 

jelentheti. További kutatást igényelne az a kérdés, hogy itt egyszerűen az apa erőteljes kontrolljáról, 

vagy az anya által ignorált apai nevelői erőfeszítésekről van szó, amit az anyai modell miatt a 

gyermek elutasít. 

 

A gyermek által kitöltött önjellemző CBCL az előzőekhez hasonló, de hangsúlyaiban eltéréseket 

mutató összefüggéseket hozott felszínre. Az anyai H-PBI gondoskodás dimenziója a CBCL 
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társkapcsolati zavarok dimenziójával mutatott közepes erősségű negatív kapcsolatot. Az anyai 

túlvédés a CBCL deviancia dimenziójával pozitív összefüggést mutatott, ami az előbb a szülői 

CBCL deviancia és az apai kontroll összefüggéséhez hasonló. Megfontolandó, hogy az anyai 

túlvédés és az apai kontroll milyen interakciós hatásokat hoznatnak létre a gyermeki deviancia 

kapcsán (például az anya túlvédő magatartása és az apai túlzott kontroll kiegyensúlyozhatják 

egymást, így a gyermek számára értelmezhetetlen szülői "verseny" deviáns magatartáshoz 

vezethet). 

Az apai túlvédés a gyermek szorongásnövekedésével, internalizációs és össznehézség 

pontszámainak emelkedésével került összefüggésbe. A szülői túlvédés a gyermek által jelzett 

szorongással és devianciával került kapcsolatba, ami arra utal, hogy a szülői túlvédés változóban 

egyesül az anyai túlvédés deviancia provokáló és az apai túlvédés szorongásprovokáló hatása. 

 

Az anyák CBCL adatai érzékenyebb kapcsolatokat mutattak az anyai gondoskodás és az apai 

kontroll, míg a gyermekek adatai az anyai és apai túlvédés szempontjából. A tanárok CBCL 

mintázatai korrelációs nézőpontból inkább az anyák adataihoz hasonlítottak. A tanárok 

visszajelzései alapján az anyai gondoskodás az internalizáló tünetekkel mutatott negatív korrelációt, 

a szülők együttes gondoskodása pedig a társkapcsolati problémákkal, a szorongással és a teljes 

internalizáló tünetcsoporttal is. Az apai kontroll itt is pozitív korrelációt mutatott a figylemi 

problémákkal, devianciával, az externalizációval és a problémák összpontszámával. 

 

A JEPQ személyiségteszt eredményei a túlvédés adatokkal korreláltak szignifikánsan. Az anyai, az 

apai túlvédés a JEPQ neuroticizmus dimenziójával korrelált közepes pozitív szinten, ami megerősíti 

az eddig kapott túlvédés, szorongás és társkapcsolati problémák között kimutatott kapcsolatot. 

Amikor az összesített szülői túlvédés adatot vettük alapul, akkor a neuroticizmussal való kapcsolat 

felerősödött, ami arra utalhat, hogy a két szülő egyidejű túlvédése rögzíti a gyermek 

személyiségének érzelmi labilitását, az érzelmi szabályozás elégtelen marad. Az anyai túlvédés 

változó közepes negatív korrelációt mutatott a konformitás dimenzióval, ami azt jelenti, hogy 

magas anyai túlvédés a gyermeki nonkonformitással áll kapcsolatban (ez az eredmény hasonló a 

fentiekben kimutatott anyai túlvédés és gyermeki deviacia kapcsolathoz). 

 

A korrelációs eredményeket összegezve elmondható, hogy az anyai, apai és szülői attitűdváltozók 

sajátos mintázatokat alkotnak a gyermekek pszichopatológiai jellemzőivel, és ezeket a mintázatokat 

mind az anyai, mind a gyermeki, mind a tanári eredmények visszaerősítik. Az anyai túlvédés inkább 

a gyermki devianciával, non-konformitással áll kapcsolatban, az apai túlvédés inkább a gyermek 
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szorongásával, internalizációs tüneteivel, míg ha a túlvédést mindkét szülő mutatja, akkor a két 

összefüggés egyesülni látszik. Az apai kontroll erősítő összefüggést mutat egyrészt bizonyos 

gyermeki magatartástünetekkel, mint a figyelemzavar, hiperaktivitás, valamint olyan 

externalizációs tünetekkel, mint az agresszió, deviancia. Ahogy fent már megemlítettem, izgalmas 

kérdés lehet annak a további vizsgálata, hogy az anyai túlvédés és az apai kontroll milyen 

interakciót mutatnak a gyermeki deviancia felerősödésében. 

A gondoskodás dimenzió általános protektív hatást mutatott a gyermeki internalizációs és 

externalizációs tünetekre. Az anyai gondoskodás negatív kapcsolatban állt a gyermek internalizáló 

tüneteivel, társkapcsolati problémáival, devianciájával. A szülői összesített gondoskodás dimenzió a 

társkapcslati problémákkal, szorongásos tünetekkel, a devianciával és az externalizációs tünetekkel 

állt negatív kapcsolatban. 

Elmondhatjuk azt, hogy a túlvédéses tünetek anyai és apai összegződése súlyosbította az 

internalizációs, externalizációs tüneteket, míg ugyanez a szülői gondoskodással kapcsolatban 

fokozódó protektív jelenségként mutatkozott. A kontroll dimenzió összefüggéseit csak az apák 

esetén tudtam kimutatni. 

 

A magas védelmű rizikócsoportok megemelkedő patológiaértékei 

Amikor az egyes védelem aldimenziókban (túlvédés és kontroll) elkülönítettük a védelemben 

jelentősen részesülő (rizikócsoport) és a kevésbé részesülő csoportokat (kontroll csoport) és 

összehasonlítottuk őket a pszichés tünetek szempontjából, akkor további fontos eredményekhez 

jutottunk. Az anyai adatok esetén azt kaptuk, hogy az anyák által jobban kontrollált gyermekek 

szignifikánsan magasabb szorongást, internalizációs tüneteket mutattak a tanári visszajelzések 

alapján. 

Az apai változók mentén különválasztott csoportokra több eredményt kaptunk. Az apai túlvédésben 

inkább részesülő rizikócsoport magasabb szorongást, devianciát mutatott az anyai visszajelzések 

alapján, magasabb devianciát és probléma összpontszámot mutatott a gyermeki visszajelzések 

alapján. Az apai kontroll szempontjából veszélyeztetett csoport magasabb agressziót, 

externalizációt, magatartászavart, hiperaktivitást mutatott az anyai visszajelzések alapján, magasabb 

aggresszivitást, devianciát és externalizációt mutatott a tanári visszajelzések alapján. Az apai 

kombinált túlvédés-kontroll rizikócsoportba tartozó gyerekek magasabb figyelemzavar, agresszió, 

externalizáció, probléma összpontszám, magatartászavar értékeket mutattak az anyai visszajelzések 

alapján, súlyosabb figyelmi problémákat a gyermeki adatok alapján, valamint magasabb deviancia 

és externalizáció értékeket a tanári eredmények alapján. Összességében elmondható, hogy az apai 

túlvédés által érintett rizikócsoport inkább szorongásban és devianciában, az apai kontrollban 
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részesülő gyermekek inkább agresszióban, externalizációban, hiperaktivitásban, az apai védelemben 

részesülő gyermekek pedig inkább figylemi zavarokban és az összprobléma súlyosságában voltak 

kiemelkedőek. 

Végül az anyai apai összesített védelmi változók szerint elkülönített rizikócsoportok tüneteltéréseit 

említem meg. A szülői túlvédés által jobban érintett gyermekek több szomatizációt és több szuicid 

ideációt (!!!) mutattak, a szülői kontroll hatására megnőtt az internalizáció szintje, valamint ezek a 

gyermekek kevesebb konformizmust jeleztek, a kombinált szülői védelem hatására a rizikócsoport 

figylemi problémákat, szomatizációt és szuicid ideációt mutatott nagyobb arányban. 

 

A H-PBI anyai és apai dimenziói egymáshoz való viszonyukban részben a szakirodalomban 

találtakat mutatták. Minden dimenzió az anyák szempontjából volt magasabb értékű, ez a viszony a 

túlvédés és a kombinált védelem dimenzióban adódott szignifikánsnak. Ez az eredmény csak 

részben igazolja a szakirodalmat, mert a kontroll dimenzió általában az apáknál szokott 

szignifikánsan magasabb lenni (Parker, 1983). 

 

Fiúk-lányok, fiatalabbak-idősebbek, internalizálók-externalizálók eltérései 

A fiúk és lányok között nem találtam szignifikáns különbségeket a szülői attitűddimenziók kapcsán, 

ami megfelel a szakirdalomban található eredményeknek (Markus és mtsai, 2003). A fiatalabb és 

idősebb gyermekek jelzéseit összehasonlítva a szülői attitűdökkel kapcsolatban azt találtam, hogy a 

fiatalabb gyermekek gondoskodóbbnak látták apjukat, mint az idősebbek. Ezt a jelenséget a 

szakirodalom szintén említi, részben a kisgyermekek szülőidealizációjával és a kamaszok 

kritikusságával hozható összefüggésbe (Markus és mtsai, 2003). Ezt a hatást anyákra nem mutattam 

ki, ami a gyermekek szorosabb kapcsolatára utalhat édesanyjukkal. Amikor az inkább 

internalizációs tüneteket mutató csoportot különválasztottam az inkább externalizálóktól, azt 

találtam, hogy az apai kontroll mértéke magasabb az externalizálóknál, amikor a csoportokat a 

szülői CBCL szerint alakítottam ki, és ugyanezt az eredményt kaptam a gyermeki CBCL alapján is, 

csak a teljes szülői kontrollra szülői kontrollra. 

 

Eltérések a Parker-féle kvadránsok patológiaértékei között 

A kvadránsokat háromféle képpen különítettem el: egyrészt az anyai, az apai, valamint az 

összesített szülői attitűdökre visszajelzett gyermeki adatok alapján. Az 14. ábrán megjelenő 

kvadráns-arány eltérések alapján elmondható, hogy részmintánkban az anyák kevesebb 

elhanyagolást, több optimális nevelést, rideg kontrollt mutattak, mint az apák. A túlvédés 

tekintetében az apák és anyák aránya megegyezett. Érdekes, hogy az összesített szülői változóknál 
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megnő a túlvédő attitűd aránya, ami arra utalhat, hogy a két szülő együttes hatása eltérő 

mintázatokat hozhat létre, mint egy-egy szülő elkülönülő hatása, ami a rendszerszemléletű 

kutatások fontosságát húzza alá. 

 

Az anyákra vonatkozó eredményekből előálló kvadránsok eltéréseit mutatom be először. A rideg 

kontrollos anyai nevelést jelző gyermekek több társkapcsolati problémával, interlanlizációval, 

összproblémával rendelkeztek, mint a meleg korlátozásban részesülők a szülők adatai szerint 

(CBCL_SZ). Ez a tendencia a társkapcsolati problémák kivételével megjelent a rideg kontrollos és 

az optimális nevelésben részesülő gyermekek között is, és még kiegészült a reménytelenség 

területével. A gyermekek patológiákra vonatkozó adatai alapján (CBCL_GY) azt találtam, hogy a 

meleg korlátozásban részesülők esetén magasabb a deviancia, agresszió, externalizáció értéke, mint 

az optimálisan nevelteknél (az agresszió esetén a meleg korlátozók magasabb értéket kaptak, mint 

rideg kontrolláltak esetén). 

Az apai eredmények alapján kialakított kvadránsok közötti eltérések következnek. Itt a ridegen 

kontrollált csoport magasabb agressziót mutatott, mint az elhanyagoló nevelésben és az optimális 

nevelésben részesült csoport (CBCL_SZ), magasabb probléma összpontszámot mutatott, mint a 

meleg túlvédésben részesülő csoport (CBCL_T). Az elhanyagoló nevelésben részesülő csoport 

magasabb szorongást mutatott, mint a rideg védelemben részesülő csoprot (CBCL_SZ), valamint 

magasabb vonásszorongást, mint az optimális nevelésben részesülő csoport (STAIC). 

Az összesített szülői dimenziók alapján kialakított kvadránsok a következő eredményeket 

nyújtották. A meleg védelemben részesülő gyermekek magasabb devianciát és externalizációt 

mutattak, mint az optimálisan neveltek (CBCL_GY). A rideg védelemben részesülők magasabb 

probléma összpontszámot mutattak, mint az optimális nevelésben részesülők (CBCL_T). 

 

A kvadránsok összehasonlításának eredményei fontos tendenciákra világítanak rá. Az anyai rideg 

védelemben részesülők inkább társkapcsolati-internalizáló tüneteket mutatnak, magasabb 

reménytelenséget élnek át, és az összproblémák tekintetében is hátrányos helyzetűek. Az anyai 

meleg védelemben részesülőknek több deviancia, agresszió, externalizációs problémájuk van. 

Az apák által elhanyagoló nevelésben részesültek szorongóbbak, megemelkedik a 

vonásszorongásuk, a rideg apai védelemben részesülteknél megnövekszik az agresszió. Amikor a 

két szülő hatásait összesítve alakítjuk ki a kvadránsokat, ismét a meleg túlvédettek deviancia 

problémái, valamint a rideg védelemben részesülők összproblémái emelkednek ki. 

Ezek az eredmények összhangban vannak a szakirodalomban megjelenő adatokkal, melyek szerint 

a rideg túlvédettek több társkapcsolati-hangulati nehézséggel rendelkeznek, főként, ha ezt a hatást 
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anyjuktól szenvedik el (Parker, 1983). Érdekes eredmény az apa által rideg védettek 

externalizációja, az anyák által melegen védettek externalizációja, ami további elemzést igényel. 

Az empirikus folyamat ezen szakasza ismét fontos aldalékokkal szolgált az elméleti modell 

kialakításához. Most már látható, hogy a pszichológiai túlvédés megjelenését nem csak a gyermek 

jellemzői (életkor, nem), hanem a szülő tulajdonságai (például neme) is is befolyásolja. A 

pszichológiai túlvédés modellben fontos szerepet kell kapjanak a kontroll és védelem/aggodalom 

faktorok eltérő hatásai, valamint az érzelem komponenssel való kombinációjuk miatt kialakuló 

tüneteltérések. 

IV.2.3. Összefoglalás 

A nevelési tanácsadói vizsgálatok bemutatásának végén ki kell hangsúlyoznom, hogy a vizsgálat 

alapvetően pozitív eredményekkel zárult. Az első vizsgálat alapján elmondható, hogy a túlvédettek 

aránya jelentős a klinikai mintában, ami aláhúzza a túlvédés tanulmányozásának relevanciáját. A 

második vizsgálat pedig bemutatta a szülői túlvédés különböző formáinak és a gyermekkori 

pszichopatológiáknak az összefonódását. 

Mindkét vizságlat bemutatta, hogy a túlvédés nemekben megjelenő aránya azonos, de a két nemben 

különböző túlvédési mintázatok jelennek meg (ez adódhat a nemek eltérő reakcióiból, vagy az 

eltérő nemekkel szembeni nevelői viselkedésből). A túlvédettség az idő előrehaladtával csökkenő 

tendenciát mutat, ami eredhet a szülői kompetenciák megerősödéséből, a kulturális hatásokból és 

egyéb tényezőkből is. A lányoknál korai életkorban hangsúlyosabb a túlvédés a fiúkhoz 

viszonyítva, míg a fiúknál későbbi életkorban marad fenn erőteljesebben, ami a fiúk hosszú távú 

veszélyeztetettségére utalhat. A lányoknál a túlvédés inkább az érzelmi zavarok, biológiai 

alapfunkciók zavarinak hátterében jelenik meg, míg a fiúknál a teljesítmény, viselkedés és érzelmi 

zavarok mögött sejthető.  

 

A második vizsgálat igazolta a H-PBI használhatóságát alacsonyabb életkorban, prospektív kutatási 

elrendezésben is. Nagyon fontos eredményeket kaptam a szuicid veszély és az anyai túlvédés 

összefüggésével kapcsolatban, ami fontos kérdéseket vet fel a klinikai prevenció területén. 

Általánosságban elmondható, hogy a szülői gondoskodás védő faktorként, a védelmi dimenziók 

pedig rizikófaktorként jelentek meg a gyermekkori pszichés tünetekkel kapcsolatban. 

A szülői nevelési attitűdök összefüggéseinek vizsgálata kimutatta, hogy más mintázatok adódnak az 

anyák és az apák kapcsán. Az anyai gondoskodás a társkapcsolati azvarok, internalizációs tünetek 

csökkenésével kerültek kapcsolatba, míg a két szülő együttes gondoskodása a szorongás, 
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internalizáció, valamint a deviancia, externalizáció csökkenésével. Az apai kontroll a gyermek 

figyelmi tüneteinek erősödéséhez, hiperaktivitáshoz, agresszív tünetekhez, externalizációhoz járult 

hozzá, míg az anyai kontroll inkább a gyermeki szorongást, internalizációt erősítette. Az anyai 

túlvédés deviáns, non-konform viselkedéshez kapcsolódott, az apai túlvédés szorongáshoz, 

devianciához, a két szülő egyidejű túlvédése pedig szorongáshoz, neurotikus tünetképződéshez. 

Mindkét szülő túlvédése megnöveli a szuicid ideáció, internalizáció, non-konformizmus 

megjelenési valószínűségét, mindkét szülő kontroll-túlvédés kombinációja szomatizációhoz, 

figyelmi problémákhoz, szuicid gondolatokhoz járul hozzá. 

A szülői attitűd dimenziók alapján kialakított kvadránsok fontos eredményeket szolgáltattak az így 

előálló gyermekcsoportok tüneteiről. Mind az anya, mind az apa és a kombinált szülői adatok 

alapján a túlvédés két formájának, a rideg kontrollnak és a meleg korlátozásnak voltak magasabbak 

a patológiás tünetátlagai. A klinikailag ugyancsak releváns elhanyagolt csoport kevesebb tünete 

adódhatott abból, hogy ebbe a csoportba viszonylag kevés gyermeket tudtam besorolni a 

rendelkezésre álló adatok alapján. Az anyai rideg kontroll a társkapcsolati problémák, az 

internalizáció, a reménytelenség megemelkedett értékeihez, míg az anyai meleg korlátozás a 

gyermeki deviancia, agresszió, externalizáció magasabb értékeihez járult hozzá. Az apai rideg 

kontroll az agressziót növelte meg, az apai elhanyagolás a vonásszorongás szintjét. A két szülőre 

összegzett meleg korlátozó kvadránsban a gyermekek magasabb devianciát, externalizációt, a rideg 

kontrollált csoporban magasabb összproblémát mutattak. Itt ismét az anyai és apai attitűdök eltérő 

gyermeki hatásaira kell felhívnom a figyelmet. 

Az eredmények általánosíthatóságával szemben viszont jelentős limitációkkal kell élnem. A minta 

kis elemszáma (főként a második vizsgálatban), a minta életkori, nemi és tüneti heterogenitása arra 

int bennünket, hogy óvatosan interpretáljuk az adatokat. A mérőeszközök, főként a H-PBI életkori 

övezete nem illeszkedett tökéletesen a minta életkori tartományához, ami szintén óvátosságra int. A 

tanulmány erősségeihez tartozik viszont, hogy sikerült megerősíteni néhány a szakirodalomban is 

megjelenő eredményt (például a túlvédés életkori csökkenését, a túlvédés arányának nemtől való 

függetlenségét, a szülői gondoskodás protektív, a védelem rizikó természetét). 

A kutatás újdonságaihoz tartozik, hogy a két nemben eltérő túlvédés- és következménymintázatot 

mutattam ki (kérdés, hogy ez a szülői viselkedésben vagy a gyermekek nemtől függő reakcióiban 

érhető tetten). Felbecsülhetetlenül fontos eredmény a szuicid ideáció és a túlvédés kapcsolatának 

kimutatása, aminek a prevencióban való felhasználása megfontolandó. Fontos anyai és apai 

attitűdmintázat és gyermeki tünetkapcsolatokat mutattam ki. 

Továbblépésként megfogalmazható az vizsgálat sine morbo csoportra való kiterjesztése, az 

eredmények megerősítése érdekében. Fontos, hogy olyan mérőeszközöket alkalmazzunk, amelyek a 
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vizsgált korosztály életkori tartományához jobban illeszkednek. Mivel ilyen mérőeszköz a vizsgálat 

e szakaszának idején nem állt rendelkezésre magyar nyelven, felmerült az EMBU-C vizsgálóeszköz 

magyarításának kérdése. Ezt a kutatást mutatom be a következő fejezetben. 

IV.3. Az EMBU-C kérdőívvel szerzett tapasztalatok normál populációs 
mintán* 

IV.3.1. Kérdésfelvetés 

A fejlődési pszichopatológia több modellje azon a feltevésen alapszik, hogy a szülők meghatározott 

nevelői viselkedései kapcsolatban állnak a gyermekek kialakuló pszichés tüneteivel, 

feltételezhetően részben oki tényezői azoknak (Zukauskiene, Malinauskiene, 2008). A szülői 

nevelői viselkedés alapvető hatással rendelkezik a pszichoszociális fejlődésre, míg a 

diszfunkcionális nevelés súlyos pszichopatológiák kialakulásához járulhat hozzá (Perris, 1994), így 

nem meglepő, hogy a nevelési diszfunkciók és a pszichopatológiák kapcsolatának feltárása a 

klinikai kutatások fontos részét képezi (Andersson, Perris, 2000). 

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a gyermeket a nevelési viselkedés az erről alkotott 

mentális reprezentációkon keresztül befolyásolja, ezért ha a szülői nevelés hatásait vizsgáljuk, 

fontos, hogy a gyermek nevelésről kialakult percepcióit is figyelembe vegyük (Main, Kaplan, 

Cassidy, 1985). A huszadik század utolsó évtizedeiben éppen azért nyert nagy lendületet a nevelés 

és a gyermeki pszchopatológiák kapcsolatát vizsgáló kutatás, mert a szülői nevelésre vonatkozó 

gyermeki percepciókat mérő, megbízható mérőeszközök láttak napvilágot. A megjelent 

mérőeszközök közül a PBI (Parental Bonding Instrument [szülői bánásmód kérdőív] - Parker, 

Tupling, Brown, 1979; magyar változata a H-PBI - Tóth, Gervai, 1999) és az EMBU (Egna Minnen 

Betraffande Upfostran [svéd kifejezés, jelentése: a nevelésemről szóló emlékeim] Perris, Jacobsson, 

Lindstrom és mtsai, 1980; a nemzetközi kutatásokban magyar kutatók is részt vettek [Gaszner és 

Kállai - például: Arrindell, Sanavio, Aguilar és mtsai, 1997; Arrindell, Perris, Eisemann és mtsai, 

1992]) terjedtek el leginkább, mindkettő jelentős szerepet játszik a klinikai kutatásokban, valamint a 

nemzetközi és az interkulturális összehasonlító tanulmányokban. A PBI inkább az angolszász 

területeken terjedt el (Ausztrália, USA, Kanada, stb.), míg az EMBU-t inkább az európai és a 

spanyol ajkú országok használják. A kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy részben a 

konstrukciós eltérés miatt (a PBI-t a nevelésre vonatkozó állításokból faktoranalízissel vezették le 

[Parker, Tupling, Brown, 1979], az EMBU-t pedig a neveléssel kapcsolatos elméleti konstruktumok 

                                                
* E fejezet alapjául a Psychiatria Hungarica folyóiratban 2013-ban megjelent tanulmányom szolgál (Csomortáni, 

2013a) 



 115 

alapján állították össze [Perris, Jacobsson, Lindstrom és mtsai, 1980]) az EMBU nagyobb 

faktoriális stabilitást mutat mind a különböző mintákban, mind az interkulturális kutatásokban 

(Arrindell, Perris, Eisemann és mtsai, 1994) mint a PBI (Murphy, Brewin, Silka, 1997), épp ezért 

kutatási feladatok végrehajtásánál inkább az EMBU használata javasolt (Arrindell, Gerlsma, Van 

der eycken és mtsai, 1998). 

A faktoranalitikus tanulmányok általában két fő dimenzióját írják le a szülői nevelésnek. Az elsőt 

„gondoskodásként” (care) szokták megnevezni, amely a következő szülői attitűdöket írja le: 

elfogadás, melegség, vagy az ellentétes oldalról elutasítás és kritikusság; a második dimenziót 

„kontrollként” vagy „túlvédésként” (overprotection) definiálják, ami a szülői kontrollra és 

védelemre utal az egyik oldalon, míg az ellentétes oldalon az autonómia támogatása jelenik meg 

(Parker, Tupling, Brown, 1979; Arrindell, Hanewald, Kolk, 1989). 

A szülői nevelés és a gyermeki pszichés tünetek kapcsolatáról szóló eredmények azt mutatják, hogy 

a gyermekek által érzékelt elutasítás és túlvédés esetén megnő az érzelmi és viselkedési problémák 

valószínűsége (Zukauskiene, Malinauskiene, 2008; Heider, Matschinger, Bernert és mtsai, 2008). A 

szülői nevelés felnőttkori mentális zavarok kialakulására gyakorolt hatását többezres reprezentatív 

mintákon vizsgáló tanulmányok a szülői gondoskodás hiányát és a szülői túlvédést találják 

rendszerint a legfontosabb rizikófaktoroknak, melyek fontossága között nem mutattak ki jelentős 

különbséget (Enns, Cox, Clara, 2002; Overbeek, ten Have, Vollebergh és mtsai, 2007). A szülői 

viselkedésben protektív faktort képez az érzelmi megerősítés és az autonómia bátorítása, míg az 

érzelmi elhanyagolás és a túlvédés a különböző pszichiátriai tünetek kifejlődésének rizikófaktorai. 

A vizsgálatok arra utalnak, hogy a szülő-gyermek kapcsolat minősége leginkább a szorongásos, 

depressziós, internalizáló tünetek felerősödésében vagy megelőzésében játszik fontos szerepet 

(Hall, Peden, Rayens és mtsai, 2004;Overbeek, Vollebergh, Meeus és mtsai, 2004; Toda, Kawai, 

Takeo és mtsai, 2008; Lima, Mello, Mari, 2010). 

Az EMBU-t eredetileg arra tervezték, hogy a felnőttek saját szüleik neveléséről alkotott percepcióit 

retrospektív módon vizsgálják (Perris, Jacobsson, Lindstrom és mtsai, 1980). Itembázisában az 

EMBU a szülői viselkedés és attitűdök 14 aspektusát foglalta magába: visszaélés/bántalmazás, 

elhanyagolás, büntetés, megszégyenítés, elutasítás, túlvédés, túlzott bevonódás, tolerancia, 

érzelmesség, teljesítmény-orientáltság, bűntudatban tartás, kivételezés, valamint a testvérekkel való 

kivételezés (Perris, Jacobsson, Lindstrom és mtsai, 1980). Ezeket az a priori aspektusokat a további 

kutatásokban négy dimenzióra tudták redukálni: elutasítás, érzelmi melegség, túlvédés, kivételezés 

(angolul rendre: Rejection [elutasítás], Emotional warmth [érzelmi melegség], Overprotection 

[túlvédés], Favouring subjects [kivételezés] - Arrindell, Emmelkamp, Brilman és mtsai, 1983; 

Arrindell, van der Ende, 1983). 
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A következőkben nézzük meg a kialakult EMBU dimenziók jelentését egyenként is. Az elutasítás 

skála a szülői ellenségesség, kritikusság, büntetés vagy verbális lealacsonyítást gyakoriságának 

érzetét méri. Az emocionális melegség skála az elfogadás, a stimulálás, a támogató és szeretető 

figyelem fizikai és verbális gesztusaira, és a személy nézőpontjának figyelembevételére utal. A 

túlvédés skála a gyermek viselkedésének kontrolljára irányuló szülői törekvéseket, a gyermek 

biztonsága iránt érzett irracionális szülői aggodalmat, a szigorú szabályok alkalmazásának mértékét, 

a gyermek teljesítményével szembeni magas elvárásokat valamint a szülő gyermeke iránti 

érdeklődésének mértékét méri. A kivételezés skála a gyermekkel kapcsolatos, avagy a testvéreitől 

eltérő kivételező szülői magatartásra utal (Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003; Penelo, 

Viladrich, Domènech, 2010). A több mint tíz országra kiterjedő kutatások kimutatták az első három 

dimenzió relevanciáját, de a kivételezés faktor kevésbé volt kimutatható, néhány tanulmány szerint 

inkább kultúraspecifikus, mint univerzális faktor (Arrindell, Perris, Eisemann és mtsai, 1994). Az 

eddigi kutatások azt mutatják, hogy az EMBU által mért szülői viselkedés kapcsolatba hozható 

olyan pszichológiai állapotokkal, mint a szorongás (Arrindell, Emmelkamp, Monsma és mtsai, 

1983), depresszió (Perris, Arrindell, Perris és mtsai, 1986) és az addikció (Emmelkamp, Heeres, 

1988), valamint bizonyos betegségek rizikó faktoraival, mint az A típusú személyiség 

(Emmelkaamp, Karsdorp, 1987) és az ellenségesség (Meesters, Muris, Esselink, 1995). 

Az EMBU-t ért kritikák többsége arról szól, hogy a felnőttek visszaemlékezése gyermekkorukra 

sokszor torzított (Halverson, 1988), az ilyen vizsgálatok eredményeit a kutatók inkább tekintik 

rekonstruktívnak mint objektívnek (Kihlstrom, 1994). Épp ezért elmondható, hogy a retrospektív 

vizsgálati módszer nem teszi lehetővé a direkt kapcsolat feltételezését a nevelés és a gyermekek 

patológiája között (Gerlsma, Kramer, Scholing és mtsai, 1994), tehát olyan mérőeszközöket is 

érdemes létrehozni, amelyek a kialakulás idején, prospektív módon vizsgálják a két jelenség 

viszonyát. Ennek megfelelően az EMBU fejlesztői olyan változatokat hoztak létre, amelyeket 

különböző életkorú gyermekek esetén, prospektív módon lehet alkalmazni (EMBU-A: a serdülők 

mérésére - Castro, Toro, Arrindell és mtsai, 1990; Gerlsma, Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991; 

EMBU-C: kisiskolás korú gyermekek mérésére - Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993). 

Ahhoz, hogy a gyermekek eredményeit a szülők nézőpontjával össze lehessen vetni, szülői 

változatot is létrehoztak (EMBU-P - Castro, de Pablo, Gómez és mtsai, 1997), valamint a könnyebb 

alkalmazhatóság miatt kifejlesztették a rövid változatot is (s-EMBU - Arrindell, Sanavio, Aguilar és 

mtsai, 1999). 

A prospektív változatok további vizsgálatai viszont figyelemre méltó jelenségekre mutattak rá. Míg 

mind az EMBU-A, mind az EMBU-C megerősítő faktoranalízise a felnőtt változatnak megfelelő 

faktorstruktúrát nyújtotta (rendre Gerlsma, Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991; Castro, Toro, 
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Van der Ende és mtsai, 1993), az életkor csökkenésével a mérőeszközök sajátértékei és az ezeknek 

megfelelő varianciaszázalékok monoton csökkenést mutattak (az EMBU felnőtteknél 42% 

[Arrindell, Emmelkamp, Brilman és mtsai, 1983]; az EMBU-A serdülőknél 32% [Gerlsma, 

Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991]; EMBU-C kisiskolás gyerekeknél 24,3% [Castro, Toro, 

Van der Ende és mtsai, 1993]). Annak ellenére, hogy a három változat közel azonos itembázisból 

táplálkozott (csak a korosztályok igényei alapján hajtottak végre csekély változtatásokat a jobb 

gyermeki megéréts kedvéért - például Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003), a végső skálák 

itemszámai a felnőtt változat 64-es értékéről (Arrindell, Emmelkamp, Brilman és mtsai, 1983) a 

serdülőknél 54-re (Gersma és mtsai, 1991), míg a kisebb gyermekeknél 41-re csökkentek (Castro, 

Toro, Van der Ende és mtsai, 1993). Különösképpen az EMBU-C elutasítás (az eredeti 25-ről 11-re) 

és túlvédés (16-ról 10-re) dimenziói mutattak csökkenést (Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 

1993). Az ilyen változások aggodalmat kelthetnek az eredeti és az újonnan kialakított skálák 

elméleti ekvivalenciájával szemben (Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003). 

Az EMBU-C faktorstruktúra vizsgálatának eredményei az elméleti konstruktumok 

bizonytalanságára utalnak (Penelo és mtsai, 2010). A felnőtt (Arrindell és mtsai, 1994) és serdülő 

(Gerlsma és mtsai, 1991) változatokban rendszerint a 3 faktoros struktúrát mutatják ki (érzelmi 

melegség, elutasítás, túlvédés), ahol a túlvédés kisebb megbízhatósággal rendelkezik. A kivételezés 

dimenziót csak néhány esetben sikerült igazolni, de akkor is alacsony megbízhatósággal (például 

holland mintán - Arrindell és mtsai, 1994). 

Az EMBU-C kapcsán spanyol (Castro és mtsai, 1993) és holland (Markus és mtsai, 2003) mintán 

tudták kimutatni a 4 faktoros szerkezetet (érzelmi melegség, elutasítás, túlvédés, kivételezés). A 

vizsgálatok egy része 3 faktoros modellt tárt fel (érzelmi melegség, elutasítás, túlvédés), és ezt a 

modellt jobban illeszkedőnek találta, mint a 2 vagy 4 faktoros modelleket (Muris és mtsai, 1998; 

Penelo és mtsai, 2010). Van azonban olyan eredmény is, amelyik a 2 faktoros modell jelenlétét 

bizonyítja (Pozitív nevelési viselkedések, ami az érzelmi melegség itemeit tartalmazta, valamint 

Negatív nevelési viselkedések, amiben keveredett az elutasítás a túlvédéssel - Muris és mtsai, 

1996). Az EMBU változatok magasabbrendű analízise szintén a kétfaktoros mélystruktúrát 

támogatja, ahol az egyik faktor a gondoskodás, amin az érzelmi melegség pozitívan, az elutasítás 

negatívan súlyozódik, a másik faktor pedig a Védelem, amin a túlvédés és az elutasítás alskálák 

súlyozódtak pozitívan. Ez az eredmény megfelel más szülői nevelői stílust vizsgáló kérdőívek 

faktorstruktúrájának (Rothbaum és Weisz, 1994; Parker és mtsai, 1979). 

Az EMBU kérdőív módosított változataival több módszertani probléma is adódott. A különböző 

változatokban nem egészen ugyanazt az itemhalmazt találták, bizonyos itemeket végleg elhagytak, 

főként a kivételezés alskálát, ami megnehezíti az összehasonlíthatóságot (Canavarro és mtsai, 2007; 
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Muris és mtsai, 1996; Muris és mtsai, 1998). Így a ajánlott EMBU-C struktúra váltakozik a 2, 3, és 

4 faktoros változatok között, attól függően, hogy az aktuális verzió épp milyen itemekből épül fel 

(34-től 52 itemnyi terjedelemig). Ez nehézzé teszi a kultúrközi alkalmazását vagy a felnőtt EMBU 

és s-EMBU verziókkal való összehasonlítását a longitudinális tanulmányokban. Pszichometriai 

nézőpontból a kialakult helyzetet többen illették kritikával, és megfogalmazták a változtatás igényét 

(Hambleton, 2007; van de Vijver, 2007). 

A vizsgálatok továbbá kimutatták, hogy minél fiatalabb életkorban mérték az EMBU dimenziókat, 

annál nagyobb instabilitást mutatott a túlvédés/kontroll konstruktum. Nem világos, hogy a szülői 

nevelés érzékeléséről szóló modell kisiskolás korban mutatkozó kilengései csak a minta 

fejlődéslélektani jellegzetességéből erednek, vagy a faktorok elméleti divergenciáját jelzik. 

Másrészt több holland és portugál EMBU-C vizsgálat kimutatta az érzelmi melegség és 

túlvédés/kontroll törekvések dimenziók átfedését (Markus és mtsai, 2003). 

Az újabb tanulmányok több bizonyítékkal szolgálnak az érzelmi melegség és a túlvédés/kontroll 

törekvések dimenziók közötti kapcsolatra (Penelo és mtsai, 2010). A kisgyermek mintákon szerzett 

eredmények (Castro és mtsai, 1993; Markus és mtsai, 2003; Canavarro és mtsai, 2007 - 0.20-tól 

0.46-ig terjedő korrelációkkal) jelentős eltéréseket mutatnak a felnőttekéitől (Arrindell és mtsai, 

1994; Arrindell és mtsai, 2005) és a kamaszokkal szerzett adatoktól (Gersma és mtsai, 1991) (0-tól 

0.14-ig terjedő értékek). Ettől eltérő eredményt csak egy mexikói kamasz minta mutatott (Márquez-

Caraveo és mtsai, 2007) (0.43 az apai és 0.24 az anyai beszámolókra), ami ismét aláhúzza a 

kultúrális eltérések jelentőségét. 

A kutatók három tényezőre vezetik vissza az eltérések okait: (1) a gyerekek nem értik az itemeket 

(kognitív fejlődési magyarázat); (2) a gyerekek másképp látják szüleiket, mint a kamaszok (szociál-

kognitív fejlődési magyarázat); (3) a konstrukció divergenciája (pszichometriai magyarázat) 

(Penelo és mtsai, 2010). 

Castro és mtsai (1993) Halverson (1988) eredményeire alapozva kínáltak egy magyarázatot arra, 

hogy a kisgyermekek esetén miért alacsonyabbak a dimenziók sajátértékei, valamint arra is, hogy 

mi okozza a skálák összefüggésének eltéréseit a különböző korosztályok esetén. Az elképzelés 

szerint a fiatal gyerekek különböznek a kamaszoktól és a felnőttektől abban, hogy milyen 

érzékenyen képesek összevetni a saját személyes élményeiket a szüleik neveléséről más gyermekek 

tapasztalataival, szüleik nevelői viselkedésének kategorizálására korlátozott képességekkel 

rendelkeznek. 

Kevesebb figyelmet kapott az EMBU-C vizsgálataiban, hogy a különböző patológiás szülői 

attitűdök milyen kumulatív hatást fejtenek ki a gyermeki pszichés tünetek kialakulására. Rutter már 

az 1970-es évek végén kimutatta a gyermeknevelésben fellépő rizikó faktorok összeadódásának 
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negatív hatásait (Rutter, 1979). Azt találta, hogy 10 éves korban a családi nevelői kontextus 4 

rizikótényezője 2-ről 20%-ra növelte a gyermekkori pszichiátriai zavarok megjelenési 

valószínűségét azokhoz a gyermekekhez képest, ahol csak 1 rizikótényező volt jelen. További 

megállapítása volt, hogy minél hamarabb van kitéve a gyermek ezeknek a tényezőknek, annál 

súlyosabb és tartósabb problémák jelentkezhetnek a későbbiek során. Összességében elmondható, 

hogy a rizikófaktorok halmozódásával a pszichés problémák súlyossága exponenciális mértékben 

nő meg (Rutter, 1979). 

A Sameroff és mtsai (Sameroff, Seifer, Baldwin és mtsai, 1987; Sameroff, Seifer, Baldwin és mtsai, 

1993) által végzett Rochester Longitudinal Study is hasonló eredményekkel zárult. A kutatók azt 

találták, hogy a rizikófaktorok nem csak önmagukban, hanem kumulatívan befolyásolják a pszichés 

tünetek megjelenését. Egy-két rizikófaktor elviselése gyermekek esetén lehetséges különösebb 

pszichiés érintettség nélkül, de a halmozódás megnöveli a viselkedési és kognitív tünetek 

megjelenési valószínűségét. 

Ennek a kutatási résznek legfőbb célja az volt, hogy magyar kisiskolás mintán is igazoljam az 

EMBU-C használhatóságát. Vizsgálatom öt hipotézis megválaszolását szerette volna elérni: (1) az 

EMBU-C magyar változata szintén négy dimenziós faktorszerkezetet mutat, (2) belső 

konzisztenciája, megbízhatósága alkalmassá teszi a további kutatásokban való felhasználásra, (3) 

konkurens validitása a szakirodalomban leírtaknak megfelelő, (4) a túlvédés/kontroll dimenzió 

diffúz jellegének bemutatását kisiskolások esetén, valamint (5) a patológiás attitűdök kumulálódása 

esetén megjelenő szorongásnövekedés igazolását. 

IV.3.2. Módszer 

Résztvevők 

Egy délmagyarországi kisváros (≅ 10.000 lakos) normál tantervű általános iskolájából választottuk 

ki vizsgálati személyeinket (N = 108). A nemek aránya a következőképpen alakult: fiú/lány – nfiú = 

55 (50,9%) / nlány = 53 (49,1%). A gyermekek szülei és az érintett pedagógusok tájékozott 

beleegyezésüket adták a vizsgálatba. A két választott korosztály aránya: 2. oszt./4. oszt.: n2osztály = 

53 (49,1%; életkori átlag: 8,07; szórás: 0,53; tartomány: 7-9 év) / n4osztály = 55 (50,9%; életkori 

átlag: 10,12; szórás: 0,65; tartomány: 9-11 év). A családi állapot szerinti megoszlás (egy szülővel 

vagy két szülővel nevelkedők): 1 szül./ 2 szül.: n1szülő = 26 (24%) / n2szülő = 82 (76%). 

 

Eljárás 

Az iskola igazgatóját és a kutatásban résztvevő pedagógusokat szóban tájékoztattuk a vizsgálati 
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folyamatról, míg a szülők beleegyezését írásban kértük. Azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei 

nem egyeztek bele a vizsgálatba, egyéb foglalkozást biztosítottunk erre az időre. A vizsgálat a 

gyermekek osztálytermeiben folyt és két szokványos tanórát vett igénybe. A használt kérdőívek 

itemeit hangosan felolvastuk, majd a gyermekeknek az aktuális jelölőmezőben kellett a válaszukat 

megjelelölni (lásd Melléklet). A válaszfüzet minden gyermek számára azonos módon került 

előállításra és kiosztásra. A kérdőívek felvétele közben az osztálytanító és a kutató asszisztens volt 

jelen, egyrészt az itemek felolvasása, másrészt a felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. A 

vizsgálat közben a kutató asszisztens ellenőrizte a független és önálló válaszadást. Azért döntöttünk 

a hangos felolvasás mellett, hogy kiküszöböljük a főként 2. osztályos gyerekeknél jelentkező 

olvasási és értelmezési nehézségeket, melyek torzíthatták volna eredményeinket. Az insrtukciót 

hangosan és írásban is ismertettük a gyerekekkel, ebben szerepelt az adatok bizalmas kezelése, az 

esetleges hibák javítási lehetőségei, valamint ki volt hangsúlyozva, hogy minden kérdésre választ 

kell adni. 

 

A vizsgálati eszközök 

EMBU-C 

A szülői-nevelői attitűdök méréséhez az EMBU-C (Egna Minnen Beträffande Uppfostran for 

Cildren - „Neveltetésemről szóló emlékeim” - gyermek verzió, Castro, Toro, Van der Ende és 

mtsai, 1993; Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003) 81 itemes itembázisát használtam fel 

(Gerlsma, Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991), ami a gyermekek visszaemlékezései alapján 

méri a szülők nevelői attitűdjeit. 

Az EMBU-C-t az eredeti EMBU-ból (Perris, Jacobsson, Lindstrom és mtsai, 1980) vezették le, 

amely egy 81-es itembázisú kérdőív, amit felnőttek gyermekkori nevelési tapasztalatainak 

vizsgálatára fejlesztettek ki. Castro és mtsai (Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993) 

gyermekek jelenlegi szülői nevelésről szólő érzékelését akarta prospektív módon vizsgálni, ezért 

egyszerűsítette a kérdéseket, és faktoranalízis útján 41 itemre redukálta a kérdőívet, hogy a nevelés 

4 aspektusát vizsgálja (érzelmi melegség, elutasítás, túlvédés, kivételezés). Az EMBU-C-t 

megbízható és érvényes kérdőívnek találták amikor a szülői nevelés fő dimenzióit vizsgálták 

(Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993), e kérdőív pszichometriai tulajdonságait, 

megbízhatósági és érvényességi adatait kívánom megadni e tanulmányban magyar mintán. 

Az eredeti EMBU-C dimenziói a következők: érzelmi melegség (17 item; pl: „A szüleid kimutatják 

feléd a szeretetüket”), elutasítás (17 item; pl: „A szüleid meg szoktak büntetni kisebb dolgokért”), 

túlvédés (5 item; pl: „Amikor hazaérsz, el kell mondanod a szüleidnek, hogy merre jártál, mit 

csináltál.”) és kivételezés (4 item; pl: „Szerinted a szüleid téged jobban szeretnek, mint a 
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testvéreidet? [Testvéreken mi minden olyan gyereket értünk, akik egy lakásban laknak veletek.]”). 

Minden itemre 4 fokozatú Likert-skálán kellett válaszolni (1=nem, soha; 2=igen, néha; 3=igen, 

gyakran; 4=igen, majdnem mindig). Minden kiegészített EMBU-C itemre a gyerekek először az apa 

majd az anya viselkedését értékelték (lásd Melléklet). Azoknál a gyerekeknél akik elvált szüleikkel 

és azok partnereivel éltek, a partnerre, azaz a mindennapi gondozóra kellett kitölteni a másik szülő 

kérdéseit, ha a gyermeket nevelő szülő egyedül nevelte gyermekét, nem kértük a hiányzó szülő 

részének kitöltését. A felvétel előtt isztáztuk, hogy testvéreken minden olyan gyereket értünk, 

akikkel egy háztartásban élnek. 

 

STAIC 

Az EMBU-C kédőív konvergens validitásának megállípításához  gyermekek a Spilberger-féle 

állapot- és vonásszorongás kérdőív gyermek változatát (STAIC) használtam (Stait Trait Anxiety 

Inventory for Children, Spilberger, Edwards, Montuori és mtsai, 1973; magyar változat: Sipos, 

Sipos, 1979). A kérdőív 9-12 éves korú gyermekekre validált, összesen 40 itemből áll melyek a 

globális szorongás (20 item; pl: „Nagyon nyugodt vagyok/ Nyugodt vagyok/ Nem vagyok 

nyugodt.”) és az aktuálisan érzékelt szorongá (20 item; pl: „Félek attól, hogy hibát követek el.”) 

dimenziói között oszlanak meg. Minden item egy 3 pontos Likert-skálán vár választ (az 

állapotszorongás esetén: 1=szinte soha, 2=néha, 3=gyakran, a vonásszorongás esetén egy-egy rövid 

mondat fogalmazza meg a skála elemeit, mint ahogy azt már az előző példában láthattuk). 

 

Statisztikai eljárás 

A megerősítő faktoranalízist Lisrel 8.8 programmal végeztem. 

IV.3.3. Eredmények 

Az adatok elemzésének megkezdése előtt megvizsgáltuk a hiányos itemek arányát. A kis számú 

hiányzó adatnak köszönhetően (az össz adathiány 1,25%-ra adódott – a szakirodalom 20% alatt 

tartja elvégezhetőnek az item átlag behelyettesítést - Schafer, Graham, 2002) a hiányzó adatokat az 

itemátlagokkal helyettesítettük be. 

Az itemek abszolút ferdeségének vizsgálatánál, tehát az item normalitás tesztelésénél, 6 itemet 

találtunk, amelyek 2-nél nagyobb ferdeség értéket mutattak. Az itemek elhagyása nem 

eredményezett jelentős változást az általános struktúrában, ezért a ferde itemek hatása a 

faktoreredményre marginálisnak tekinthető. 

A következőkben azt vizsgáltam meg, hogy az EMBU-C szakirodalomban említett faktormodellek 
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közül a 4 faktoros (érzelmi melegség, elutasítás, túlvédés, kivételezés - Markus és mtsai, 2003; 

Castro és mtsai, 1993), a 3 faktoros (érzelmi melegség, elutasítás, túlvédés - Penelo és mtsai, 2010; 

Muris és mtsai, 1998) vagy a 2 faktoros (negatív nevelési viselkedés [elutasítás és túlvédés] and 

pozitív nevelési viselkedés [érzelmi melegség] Muris és mtsai, 1996) modell rendelkezik a magyar 

mintán a legmegfelelőbb illeszedési jóság mutatókkal. A vizsgálathoz megerősítő faktoranalízist 

használtam az anyai és apai válaszok összevont adatain (maximum likelihood eljárás, VARIMAX 

forgatás) Penelo és mtsai (2010) eljárásához hasonlóan. A χ2 teszt mindhárom modell esetén 

szignifikáns eredményt mutatott. A χ2 eredmény és a szabadságfok hányadosa akkor megfelelő, ha 

nem szignifikáns (tehát <2), ami szintén érvényes mindhárom modellre. A felhasznált alternatív 

illeszkedési jóság indexek a következő eredményeket mutatták: az RMSEA (Root Mean Squared 

Error of Approximation) 0,05 alatt nagyon jó illeszkedést, 0,05-0,08 között elfogadható illeszkedést 

mutat, tehát esetünkben mindhárom modell viszonylag jó illeszkedéssel rendelkezett; az AIC 

(Akaike’s Information Criterion) egy relatív mérték, ahol a kisebb érték mutatja a jobb illeszkedést, 

esetünkben itt is a 4-faktoros modell ígérkezett a legjobban illeszkedőnek. A fenti eredmények 

tükrében tehát a továbbiakban a 4-faktoros modell (érzelmi melegség, elutasítás, kontroll, 

kivételezés) tettem meg elemzésem kiindulási pontjának. 

20. Táblázat: az EMBU-C kérdőív 2, 3 és 4-faktoros modelljeinek a megerősítő faktoranalízisek során kapott 
illeszkedési jóság mutatói 

Modell 
Illeszkedési jóság mutatók 

χ2 df p< χ 2/df RMSEA AIC 

4-faktor 4 135 3156 0.0001 1,31 0,053 4795,35 

3-faktor 4 332 3237 0.0001 1,33 0,056 4829,56 

2-faktor 4 569 3319 0.0001 1,37 0,059 4902,92 

Jelölések: χ 2/df = χ 2 és a szabadságfokok számának aránya; RMSEA = Root Mean 
Squared Error of Approximation; AIC = Akaike’s Information Criterion. 

 

A megerősítő faktoranalízis (maximum likelihood, VARIMAX forgatás) során az itemek 

faktorsúlyaira a szakirodalomban használt korlátozásokat alkalmaztam. A faktorsúlyok alsó határa 

0.30-ra lett beállítva, ami tipikus alsó határnak számít (Guadagnoli, Velicer, 1988), valamint a 0.30-

as korreláció közepes hatásnagyságot jelez (Cohen, 1988). További kritériumként szabtam meg, 

hogy az itemek második legmagasabb faktorsúlya legalább 0.10-dal kisebb kell legyen az elsőnél a 

jó elkülöníthetőség kedvéért, valamint hogy egy faktor legalább három itemből kell álljon a faktor 

stabilitása érdekében (Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003). Gerlsma és mtsai (Gerlsma, 

Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991) megfontolásainak megfelelően, ha egy item megfelelt a 
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kritériumoknak legalább egy szülő esetén, elfogadtam, hiszen a skála megbízhatósága az itemek 

számával nő. Az 21. táblázatban mutatom be a validált faktorsúlyokat. A felsorolásban csak azok az 

itemek láthatóak, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelő elhelyezkedést mutattak a kérdéses 

faktorokon.  

21. Táblázat: az EMBU-C magyar változatának végleges skálái, ezek specifikus itemei, valamint anyai és apai 
faktorsúlyai. 

Item 
ssz. 

Item tartalma Faktorsúlyok 

  Anya Apa 

 I. Faktor: Érzelmi melegség   
11 Amikor a szüleid megbüntetnek téged, mindig igazságosak. 0.535 0.365 

13 Ha valami butaságot csinálsz, ki tudod engesztelni, meg 
tudod békíteni a szüleidet. 0.546 0.565 

15 Időnként meg szoktak ölelni a szüleid. 0.458 0.644 
21 Ha valami nehézséggel kerülsz szembe, a szüleid 

megvigasztalnak, vagy segítenek neked. 0.547 0.745 

30 A szüleid tisztelnek téged. 0.268 0.572 

31 A szüleid érdeklődnek az iskolai eredményeid iránt; a 
szüleidet érdekli, hogy milyen jól tanulsz. 0.499 0.525 

32 Szerinted a szüleid segítenének neked, ha egy igazán nehéz 
feladatot kellene megoldanod. 0.471 0.553 

34 A szüleid bíznak benned, és megengedik, hogy meghozd a 
saját döntéseidet. 0.583 0.540 

39 A szüleid kimutatják feléd a szeretetüket. 0.593 0.708 
41 Úgy érzed, hogy a szüleid figyelembe veszik a 

véleményedet. 0.587 0.761 

43 Úgy érzed, hogy a szüleid szeretnek veled együtt lenni. 0.585 0.716 

47 Úgy gondolod, hogy a szüleid megpróbálnak boldoggá tenni, 
és támoganak abban, hogy hogy megtapasztalj különböző 
dolgokat (pl. úgy, hogy jó könyveket adnak a kezedbe, 
elvisznek kirándulni, elküldenek táborba stb.) 

0.470 0.658 

48 A szüleid meg szoktak időnként dicsérni azért, ha valamit jól 
végeztél el. 0.296 0.586 

54 A szüleid megpróbálnak neked segíteni és megértőek veled, 
ha rosszkedvűnek érzed magad. 0.518 0.667 

67 A szüleid érdeklődnek a kedvenc időtöltéseid, az általad 
kedvelt dolgok iránt(plszoktál a szüleiddel együtt csinálni 
dolgokat, a szüleid megnézik, ha valahol szerepelsz, 
sportolsz, a szüleid szeretik meghallgatni, amit mondani 
akarsz.) 

0.415 0.365 
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74 Úgy érzed, hogy te és a szüleid igazán szeretitek egymást. 0.324 0.585 

78 Ha valamit igazán jól csinálsz, látszik a szüleiden, hogy 
nagyon büszkék rád. 0.210 0.635 

80 A szüleid kimutatják-e az irántad érzett szeretetüket azzal, 
hogy magukhoz szorítanak, átölelnek, megpuszilnak téged. 0.330 0.621 

  
II. Faktor: Elutasítás 

  

12 Úgy gondolod, hogy a szüleid túl szigorúak veled. 0.488 0.637 
14 A családban „fekete bárányként” kezelnek; téged vonnak 

felelősségre mindenért. 0.514 0.423 

19 A szüleid néha leszidnak vagy megütnek mások előtt. 0.574 0.559 

23 A szüleid többször vernek meg, bántanak, mint ahogy 
megérdemelnéd. 0.621 0.652 

24 Ha a szüleid megkérnek, hogy segíts a házimunkában, és te 
ezt nem teszed meg, mérgesek lesznek, megharagszanak rád. 0.414 0.328 

33 A szüleid téged hibáztatnak mindenért. 0.578 0.357 
35 A szüleid sokszor mondják, hogy nem tetszik nekik az 

otthoni viselkedésed. 0.396 0.410 

55 A szüleid néha még akkor is megbüntetnek, hogyha nem 
csináltál semmi rosszat. 0.575 0.386 

61 Ha valami rossz történik otthon, rendszerint téged okolnak 
emiatt. 0.756 0.651 

63 A szüleid néha barátságtalanok, durvák veled. 0.458 0.424 

64 A szüleid néha kisebb dolgokért is megbüntetnek. 0.578 0.461 
65 A szüleid néha tejesen váratlanul pofon ütnek. 0.562 0.474 

68 A szüleid néha megütnek. 0.503 0.354 
71 A szüleid néha úgy bánnak veled, hogy egészen 

jelentéktelennek érzed magad. 0.743 0.577 

72 Adnak-e néha a szüleid a testvéreidnek olyan dolgokat, 
amiket neked nem(Testvéreken mi minden olyan gyereket 
értünk, akik egy lakásban laknak veletek.) 

0.346 0.498 

77 A szüleid néha mérgesek rád, vagy elégedetlenek veled, 
anélkül, hogy megindokolnák, hogy miért. 0.524 0.395 

84 A szüleid igazságtalanul bánnak veled. 0.582 0.593 
  

III. Faktor: Túlvédés 
  

1 Amikor hazaérsz, el kell mondanod a szüleidnek, hogy 
merre jártál, mit csináltál. 0.517 0.430 

7 A szüleid szokták neked mondani, hogy: „Ha ezt megteszed, 0.374 0.258 
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nagyon szomorú leszek”. 

52 Úgy gondolod, hogy a szüleidnek komoly elvárásai vannak a 
tanulmányi eredményeidet, sport teljesítményedet stb. 
illetően. 

0.411 0.454 

60 A szüleidnek fontos, hogy kikkel barátkozol. 0.400 0.310 

73 Úgy gondolod, hogy a szüleid túlságosan aggódnak azok 
miatt a dolgok miatt, amelyek veled történnek. 0.583 0.303 

  
IV. Faktor: Kivételezés 

  

5 A szüleid téged jobban kényeztetnek, mint a testvéreidet. 
(Testvéreken mi minden olyan gyereket értünk, akik egy 
lakásban laknak veletek.) 

0.642 0.575 

10 A szüleid megadnak neked mindent, amit szeretnél, de a 
testvéreidnek nem. (Testvéreken mi minden olyan gyereket 
értünk, akik egy lakásban laknak veletek.) 

0.673 0.646 

29 Szerinted a szüleid téged jobban szeretnek, mint a 
testvéreidet. (Testvéreken mi minden olyan gyereket értünk, 
akik egy lakásban laknak veletek.) 

0.566 0.526 

79 A szüleid többet megengednek neked, mint a testvéreidnek. 
(Testvéreken mi minden olyan gyereket értünk, akik egy 
lakásban laknak veletek.) 

0.665 0.673 

 

A 22. táblázat az egyes faktorok sajátértékét és magyarázott variancia százalékát foglalja össze 

külön az anyai és az apai válaszokra. A négy faktor a variancia 33,8%-át magyarázta az anyára 

vonatkozó és 34,7%-át az apára vonatkozó válaszok esetén. 

Érdekes eredményként adódott, hogy az anyai kérdések esetén az elutasítás, míg az apai kérdések 

esetén az érzelmi melegség volt a leginvariánsabb faktor. Az érzelmi melegség itemei (17 item) az 

érzelmi támogatás, pozitív érzelmek kimutatása, segítségnyújtás, bizalom, tisztelet témakörét 

ölelték fel. Az előző gyermekekkel folytatott vizsgálatoknak megfelelően az érzelmi melegség 

dimenzión stabilan feküdtek a pozitív kontrollra vonatkozó itemek is, az előző eljárásoknak 

megfelelően a 11-es (igazságos büntetés) itemet ebben a dimenzióban hagytam (Markus, Lindhout, 

Boer és mtsai, 2003). Az elutasítás dimenzió (17 item) a büntetés, bűnbakképzés, negatív érzelmek, 

igazságtalanság, bántalmazás témáit foglalta össze. A túlvédés dimenzió okozta a legnagyobb 

meglepetést, mert a várt 10 item helyett 5 itemre zsugorodott. Ennek fő oka az volt, hogy bizonyos 

itemei (titkok kezelése, autonóm működés, érzelmi befolyásolás) a legnagyobb faktorsúlyukkal az 

érzelmi melegség dimenzióra feküdtek rá (ezeket nevezhetnénk a kontroll pozitívabb formájának), 

és csak a hangsúlyosan negatívabb kontrollformák maradtak a dimenzióban: elszámoltatás, 

figyelmeztetés, elvárások, szociális kontroll, túlzott aggodalom. A kivételezés dimenzió a vizsgált 
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mintán kivételesen erősnek mutatkozott, megőrizve mind a 4 itemét, amelyek a gyermek 

testvérekkel szembeni szülői előnyben részesítéséről szólnak. 

22. Táblázat: a megerősítő faktoranalízis során adódott négy faktor sajátértékei és magyarázott variancia 
százalékai külön az anyai és külön az apai válaszokra 

 
Érzelmi 

melegség 
Elutasítás Túlvédés Kivételezés 

 anya apa anya apa anya apa anya apa 

Sajátérték 5.257 8.175 6.302 5.226 4.436 3.338 3.643 3.432 

% Variancia 9.065 14.095 10.866 9.010 7.649 5.755 6.281 5.916 

 

A következőkben az anyai és apai faktorok közötti korrelációk mértékét mutatom be (23. Táblázat). 

Az anyákra és apákra vonatkozó analóg faktorkorrelációk 0,72-0,90 között váltakoztak (az érzelmi 

melegségre volt a legkisebb, míg a kivételezésre volt a legnagyobb). A nem analóg faktorok közötti 

korrelációk anyák esetén -0,21-0,38 között (több helyen nem szignifikáns), apák esetén 0,24-0,54 

között váltakoztak (több helyen nem voltak szignifikánsak), az apai kérdőívben következetesen 

nagyobbnak adódtak. Viszonylag erős, pozitív korreláció adódótt az érzelmi melegség és a túlvédés 

között, mind az anyai (r=0,388, p<0,001), mind az apai (r=0,520, p<0,001) kérdőívben. 

23. Táblázat: az EMBU-C anyai és apai analóg és nem analóg faktorai közötti korrelációk és szignifikancia 
mértékük 

  ANYA APA 

  

El
ut

as
ítá

s 

Tú
lv

éd
és

 

K
iv

ét
el

ez
és

 

Ér
ze

lm
i 

m
el

eg
sé

g 
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ut
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ítá

s 

Tú
lv

éd
és

 

K
iv

ét
el
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és

 

A
N

Y
A

 

Érzelmi melegséga -0.218* 0.388*** -0.068 0.720*** -0.222* 0.364*** -0.097    

Elutasítás  0.084 0.200* -0.109 0.825*** 0.012 0.230*    

Túlvédés   0.173 0.410*** 0.041 0.873*** 0.184    

Kivételezés    -0.063 0.182 0.144 0.900***    

A
PA

 

Érzelmi melegség     -0.159 0.520*** -0.016    

Elutasítás      0.026 0.240*    

Túlvédés       0.170    

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; 

a EMBU-C faktorok 

Az anyai és apai skálákra külön-külön magasabb rendű faktoranalízist végeztem el (PCA, 

VARIMAX forgatás), ami három faktort eredményezett, melyeknek a sajátértékei egyenként 
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nagyobbak voltak 1-nél (24. táblázat). A kumulatív kifejezett variancia az anyai skálák esetén 

90,45%, míg az apai skálák esetén 91,72% volt. Az első faktorra az érzelmi melegség és a 

túlvédés/kontroll nagyobb része tevődött rá, a második faktorra az elutasítás és a kontroll kisebb 

része, míg a harmadik faktor egyértelműen a Kivételezés által lett meghatározva. Az érzelmi 

melegség viszonylag erős negatív súlyai a második faktoron indokolják, hogy az első és második 

faktort tulajdonságaik alapján, és Muris és mtsai (1996) javaslata alapján pozitív, illetve negatív 

nevelési viselkedésnek neveztem el. A magasabb rendű struktúra az anyai és apai adatokon 

hasonlóképpen állt elő, egypólusú dimenziókat hozva létre. 

24. Táblázat: az EMBU-C alskáláinak magasabb rendű faktoranalízise 

 

Komponensek 

Pozitív 

nevelési 

viselkedés 

Negatív 

nevelési 

viselkedés 

Kivételezés 

Érzelmi melegség    

Anya 0,875 -0,296 -0,080 

Apa 0,907 -0,217 -0,060 

Elutasítás    

Anya -0,020 0,953 0,129 

Apa 0,012 0,966 0,149 

Kontroll    

Anya 0,806 0,391 0,186 

Apa 0,834 0,342 0,181 

Kivételezés    

Anya 0,040 0,126 0,989 

Apa 0,052 0,146 0,986 

Sajátérték    

Anya 1,418 1,165 1,035 

Apa 1,520 1,118 1,031 

% Variancia    

Anya 35,442 29,131 25,879 

Apa 37,991 27,962 25,768 
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A belső konzisztencia, megbízhatóság és homogenitás vizsgálat eredményeit a 4. Táblázat adja 

közre. Az előzetes eredményeknek megfelelően az érzelmi melegség és elutasítás dimenziók 

Cronbach alfái voltak magasabbak, míg a túlvédés és a kivételezés dimenziók esetén viszonylag 

alacsonyabbnak adódtak. A homogenitást jelző inter-item korrelációs átlagok (mean inter-item 

correlations) a Briggs és Cheek (1986) által meghatározott optimális 0,20-0,40 tartományba estek. 

A rész-egész korreláció alsó határa (item-reminder correlation lower bound) meghaladta a Nunnally 

(1994) által minimumként ajánlott 0,15-ös értéket mind az anyai mind az apai dimenziók esetén. 

Az anyai és apai dimenziók átlagai között szignifikáns eltérések mutatkoztak a páros t-próbák 

elvégzésével: az anyák érzelmileg melegebbnek [t(107)=4,3, p<0,0001] és túlvédőbbnek 

[t(107)=5,951, p<0,0001] bizonyultak, mint az apák, de az elutasítás és a kivételezés szempontjából 

nem mutatkozott szignifikáns különbség. 

A nem és az az osztály között nem találtam szignifikáns összefüggést (χ 2(1)=0; p<0,997), tehát a 

minta homogén eloszlásúnak tekinthető a nem és az osztály szerint. Az EMBU-C dimenziói és az 

osztályfok között nem találtam szignifikáns összefüggést Pearson korrelációval, az EMBU-C és a 

nem között viszont adódtak ilyen kapcsolatok: a lányok kevésbé érezték elutasítónak anyjukat, mint 

a fiúk (r=-0,199; p<0,039), a lányok érzelmileg melegebbnek érezték apjukat, mint a fiúk (r=0,220; 

p<0,022), a lányok kevésbé érezték elutasítónak apjukat, mint a fiúk (r=-0,257; p<0,007). 

 

25. Táblázat: az EMBU-C dimenziók belső konzisztenciája 

Dimenzió neve: Cronbach α Itemközi r átlag 

(homogenitás) 

Rész-egész r alsó 

határa 

Anya Apa Anya Apa Anya Apa 

Érzelmi melegség 0,84 0,89 0,26 0,34 0,26 0,30 

Elutasítás 0,84 0,81 0,23 0,21 0,28 0,20 

Túlvédés 0,65 0,68 0,21 0,22 0,24 0,26 

Kivételezés 0,79 0,68 0,38 0,35 0,43 0,44 

 

Szignifikáns különbséget találtam a két nem között néhány EMBU-C dimenzióban: a fiúk 

elutasítóbbnak látják anyjukat, mint a lányok [t(106)=2,088; p<0,039], a lányok érzelmileg 

melegebbnek élik meg apjukat, mint a fiúk [t(82,1)=-2,350; p<0,021], a fiúk elutasítóbbnak látják 

apjukat, mint a lányok [t(106)=2,738; p<0,007]. Az osztályfok viszonylatában egy szignifikáns 

eredmény adódott: az idősebb gyermekek túlvédőbbnek látták apjukat, mint a fiatalabbak 



 129 

[t(106)=1,959; p<0,053]. 

A nem és osztályfok összefüggéseire 2x2-es ANOVA vizsgálatot hajtottam végre az EMBU-C 

dimenziókon. Csak az apai elutasításra kaptam szignifikáns eredményeket [F(3,104)=3,646, 

p<0,015]: mind a fiatalabb fiúk (p<0,015), mind az idősebb fiúk (p<0,049) elutasítóbbnak vélték 

apjukat, mint az idősebb lányok. 

 

Az EMBU-C kérdőív konkurens validitását a STAIC kérdőív segítségével igazoltam. Első lépésben 

a nemre és korra korrigált parciális korrelációkat vizsgáltam. A STAIC állapotszorongás dimenziója 

enyhe szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az anyai elutasítással (r=0,265, p<0,006), az anyai 

kivételezéssel (r=0,196, p<0,044) és az apai elutasítással (r=0,330, p<0,001). A STAIC 

vonásszorongás dimenziója szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az anyai elutasítással (r=0,386, 

p<0,0001), az anyai túlvédéssel (r=0,291, p<0,002), az apai elutasítással (r=0,411, p<0,0001) és az 

apai túlvédéssel (r=0,293, p<0,002). Ez utóbbi összefüggések erősebbnek bizonyultak. 

26. Táblázat: a végrehajtott többlépéses regresszió analízis eredményei, ahol a bejósló változók az EMBU-C, míg 
a függő változók a STAIC dimenziói voltak (az eredményeket nemre és életkorra kontrolláltuk) 

Függő változók Bejósló 

változók 
Részleges r p< R2 változás 

STAI-C állapot 

EMBU-C skálák - anyai 

1. elutasítás 0.278 0.004 7.7 

EMBU-C skálák - apai 

1. elutasítás 0.342 0.0001 11.7 

STAI-C vonás 

EMBU-C skálák - anyai 

1. elutasítás 0.340 0.0001 11.6 

2. túlvédés 0.281 0.031 3.9 

EMBU-C skálák - apai 

1. elutasítás 0.340 0.0001 11.6 

2. túlvédés 0.203 0.036 3.6 

 

A fenti eredmények megerősítése érdekében megvizsgáltam azt is, hogy a mintában jelentősen 

szorongó gyermekek érzékelt szülői attitűd értékei eltérnek-e jelentősen a kevésbé szorongók 

értékeitől. Ennek érdekében a STAIC kérdőív mindkét dimenzióján töréspontokat határoztam meg 

(átlag + szórás) a szorongók és a nem szorongók elkülönítésére (állapotszorongás esetén: átlag = 

8,94; szórás = 5,82; töréspont = 14,76; vonásszorongás esetén: átlag = 13,97; szórás = 6,06; 

töréspont = 20,03). A kétmintás t-próbák azt mutatták, hogy mind az anyákat [t(106)=2,181, 
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p<0,031], mind az apákat [t(18,5)=2,366, p<0,029] elutasítóbbnak tartották a magasabb 

állapotszorongással rendelkező gyerekek, az apákat pedig túlvédőbbnek látták a magasabb 

vonásszorongással jellemezhető gyerekek [t(106)=2,014, p<0,047]. 

 

A következőkben az érzékelt szülői nevelés és a szorongás két dimenziója közötti mélyebb 

kapcsolatot vizsgáltam meg. Ennek érdekében Egy sor többlépéses regresszió analízis került 

végrehajtásra. Az elemzésben az EMBU-C skálák voltak a bejósló változók, míg a STAIC 

dimenziók a függő változók. Az életkor és a nem hatásainak kontrollálása miatt ezeket a változókat 

az első lépésben tettem bele az egyenletbe. 

A regresszióanalízis eredményeit a 26. táblázat mutatja. Látható, hogy mindkét szorongás dimenzió 

esetén az elutasítás gyakorolta a legerősebb hatást. A túlvédés dimenzió csak a vonásszorongás 

esetén mutatott másodlagos hatást mindkét szülőnél. Az érzelmi melegség és a kivételezés nem 

jeleztek hatást a szorongásos tünetek kialakulásában. 

 

Az utolsó vizsgálatban a szorongás szempontjából legrelevánsabbnak talált elutasítás és túlvédés 

dimenziók kombinációjának hatását vizsgáltam először az anyára és az apára külön (15. ábra), majd 

a két szülőre egyszerre kiterjesztett mintázatban (16. ábra). Megvizsgáltam azt is, hogy a téves 

szülői bánásmódok halmozódása milyen hatást gyakorol a gyermeki szorongásra (17. ábra). Azért 

vizsgáltam meg ezeket a lehetőségeket, mert néhány szerző arra utal, hogy a rizikó faktorok 

kombinációi tovább erősíthetik a gyermeki pszichés tüenteket, jelen esetben a szorongást (Bögels és 

Melick, 2004; Rutter és Madge, 1977; Sameroff és mtsai., 1987). 

 

Először külön az anyára és külön az apára négy-négy alcsoportot határoztam meg aszerint, hogy 

átlag fölötti, illetve átlag alatti elutasítás és túlvédés jellemezte őket (1. alcsoport: alacsony 

elutasítás, alacsony túlvédés; 2. alcsoport: magas elutasítás, alacsony túlvédés; 3. alcsoport: 

alacsony elutasítás, magas túlvédés; 4. alcsoport: magas elutasítás, magas túlvédés). Az ANOVA a 

négy alcsoportra szignifikáns eredményekkel szolgált az anyáknál [STAIC állapotszorongásra: 

F(3,104)=4.276, p<0.007, 4. alcsoport > 3. alcsoport, p<0.017; STAIC vonásszorongásra: 

F(3,104)=7.143, p<0.0001, 2. alcsoport > 1. alcsoport p<0.046, 4. alcsoport>1. alcsoport p<0.0001, 

4. alcsoport > 3. alcsoport, p<0.007] és az apáknál [STAIC állapotszorongás: F(3,104)=5.248, 

p<0.002, 4. alcsoport > 1. alcsoport, p<0.006, 4. alcsoport > 3. alcsoport, p<0.002; STAIC 

vonásszorongás: F(3,104)=6.778, p<0.0001, 4. alcsoport > 1. alcsoport, p<0.00011, 4. alcsoport > 

3. alcsoport, p<0,028]. 

 



 131 

 

 

15. ábra: Hogyan befolyásolja az anyai és apai 
túlvédés és elhanyagolás a gyermek 

szorongásszintjeit* 

 

16. ábra: Hogyan befolyásolja a patogén szülői 
attitűdöket mutató szülők száma a gyermek 

szorongásszintjeit 

 

17. ábra: Hogyan befolyásolja az egy időben 
jelen lévő szülői rizikófaktorok száma a 

gyermek szorongásszintjeit 

 

A második lépésben azt néztem meg, hogy mi történik a szorongás dimenziókkal, ha a elutasítás 

vagy a túlvédés egy szülőben sem („No one” csoport) csak a két szülő egyikében („Only one” 

csoport), vagy mindkét szülőben jelen van („Both” csoport). ANOVA-val az elutasításra adódott 

szignifikáns eredmény [STAIC állapotszorongás: F(2,105) = 8.009, p<0.001, „Both” > „No one”, 

p<0.001, „Both” > „Only one”, p<0.043; STAIC vonásszorongás: F(2,105)=10.229, p<0.0001, 

„Both” > „Only one”, p<0.0001]. A túlvédésre is hasonló tendencia adódott, de a csopoportok 

közötti eltérés nem volt szignifikáns. Tehát mindkét vizsgálatban azt találtam, hogy a patológiás 

nevelés egy szülőn belüli vagy két szülő közötti kombinációja a szorongás növekedésével jár 

                                                
* Jelmagyarázat. Op: túlvédés, Rej: elutasítás, M: anyai, P: apai. 
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együtt. Fontos megjegyezni az elutasítás és a túlvédésre vonatkozó szorongásváltozás 

monotonitásának eltérését (a túlvédésnél egy szülőnél nagyobb az ugrás, két szülőnél kisebb, míg 

elutasítás esetén a két szülő további jelentős szorongásnövekedést hoz létre - 15. ábra). 

 

A harmadik lépésben azt figyeltem meg, hogy a gyermeki percepcióban megjelenő anyai és apai 

elutasítás és túlvédés rizikófaktorok összege (min: 0, max: 4) milyen hatással van a szorongás 

szintjére (17. ábra). Az ANOVA eredményei szignifikánsnak adódtak a STAIC állapotszorongás 

értékekre [F(4,103)=3.295, p<0.014, 4 rizikó tényező > 1 rizikó tényező, p<0.043] és a STAIC 

vonásszorongás értékekre [F(4,103)=5.416, p<0.001, 3 rizikó tényező > 0 rizikó tényező, p<0.014, 

4 rizikó tényező > 0 rizikó tényező, p<0.001]. A trait anxiety görbe monotonitása határozottabb, 

mint a state anxietyé, valamint a 3 és 4 rizikó tényező között már nem mutatkozik jelentős ugrás. 

 

IV.3.4. Következtetések 

A jelen tanulány legfőbb célja az EMBU-C széles körben használt, a szülői nevelés gyermeki 

percepcióját mérő mérőeszköz magyar mintán való validálása volt. E folyamat lépéseit a megerősítő 

faktoranalízis, a kérdőív belső konzisztenciájának vizsgálata, valamint a konkurens validitás 

bemutatása szolgáltatta. Fontos eredmény továbbá a szülői nevelési rizikófaktorok szorongást 

bejósló erejének, valamint kumulatív jelenségeinek bemutatása. 

A faktormodellek illeszkedési jóságának vizsgálatánál a 4 faktoros modell mutatkozott a legjobban 

illeszkedőnek Markus és mtsai (2003) és Castro és mtsai (1993) eredményeinek megfelelően. A 

szakirodalomban ez a faktorstruktúra viszonylag ritkán található meg, főként a Favouring subject 

faktor gyengesége miatt, amit ezért a vizsgálatok többségében el szoktak hagyni (Penelo és mtsai, 

2010). 

A megereősítő faktoranalízis első meglepetése az volt, hogy a legtöbb tanulmány által kimutatott 3 

faktoros struktúra (érzelmi melegség, elutasítás, túlvédés - összefoglalóan lásd: Penelo, Viladrich, 

Domènech, 2010; Perris, 1994) helyett a ritkábban igazolt 4 faktoros struktúrát sikerült igazolni 

(amiben a kivételezés is szerepel - Arrindell, Perris, Eisemann és mtsai, 1994; Markus, Lindhout, 

Boer és mtsai, 2003). Érdekes eredmény, hogy a szakirodalomban gyermekeknél kimutatott 

összvariancia csökkenés (Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993) ebben a tanulmányban nem 

érvényesült, inkább a serdülők felnőttek és gyermekek közötti értékeinek volt megfelelő (Gerlsma, 

Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991). Ez azt jelentheti, hogy az általunk kapott kérdőívstruktúra 

az átlagnál nagyobb magyarázóértékkel bírhat. A leginvariánsabb faktornak a szakirodalomnak 
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megfelelően az érzelmi melegség és az elutasítás adódott (Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003; 

Penelo, Viladrich, Domènech, 2010), de a túlvédés és a meglepetésként szintén értékelhető 

mutatókkal rendelkező kivételezés dimenziók is megfeleltek a kutatási kritériumoknak. Fontos 

megemlíteni, hogy anyák esetén az elutasítás, míg apák esetén az érzelmi melegség mutatkozott 

erősebb faktornak, ami arra utalhat, hogy a gyermekek az anyáknál az elutasító magatartásra 

érzékenyebben reagálnak, az érzelmi melegséget természetesebbnek tartják, míg az apáknál az 

alacsonyabb érzelmi hőfok a várhatóbb számukra, épp ezért a pozitív érzelmi megnyilvánulások 

felértékelődnek a gyermeki percepcióban. A kivételezést kérdéses faktornak tartja több kutató az 

egykék nagy száma miatt (például Penelo, Viladrich, Domènech, 2010), de amint a jelenlegi 

eredmények is mutatják, a szülők eltérő viselkedésének érzékelése más gyermekek viszonylatában 

mégis fontos faktor lehet. Az EMBU-C skálák jelentése többnyire hasonló volt az előző 

tanulmányokban találtakhoz (Arrindell, Emmelkamp, Brilman és mtsai, 1983; Gerlsma, Arrindell, 

Van der Veen és mtsai, 1991), ebben részben kivételt képezett a túlvédés dimenzió. 

Eredményeinkben több jel is arra utal, hogy a kisiskolás korú gyermekek esetén a túlvédés és az 

érzelmi melegség dimenziók nagy átfedést mutatnak: az eredeti túlvédés itemek nagy része magas 

faktorsúlyokkal feküdt rá az érzelmi melegségnek megfelelő faktorra (ezáltal a túlvédés dimenzió a 

várt 10 itemről 5-re zsugorodott), valamint a végül elkülönülő túlvédés itemek még mindig 

viszonylag erős korrelációt mutattak az érzelmi melegséggel, mind az anyák (r=0,38; p<0,001), 

mind az apák esetén (r=0,52; p<0,001). Mint látható az apák esetén nagyobb mértékű volt az 

együttjárás. 

Ezek az eredmények és az előző kutatások azt mutatják, hogy a kisebb gyermekek másképp 

érzékelik a szülői nevelői attitűdök egy részét, különösképpen a kontrollmegynilvánulásokat (és 

ezeken belül a túlvédést), mint a nagyobb gyermekek, a serdülők és a felnőttek (Markus, Lindhout, 

Boer és mtsai, 2003; Penelo, Viladrich, Domènech, 2010).  

Az általános iskolás gyermekek az intruzív, védő szülői viselkedéseket a meleg, figyelemteljes 

nevelői stílussal társítják. Néhány szülői viselkedést, amit az általános iskolások adekvát 

támogatásnak és védelemnek érzékelnek, a kamaszok már túlvédésnek vélhetnek. Az a viselkedés, 

amit a kisebb gyermekek érzelemtelinek, bevonódottnak, érdeklődőnek érzékelnek, azt a kamaszok 

kontrollálónak, korlátozónak, intrúzívnak élhetik meg (lásd Barber, 1996). Az EMBU-C intruzív, a 

kisgyermekek által inkább érzelmi melegségnek tekintett itemeire példa a szülők öltözködésbe való 

beleszólása, vagy a titkok szülők általi tudakolása, míg a túlvédés erősebb, már a kisgyermekek 

által is korlátozónak tartott itemeire példa az, amikor a szülő szomorú lesz, ha gyermeke valamit 

rosszul csinál (Penelo, Viladrich, Domènech, 2010). 

Az általános iskoláskorúakkal végzett kutatások eredményei következetesen mutatják az érzelmi 
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melegség és a túlvédés közötti kapcsolatot, tehát ez tipikusnak mondható gyermekek esetén. 

Továbbá a kutatók azt a jelenséget is megfigyelték, hogy gyermekeknél az intruzív itemek kisebb 

szerepet játszanak a túlvédés dimenzióban, és ezzel egyidőben beolvadnak az érzelmi melegség 

faktorába (Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993; Gerlsma, Arrindell, Van der Veen és mtsai, 

1991). Ez az egyik magyarázata a túlvédés dimenzió itemszám csökkenésének is, hiszen általában 

azok az itemek esnek ki, amelyek az a priori „túlinvolvált” tartományhoz tartoztak (Perris, 

Jacobsson, Lindstrom és mtsai, 1980). A jelen tanulmányban tapasztalható drasztikus 

itemszámcsökkenés a túlvédés dimenzióban részben azzal magyarázható, hogy az EMBU-C-t ilyen 

alacsony korátlagú gyermekcsoporttal előzőleg még nem vették fel (tartomány: 7-12 év, átlag: 9,06 

év), ami tovább erősíti a fent részletezett hatást. 

A fentiekből következően várható, hogy a túlvédés és érzelmi melegség konstruktumok közötti 

kapcsolat a gyermekek felnövekedése folyamán gyengül. Ez a jelenség hozzájárulhat egy elkülönítő 

faktoranalitikus hatáshoz az intruzivitásra utaló itemeknél különböző korcsoportokban (tehát hogy 

ezek az itemek kisebb gyermekeknél nem jelennek meg a túlvédés dimenzióban, míg serdülőknél 

igen). A serdülők és felnőttek vizsgálatában a túlvédés és az érzelmi melegség konstruktumai 

függetlenebbek maradnak (alacsony a korreláció közöttük, valamint a túlvédés alacsony súllyal esik 

az érzelmi melegség faktorára - Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003) 

A legtöbb korábbi tanulmány mutatja a túlvédés és érzelmi melegség közötti, az idő előrehaladtával 

csökkenő korrelációs tendenciát: a fiatalabb gyermekek esetén (átlag életkor, 9-10 év) mérsékelt 

kapcsolatot találtak a két dimenzió között (Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993; Markus, 

Lindhout, Boer és mtsai, 2003); egy következő életkori szakaszt vizsgáló tanulmányban (átlag 

életkor 11 év), a korreláció alacsonynak bizonyult (apák), vagy teljesen eltűnt (anyák) (Penelo, 

Viladrich, Domènech, 2010); és a kamaszoknál (átlag életkor 12-13 év) nem tapasztaltak 

kapcsolatot (Gerlsma, Arrindell, Van der Veen és mtsai, 1991), és ugyanezt találták fiatal felnőttek 

esetén is (Arrindell, Perris, Eisemann és mtsai, 1994; Arrindell, Akkerman, Bages és mtsai, 2005). 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy fontos változás következik be a nevelési stílus 

percepciójában 10-11 éves kor körül, ami az eltérő EMBU-C struktúrát igazolja fiatalabb 

gyermekek esetén (Penelo, Viladrich, Domènech, 2010). Természetesen ehhez hozzá kell tennünk 

azt, hogy a változás nem egyszerűen a percepcióban áll be, hanem a gyermekek pszichoszociális 

fejlődésében, szüleikhez, a fontos felnőttekhez és a kortársaikhoz fűződő viszonyukban, autonóm 

viselkedésükben. Ezeknek az eredményeknek fontos következménye lehet az az állítás, hogy a 

szülői túlvédés egy a pszichoszociális fejlődés által befolyásolt konstruktum: az hogy egy szülői 

viselkedés túlvédő-e, csak a gyermek fejlettségének és a helyzet súlyosságának mértékében lehet 

megállapítani. 
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Kiemelendő jelenség, hogy a túlvédés percepciója anyákra hamarabb kialakul mint az apákra, amit 

az anyáknál talált alacsonyabb korrelációk támasztanak alá. A gyermekek az apai túlvédést 

hosszabb ideig érzékelik érzelmi melegségként (Penelo, Viladrich, Domènech, 2010). Ezt a 

jelenséget ebben a vizsgálatban is sikerült megerősíteni (lásd fentebb). 

A túlvédés dimenzióra vonatkozó eredmények a további kutatást meghatározó kérdéseket vetnek 

fel: 1. lehet-e invariáns EMBU verziókat kidolgozni különböző korosztályokra; 2. hogyan lehetne 

elérni, hogy a különböző dimenzióknak hasonló konnotációi legyenek a különböző életkorokban 

(Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003). Az első kérdésre adott válasz a túlvédés időfüggése miatt 

valószínűen negatív: az invariáns verzió információveszteséggel járhat, hiszen a különböző 

életkorokban különböző jelenségek lehetnek a túlvédéssel egyenértékűek. A második kérdésre adott 

pozitív válasz pedig azért nagyon fontos, mert ettől függ a különböző EMBU verziók jövőbeli 

összehasonlíthatósága, ami a megbízható fejlődés-pszichopatológiai alkalmazás számára 

elengedhetetlen jellemző. 

 

A magasabb rendű elemzés során talált első faktorra az Érzelmi melegség és a Kontroll nagyobb 

része pozitívan tevődött rá, a második faktoron az Elutasítás nagyobb és a Kontroll kisebb része 

pozitívan, az Érzelmi melegség kisebb része negatívan helyezkedett el, míg a harmadik faktor 

egyértelműen a Kivételezés által lett meghatározva. Az Érzelmi melegség alacsony negatív súlyai a 

második faktoron indokolják, hogy az első és második faktort tulajdonságaik alapján, és Muris és 

mtsai (1996) javaslata alapján Pozitív és Negatív nevelési viselkedésnek nevezzük el. A magasabb 

rendű struktúra az anyai és apai adatokon hasonlóképpen állt elő, egy egy pólusú Pozitív nevelési, 

egy kétpólusú Negatív nevelési és egy szintén egy pólusú Kivételezés dimenziót hozva létre. 

A magasabbrendű faktoranalízis az eddigi tapasztalatoktól részben eltérő eredméyneket hozott. Az 

eddigi gyermek vizsgálatok többnyire két magasabbrendű faktort állapítottak meg: a gondoskodást, 

melyen az érzelmi melegség helyezkedett el magas pozitív súllyal és az elutasítás magas negatív 

súllyal, valamint a kontrollt, amin a túlvédés és az elutasítás faktorok helyezkednek el változó 

súlyokkal (Markus és mtsai, 2003; Muris és mtsai, 2003). A harmadik faktoron a kivételezés 

helyezkedett el magas faktorsúllyal, valamint az elutasítás kisebbel (Markus és mtsai, 2003; Castro 

és mtsai, 1993). Ezek az eredmények megegyeznek a felnőtt mintákon tapasztaltakkal (Arrindell és 

mtsai, 1986; Arrindell és mtsai, 1983; Arrindell és mtsai, 1998). 

Saját eredményeim igazoltak egy az eddigiek során gondoskodásnak elnevezett faktort, de ez a 

faktor az előzetes eredményektől eltérően egy pólusúnak ígérkezett, és mind az érzelmi melegség, 

mind a kontroll magas faktorsúlyokkal helyezkedett el rajta. Ugyanígy igazoltam a kivételezés 

elkülönülő faktorát is. Ami a meglepetést okozta, az a második legerőssebb magasabbrendű faktor 
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volt, amin az elutasítás magas, a kontroll közepes, az érzelmi melegség pedig alacsony negatív 

súlyokkal helyezkedett el. Mivel ezt a faktort nem a túlvédés dominálta, ezért nem lehetett 

kontrollként megnevezni, ahogy ez a szakirodalomból várható lehetett volna. Mivel ebben a 

faktorban az elutasítás magas pozitív, az érzelmi melegség pedig negatív súllyal szerepelt, ezért 

Muris és mtsai (1996) eredményeinek megfelelően Negatív nevelői viselkedésnek neveztem el. 

Ezen elgondolásnak megfelelően a legerősebb, gondoskodásnak leginkább megfelelő faktort Pozitív 

nevelői viselkedésnek neveztem el. 

Az általam kapott Pozitív nevelési viselkedés – Negatív nevelési viselkedés magasabb rendű 

faktorpár tovább erősíti azt a fent tárgyalt eredményt, hogy a fiatalabb gyermekek esetén a túlvédés 

faktor bizonyos elemei beleolvadnak az érzelmi melegség faktorba, tehát ezeket a gyermekek mint 

pozitív szülői megnyilvánulásokat értelmezik. A túlvédés ridegebb, kontrollálóbb részei pedig az 

elutasítás faktorhoz társulnak a magasabbrendű analízisben, így létrehozva egy negatív szülői 

nevelésként értelmezhető konstruktumot. Ezt a jelenséget támasztja alá a fent már említett, 

viszonylag magas korrelációs szint az érzelmi melegség és a túlvédés faktorok között. 

 

Az érzelmi melegség és az elutasítás faktorok megfelelő belső konzisztenciával rendelkeztek, a 

túlvédés és kivételezés gyengébb, de a kutatási szempontból elfogadható alfa értékeket mutatott. 

Ezek az eredmények a szakirodalomban fellelhetőeknek megfelelőek (Markus, Lindhout, Boer és 

mtsai, 2003; Penelo, Viladrich, Domènech, 2010). A homogenitás és a rész-egész korreláció szintén 

a szakirodalomnak megfelelő elfogadható értékekkel szolgált mind a négy dimenzióra. Az anyai és 

apai dimenziók összehasonlításakor azt találtuk, hogy a gyermekek az anyákat érzelmileg 

melegebbnek és túlvédőbbnek látják mint az apákat, az elutasítás és kivételezés dimenziókra nem 

kaptunk szignifikáns eredményeket. 

A gyermek nemének hatását vizsgálva az EMBU-C dimenziókra azt találtam, hogy a fiúk mindkét 

szülőt elutasítóbbnak látták, mint a lányok, a lányok érzelmileg melegebbnek érezték az apjukat. 

Ezek az eredmények megfelelnek a szakirodalmi adatoknak (Gerlsma, Arrindell, Van der Veen és 

mtsai, 1991; Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993; Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003). A 

szakirodalom által fiúkra jelzett nagyobb túlvédés viszont nem jelentkezett. 

Az életkor és az EMBU-C dimenziók kapcsolatára azt találtam, hogy az idősebb gyekekek 

túlvédőbbnek látják az apjukat, mint a fiatalabbak. Ez az eredmény hasonló Grüner (Grüner, Muris, 

Merckelbach, 1999) és Markus (Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003) eredményeihez, és arra 

utalhat, hogy a felnövekvő gyermekek egyre inkább túlvédésnek élik meg az apai ráhatást az idő 

előrehaladtával. A szakirodalom ellentmondó adatokat közöl az érzelmi melegség és az életkor 

kapcsolatáról (Markus pozitív korrelációt [Markus, Lindhout, Boer és mtsai, 2003], Castro negatív 
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összefüggést [Castro, Toro, Van der Ende és mtsai, 1993] mutatott ki). Eredményeink Grüneréinek 

(Grüner, Muris, Merckelbach, 1999) felelnek meg, aki nem talált ilyen kapcsolatot. 

A nem és az életkor hatásainak kiszűrése után pozitív kapcsolatot mutattam ki az állapotszorongás 

(STAIC) és az anyai és apai elutasítás, valamint az anyai kivételezés között (EMBU-C). Szintén 

pozitív kapcsolat mutatkozott a vonás szorongás (STAIC) és az anyai és apai elutasítás, az anyai és 

apai túlvédés között (EMBU-C). A vonásszorongásra vonatkozó eredmények erőteljesebbnek 

mutatkoztak, és ezek megfelelnek a gyermek (Muris, Merckelbach, 1998; Markus, Lindhout, Boer 

és mtsai, 2003) és felnőtt (Rapee, 1997; Gerlsma, Emmelkamp, Arrindell, 1990) mintán tapasztalt 

összefüggéseknek. A szorongó és kevésbé szorongó gyerekek összehasonlításánál azt találtam, 

hogy a magasabb állapotszorongással rendelkező gyermekek mind anyjukat, mind apjukat 

elutasítóbbnak találták, a magasabb vonásszorongással rendelkező gyermekek pedig az apjukat 

érzékelték szignifikánsan túlvédőbbnek. Összefoglalóan elmondható, hogy a szülői elutasítás és 

túlvédés kapcsolatban áll a gyermeki szorongással, tehát az EMBU-C dimenziókra megfelelő 

konkurens validitást mutattunk ki magyar mintán, ami a klinikai alkalmazásának relevanciáját is 

aláhúzza. 

 

Fontos eredményként adódott a többlépéses regresszió analízis során, hogy az elutasítás mindkét 

szülő esetén alacsony de szignifikáns részt magyarázott az állapot- és vonásszorongás 

varianciájából, míg a túlvédésre csak a vonásszorongás esetén volt ez megfigyelhető. Ez az 

eredmény megfelel a szakirodalomban leírtaknak (Grüner és mtsai, 1999; Muris és mtsai, 2000), és 

tovább erősíti azt a sejtésünket, hogy a szülői elutasítás és túlvédés bejósló erővel bír a gyermeki 

szorongás bizonyos fajtái esetén. 

 

Tanulmányom legfontosabb eredménye annak kimutatása volt, hogy a szülői elutasítás és túlvédés 

rizikófaktorok összegződése szignifikáns növekedést hoz létre a gyermekek szorongásos tüneteiben. 

Először azt igazoltam, hogy a túlvédés és elutasítás összegződése mindkét szülő esetén magasabb 

szorongást hoz létre, mint a túlvédés és az elutasítás önmagában. A második eredmény azt mutatja, 

hogy mind az elutasítás, mind a túlvédés esetén ha a rizikófaktor mindkét szülőben megjeleneik, 

jelentősebb szorongást hoz létre, mintha csak az egyik, vagy egyik szülőben sem jelenik meg. Ez a 

hatás az elutasítás esetén exponenciális volt (egy szülőnél még lehetséges a kompenzáció, két 

szülőnél már nem), a túlvédés esetén pedig logaritmikus (egy szülőnél a kontraszt jobban erősíti a 

szorongást, míg két szülő esetén ez az ambivalencia kevésbé érvényesül). A harmadik eredmény 

arra utal, hogy a szülői rizikófaktorok összegződésével a szorongás növekszik (az 

állapotszorongásnál egy rizikófaktornál előbb csökken, ami lehet a kortársak kompenzációjának 
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eredménye, de a 2 és 3 rizikófaktor közötti jelentős szorongásugrás már mindkét szorongásfajtára 

érvényesül). A 3 és 4 rizikófaktor között már nem jelentkezik további szorongásemelkedés, de 4 

rizikófaktor esetén az eredmények sokkal szignifikánsabbak, mint 3 esetén. Ezek az adatok 

visszaigazolják a szakirodalom azon eredményeit, melyek arról szólnak, hogy a rizikófaktorok 

számának növekedésével megnő a gyermekkori pszichés zavarok megjelenési és fennmaradási 

valószínűsége (Rutter, 1981; Sameroff és mtsai, 1987, 1993; Bögels és van Melick, 2004; Pike és 

mtsai, 2006). 

 

A vizsgálat pozitívumai közé sorolható, hogy magyar mintán is sikerült validálni egy nemzetközi 

szempontból elismert mérőeszközt úgy, hogy a megkapott megbízhatósági és érvényességi 

jellemzők megfelelnek a nemzetközi eredményeknek. Fontos eredmény, hogy kimutattam a 

túlvédés dimenzió függését a gyermekek fejlődési színvonalától, hiszen ez által megbízhatóbb 

eszközök létrehozását támogathattam. A szülői elutasítás és túlvédés interakciós hatásaira 

vonatkozó eredmények pedig a klinikai alkalmazás fontosságát mutatták meg. 

A tanulmány korlátai közé sorolható a minta kis elemszáma, valamint korrelációs jellege, ami 

szűkíti annak meghatározását, hogy a szülői negatív attitűdök okozzák a gyermekek 

szorongásnövekedését, vagy az eleve szorongóbb gyermekek hajlamosabbak szüleiket 

elutasítóbbnak és túlvédőbbnek érzékelni. Ennek eldöntése további vizsgálatokat tesz szükségessé. 

Zárszóként elmondhatjuk, hogy az EMBU-C magyar verziójának elérhetővé tételével egy jelentős 

lépést teszünk meg a nemzetközi szinten folyó szülői nevelői attitűdök gyermeki érzékelésének 

vizsgálataiba való bekapcsolódás felé. Mivel kisebb gyermekeken validáltuk az eredeti itembázist, 

ezzel biztosítottuk nagyobbaknál való felhasználhatóságot is (a kisebbek által könnyebben 

értelmezhető itemeket a nagyobbak biztosan megértik, de fordítva ez nem minden esetben igaz). Az 

EMBU-C felhasználása egyaránt fontos mind a klinikai mind a kutatási munkában, hiszen egy 

egyszerű, érvényes és megbízható kérdőív az érzékelt szülői nevelés értékelésére, felhasználható a 

fennálló pszichés tünetek nevelési hátterének feltéréképezésére, valamint az eredmények 

korosztályok közötti és nemzetközi összevetésére egyaránt. Az EMBU-C legnagyobb erénye talán 

mégis a prospektivitás, hiszen ez által kiszűrhető az eredeti EMBU-ban jelen lévő torzító 

emlékezeti hatás. 

Viszont az EMBU-C vizsgálata a fenti lépésekkel nem ér véget. Tovább kell vizsgálni prediktív 

validitásának kérdéseit, amihez patológiás csoportokon való felvétele szükséges. Fontos eszköz 

lehet annak eldöntésében, hogy a szülői nevelés percepciója milyen hatással van a különböző 

patológiák megjelenésére és fennmaradására. Mivel a jelen tanulmány alapvetően korrelációs 

természetű, további vizsgálatok szükségesek az érzékelt szülői nevelői magatartás és a gyermeki 
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tünetek közötti oksági viszonylatok meghatározására. 

Az EMBU-C-vel szerzett tapasztalatok a pszichológiai túlvédés modell újabb részleteit rajzolják 

fel. A pszichológiai túlvédés fejlődéslélektanilag többszörösen meghatározott jelenség, hiszen más 

életkorban más hatásokat vált ki, valamint az életkor előrehaladtával a gyermekek egyre élesebben 

el tudják különíteni a szülők gondoskodó attitűdjeitől. A gyermekek túlvédés-érzékenysége anyák 

felé hamarabb kialakul, ami azt húzza alá, hogy anyai és apai nevelés szempontjából a 

gyermekeknek fejlődésileg változó szükségleteik vannak. A kutatás azt is kimutatta, hogy a 

túlvédés, valamint a túlvédés és elutasítás anyai és apai halmozódása oki tényezője a vonás- és 

állapotszorongásnak. 

IV.4. A ChRAQ kérdőívcsalád kidolgozásának és validálásának lépései 

IV.4.1. A ChRAQ elméleti konstruktuma és összefüggései a gyermekkori 
megküzdéssel 

IV.4.1.1. Kérdésfelvetés 

Mint ahogy azt az elméleti részben már részleteztem, a szülői nevelési attitűdök témája és 

vizsgálata számos pszichológiai irányzat kedvelt kutatási területe volt a XX. század közepén. Ennek 

oka valószínűleg az attitűd konstruktum hatásának túlbecslése, a nevelői attitűd - nevelői viselkedés 

- gyermeki következmények hatásirány merev és egyirányú értelmezése volt. A nevelői attitűdökkel 

való tudományos foglalkozás fordulata már az 1950-es években elkezdődött, és a jelenség 

átértékelése a mai napig is tart (Holden és Buck, 2002). 

Az attitűdjelenség neveléslélektani megjelenésével egy időben bontakoztak ki a mérésére tett 

erőfeszítések, és ezeken belül is a legsikeresebbek az attitűdskálák voltak (Szokolszky, 2008). A 

legjelentősebb mérőeszközöket, melyek a jelenlegi elméleti és empirikus munkára a legnagyobb 

hatást gyakorolták a következőkben lehetne összefoglalni: Fels Scale (Champney, 1941); PCRQ 

(Roe, Siegelman, 1963); Becker kérdőíve (Becker, 1957, 1962, 1964); MCRE (Roth, 1961); Pitfield 

és Oppenheim kérdőíve (Pittfield, Oppenheim, 1964); PARI (Schaefer, Bell, 1958); CRPBI 

(Schaefer, 1965). Napjainkban két nagy nevelői attitűdkérdőív versenyének lehetünk szemtanúi: 

egyrészt a PBI ausztrál-angolszász térhódításának (Parker, Tulpig és Brown, 1979), másrészt az 

EMBU európai karrierjének (Perris és mtsai, 1980). A PBI előnye rövidsége, könnyű 

használhatósága, hátránya viszont, hogy alapvetően retrospektív munkára tervezték. Az EMBU 

előnye, hogy nagyon sok nyelvre, kulturális környezetre és korosztályra adaptálták, hátránya hogy 

faktorstruktúrája bizonytalanná válik fiatalabb életkorokban, aminek okai valószínűleg a gyermekek 

fejlődéslélektani sajátosságaira vezethetőek vissza, de ezt teljességgel még nem tisztázták (Markus 
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és mtsai, 2003; Csomortáni, 2013a). 

A fenti mérőeszközök kritikájaként azt lehet elmondani, hogy itemsorozataik sokszor korlátozottak, 

idioszinkretikusak, faktoraik elnevezése pedig esetleges, homályos. Az esetek többségében a 

statisztikai háttér nem teljesen pontos (például a skálák faktoranalízise az itemeké helyett, 

elhanyagolt belső konzisztencia, a validitási kérdések rendezetlensége). Az esetek többségében 

retrospektív, visszaemlékezésen alapuló mérésekről van szó, nem veszik figyelembe a 

választorzulási lehetőségeket, más hasonlóan labilis felépítésű kérdőíveket használnak a validitás 

ellenőrzésére, általában a nevelésnek csak egy ágensét (legtöbbször a gyermeket) kérdezik meg 

(Parker, 1983). A két legelterjettebb kérdőív esetén is megfigyelhető a megfelelő faktorok 

konvergenciájának hiánya, ami az eltérő elméleti konstrukciónak tudható be, és jelentősen 

csökkenti a metaanalitikus tanulmányok erejét (Livianos-Aldana, Rojo-Moreno, 1999). Miközben 

sokan mérik őket, a szülői attitűdök konstruktumai tisztázatlanok maradnak, ez jellemző a túlvédés 

jelenségkörére is. A tisztázatlanságot tovább erősítik a szülői nevelői attitűdök tágabb, egységesebb 

elméleti keretének a hiányosságai (Thomasgard, 1993; Csomortáni, 2013b). 

27. Táblázat: a ChRAQ kérdőívváltozatok jellemzőinek összefoglalása 

Rövidítés Életkor Kitöltő Tartalom Itembázis 
elemszáma 

ChRAQ-CHP 7-10 gyermek percepció 160 
ChRAQ-PCH 7-10 szülő attitűd 167 
ChRAQ-PAP 11-14 gyermek percepció 180 
ChRAQ-PPA 11-14 szülő attitűd 173 
ChRAQ-ADP 15-18 gyermek percepció 187 
ChRAQ-PAD 15-18 szülő attitűd 173 

 

A fenti kritikai észrevételek indítottak néhányunkat arra az elhatározásra, hogy a szülői nevelői 

attitűdök és hatásuk pontosabb vizsgálatára egy kérdőívcsaládot tervezzünk. Ez a munka 2004-ben, 

szakdolgozatommal vette kezdetét (Csomortáni, 2005), és disszertációm megírása jelentős állomás 

a megvalósításban. A munka nagyságrendjére tekintettel időközben Csűry Angéla is csatlakozott a 

kérdőívcsalád kidolgozásához, a szülői bántalmazás, szűkebben az érzelmi bántalmazás 

témakörének kidolgozásával (részletesebben lásd Csűry, 2010). A kérdőívcsalád megnevezése 

Child Rearing Attitudes Questionnaire (gyermeknevelési attitűd kérdőív) lett. Kérdőívcsaládnak 

nevezzük, mert három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) szülői és gyermek 

kérdőíveit foglalja magába (ez 6 kérdőívváltozatot jelent). Az egyes kérdőívváltozatokat a rövidítés 

végén szereplő betűhármassal különböztettük meg (CHP: gyermek tölti ki a szülővel kapcsolatban, 

PCH: a szülő tölti ki a gyermekkel kapcsolatban, PAP: a kiskamasz tölti ki a szülővel kapcsolatban, 

PPA: a szülő tölti ki a kiskamasszal kapcsolatban, ADP: a kamasz tölti ki a szülővel kapcsolatban, 
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és végül PDA: a szülő tölti ki a kamasszal kapcsolatban - a kérdőívváltozatok jellemzőit az 27. 

táblázatban foglaltam össze). Mivel mindegyik változat anyai és apai attitűdök megkérdezésére is 

alkalmas, ezért a 6 változatnak 12-féle felhasználási lehetősége adódik. 

 

A tervezés során a következő elméleti megfontolásokat vettük figyelembe: 

1. Pontos célmeghatározás 

Olyan mérőeszközt akartunk létrehozni, ami általánosan méri, egységes keretbe helyezi a 

legfontosabb maladaptív szülői nevelési attitűdöket. A szakirodalom nagyobb része csak 

bántalmazás és/vagy elhanyagolás hatásait vizsgálja (Ciccetti, Toth, 1995; Allen, Fonagy Bateman, 

2012), a jelen mérőeszközzel a szülői túlvédés konstruktumát és a többi attitűdhöz való viszonyát is 

mérni szerettük volna. 

 

2. Megalapozott elméleti konstrukció 

Ahhoz, hogy érvényes mérőeszközt hozzunk létre olyan elméleti struktúrát dolgoztunk ki, ami az 

eddigi kutatási tapasztalatokon alapul. Egyesítettük azokat az empirikus eredményeket, amelyek a 

maladaptív szülői nevelői attitűdök mérésének témájában eddig megjelentek: egyrészt azokat az 

elméleti modelleket vettük számításba, amelyek a nevelési attitűdöket, szülői nevelési stílusokat 

rendszerezik (ezeket az elméleti részben már részletesen bemutattuk: Becker és mtsai, 1957; 

Baumrind és mtsai, 1967; Maccoby, Martin, 1983; Kozéki, 1975; Napier, 2000), másrészt azokat a 

mérőeszközöket vettük alapul, amelyek széles körben elterjedtek az alapvető szülői téves 

bánásmódok (bántalmazás, elhanyagolás, túlvédés) mérésére (a támpontul használt kérdőívek 

legfontosabb adatait a 28. táblázat foglalja össze). Nagy hangsúlyt fektettünk a különböző mérési 

próbálkozások heterogén konstruktumainak összehangolására. 
 

3. A mérőeszköz statisztikai paramétereinek megfelelő tisztázása 

A mérőeszközcsalád megbízhatósági és érvényességi minőségének biztosítását fontosnak tartottuk a 

jövőbeni megfelelő alkalmazhatóság érdekében. Az érvényesség mértékét azzal kívántuk fokozni, 

hogy a kérdőív itemeit minél inkább konkrét viselkedésekhez horgonyoztuk le az általánosabb 

és/vagy elvontabb megfogalmazások helyett. 

A könnyű használhatóság miatt Likert-skálás elrendezést választottunk. A skála méretét 5-ben 

állapítottuk meg a szélsőségek felé való voksolás kényszerét kiküszöbölve, és azért, mert az eddigi 

mérőeszközökhöz képest tovább akartuk finomítani a válaszlehetőségeket (az eddigi skálák 

általában 3-4 hosszúságúak voltak). 

A kérdőívcsalád fejlesztésének egyik további statisztikai célja az eddig elterjedt mérőeljárások 
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kontrolljának biztosítása. Ez főként az ellentmondó statisztikai eredmények és a nehézkes 

metaelemzések miatt szükséges. 

 

4. Prospektivitás 

Az eddigi retrospektív túlsúlyú mérőeljárásokkal szemben a kérdőívcsaládnak prospektív kialakítást 

terveztünk, hiszen a maladaptív szülői attitűdök valósidejű hatásait kívántuk vizsgálni. Ennek 

egyik, rövidtávú oka az emlékezeti torzítások kiszűrése, a másik, hosszabb távú pedig a nevelési 

attitűdök fejlődés-pszichopatológiai relevanciájának kimutatása. 
 

28. Táblázat: A ChRAQ kérdőívcsalád kidolgozásánál támpontul használt kérdőívek legfontosabb paraméterei. 

Röv. Szerzők 
(évszám) Név Dimenziók Változato

k 

Itemszám, 
Cronbach alpha, 
prospektivitás, 

kitöltő, 
életkor 

PBI (H) Parker et al. 
(1979) 

Parental 
Bonding 
Instrument 

Care, Control, 
Overprotection PBI, sPBI 

25, 
0.82-0.93 
retrospektív 
16- 

EMBU 
(H) 

Perris, 
Arrindell et 
al. (1980) 

Egna 
Minnen 
Beträffand
e 
Uppfostran 

Emotional warmth, 
Rejection, 
Overprotection, 
Favoring subject 

EMBU, 
EMBU-A, 
EMBU-C, 
EMBU-P, 
sEMBU 

40-60, 
0.60-0.90, 
retrospektív, 
prospektív 
8- 

CVS Forsyth et 
al. (1996) 

Child 
Vulnerabili
ty Scale 

Child vulnerability - 

8 
0.73 
prospektív 
szülő 
- 

PPS Thomasgard 
et al. (1997) 

Parental 
Protection 
Scale 

Supervision, Separation 
problems, Dependence, 
Control 

- 

25 
0.73 
prospektív 
szülő 
- 

AAPI (H) 

Bavolek 
(1989), 
Conners et 
al. (2006) 

Adult 
Adolescent 
Parenting 
Inventory 

Inappropriate 
expectations, Lack of 
empathy, Parental 
value of corporal 
punishment, Parent-
child role reversal 

AAPI, 
AAPI2 

32-40 
0.40-0.54 
retrospektív 
gyermek 
16- 

 

5. Fejlődési szemlélet 

Az eddig kialakított mérőeszközök kevéssé veszik figyelembe a vizsgálni kívánt célcsoport 
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fejlődéslélektani sajátosságait, így a kérdőívek érvényessége is megkérdőjeleződhet (kérdésessé 

válhat az, hogy a gyermek tényleg arra válaszol-e, amit kérdeznek tőle?). A fejlesztett 

kérdőívcsaládban a vizsgálatba bevont eltérő korú gyermekek, preadoleszcensek és 

serdülőcsoportok fejlődéslélektani sajátságait is figyelembe kívántuk venni, mind az itemek 

gyermekekre vonatkozó tartalmának, a gyermek életkorából adódó élményeinek szem előtt 

tartásával (serdülőkorú fiataltól nem kérdezünk kisiskoláskorúakra vonatkozó kérdést), mind a 

válaszadó kognitív képességeinek tekintetbe vételével (csak olyan itemeket választottunk, 

amelyeket az adott korcsoportba tartozó gyermekek nagy biztonsággal megértettek). 

Ezek mellett fejlesztésünknek egy fontos újdonsága, hogy nem csak a gyermeki fejlődés 

sajátosságait, hanem a szülői identitás fejlődésének jellemzőit is figyelembe vettük. A szülők 

szociális kogníciói a neveléssel kapcsolatban a gyermek életkorától és a szülők tapasztalataitól 

függő, változó reprezentációk (Kőrössy, 1999), ezért a fejlődési szempont itt sem hagyható 

figyelmen kívül. 

 

6. A nevelés különböző ágenseinek bevonása 

Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a szülői attitűdök hatásairól és ezek gyermeki percepciójáról, 

érdemes a nevelés több ágensét is megkérdezni. Bár a szülői nevelői attitűdök vizsgálata során már 

többször alakítottak ki vizsgáló eljárásokat mind szülőkre, mind gyermekekre, ezek 

összeegyeztethetősége kérdéses maradt (Parker, 1983). Kérdőívcsaládunkkal mind a gyermekeket, 

mind a két szülőt el kívántuk érni, hogy a lehető legtöbb információt szerezzük a családi nevelés 

legfontosabb szereplőitől. 

A fenti megfontolások alapján a ChRAQ elméleti konstruktumaként 7 fődimenzió adódott, melyek 

további aldimenziókra osztódtak. A 29. táblázat bemutatja a fődimenziókat, valamint azt, hogy az 

aldimenziók elképzelésünk szerint hogyan viszonyulnak a túlvédés és a bántalmazás 

diszfunkcionális szülői attitűdökhöz. 

A következőkben bemutatom a különböző elméleti fő- és aldimenziók rövid leírását: 

 

− Szerepelvárás: a családterápiás irányzat elgondolása alapján jött létre (Napier, 2000) és azokra 

a diszfunkcionális szerepekre utal, amelyekbe a rugalmatlanul/összemosódottan működő 

családokban kényszerítik bele a gyermekeket. Aldimenziók: 

1. Infantilizáció – a gyermek életkorától elmaradó szülői elvárások megfogalmazása. 

2. Túlzott elvárás – összevont dimenzió, melyben a partneresítő és parentifikáló szülői 

attitűdökre kérdeztünk rá. A túlzott elvárással jellemezhető szülő gyermekétől egy 

idősebb korú gyermek képességeit várja el, a partneresítő szülő már felnőtt szerepbe 
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helyezi gyermekét, míg a parentifikáló szülő saját szülőjeként tekint gyermekére. 

− Autonómia: a szülő autonómiát biztosító, felkészítő funkcióival kapcsolatos dimenzió, melynek 

ellentétes pólusán az autonómia megvonás, túlzott kontroll szerepel. A legtöbb szülői nevelői 

attitűdökkel foglalkozó kutatás megemlíti (Parker, 1983). Aldimenziói: 

1. Döntés – a gyermek autonóm döntéseinek megjelenése vagy elmaradása, szülő általi 

engedélyezése, vagy letiltása. 

2. Kontroll hiánya vs. Túlzott kontroll - ez a szülői nevelés erő dimenziója, annak a 

mértékét jelzi, amennyire a szülő irányítani akarja gyermeke viselkedését. 

3. Büntetés-jutalmazás (külső motiváció) – a szülő gyermek viselkedésére adott direkt 

visszajelzések, az értékelő tendencia mértéke. 

− Védelem: a szülő védelmi funkcióinak szélsőséges jelenlétét, vagy szélsőséges hiányát kívántuk 

ezzel a dimenzióval megjeleníteni (Parker, 1983; Thomasgard, 1993). Aldimenziói: 

1. Túlféltés – a gyermek fizikai és lelki védelmének nem a reális veszélyeknek megfelelő, 

túlzott szülői megvalósítása. 

2. Veszélyeztetés – a gyermekek fizikai büntetése, vagy olyan helyzeteknek való 

kitettsége, amely testi vagy lelki épségüket veszélyezteti, és amelynek megváltoztatására 

a szülők kevés figyelmet fordítanak. Ennek a szülői attitűdnek a hatása traumatikus vagy 

potenciálisan traumatikus az adott gyermek számára. 

− Kommunikáció – Tulajdonítás: a Kommunikáció-Tulajdonítás dimenziót az érzelmi 

bántalmazás kutatása alapján dolgoztuk ki (Bavolek, 1989; Conners és mtsai, 2006), mellé téve 

a túlvédésben jellemzőbb engedékeny-ajnározó kommunikációs stílust. Ez a dimenzió a 

szélsőséges szülői attitűdök kommunikációs megjelenését gyűjti egybe. Aldimenziói: 

1. Engedékeny kommunikáció – erélytelen, a gyermek kívánságainak inkább engedő 

kommunikációs stílus. 

2. Ajnározás – a gyermek pozitív tulajdonságait túlzottan hangsúlyozó, „agyondícsérő” 

kommunikációs stílus. 

3. Negálás – verbális elutasítás, mely a szülők gyermekeik általi nehéz elérhetőségét jelzi. 

4. Negatív kommunikáció – a gyermekre vonatkozó negatív tartalmú megjegyzések, a 

gyermek másokkal történő negatív összehasonlítása, felelősségre vonása. Címkézés – 

„becenév” adása, amely a gyermek számára fájdalmas, emellett negatív tulajdonságok, 

jellembeli hibák tulajdonítása a gyermeknek. Gúnyolás – a gyermek kinevetése, 

gúnyolása, viccelődés olyan dolgokkal, amelyről a gyermek nem tehet (például a 

gyermek gyengeségein, ügyetlenségén). 



 145 

− Elérhetőség: a nevelési rugalmasság (Kozéki, 1975) egyik oldala, ami azt mutatja meg, hogy a 

szülő milyen mértékben foglal helyet a gyermek pszichés terében. Az attitűd célja lehet a lelki 

proxemika szabályozása. Aldimenziói: 

1. Intrúzió – az a szülői magatartás, amikor a szülő a gyermek szükségleteit figyelmen 

kívül hagyva indokolatlan mértékben benne kíván lenni gyermeke személyes terében. 

2. Rideg bánásmód – ezt a szülői attitűdöt megtapasztaló gyermekek érzelmi ridegséget, 

távolságtartást éreznek szüleiktől. 

− Válaszkészség: a nevelési rugalmasság (Kozéki, 1975) másik oldala, ami a szülő gyermeke 

igényeire való érzékenységét mutatja. Aldimenziói: 

1. Elkényeztetés – a gyermek igényeinek túlzott mértékű kielégítése. 

2. Ignorálás – a gyermek és a gyermek szükségleteinek figyelmen kívül hagyása, mely a 

szülő csökkent válaszkészségét jelzi. 

− Érzelmek: a gondoskodás, szülői szeretet, elfogadás vs. elutasítás, elfogadás hiánya 

konstruktumait olvasztja magába. Ez a dimenzió a pszichés jólét és a pszichopatológia 

szempontjából az egyik legrelevánsabb, a legtöbb vizsgálat azonosítja (Parker, 1983). 

1. Meleg érzelmek – a szülői szeretet, elfogadás kifejezései. 

2. Hideg érzelmek – olyan érzelmek meglétét vizsgálja, amelyek a szülői negatív 

viszonyulás, elutasítás hátterében húzódnak meg. 

3. Kiegészítő konstruktumok: olyan érzelmi minőségeket próbáltunk itt megfogalmazni, 

amelyek befolyást gyakorolhatnak a szülő-gyermek érzelmi kapcsolatrendszerére: 

1. Ambivalens érzelmek – olyan itemeket tartalmazó aldimenzió, ami a szülő  

ellentmondásos érzelmeinek meglétére kérdez rá gyermekével való kapcsolatában, 

vagy a szülő bizonytalanságát fogalmazza meg a gyermeke felé megélt érzelmeit 

illetően. 

2. Érzelmi intenzitás: az érzelmek erősségére utaló dimenzó. 

 

A ChRAQ elméleti konstrukciójában újdonságnak számít a nevelés rugalmassági komponensének 

(Kozéki, 1975) megjelenése. Ezzel a komponenssel a szülői attitűdök dinamikus jellegét kívántuk 

hangsúlyozni, ami nagy valószínűséggel szerepet játszik a szülő-gyermek szinkron, és ezáltal a 

kötődési és mentalizációs minőség létrejöttében (lásd az II.2.3.4. fejezetet). Másik újdonságunk az 

érzelmi dimenzió kiegészítő konstruktumaiban fogalmazódik meg. Azt feltételezzük, hogy a szülő-

gyermek kapcsolati minőség nem csak az érzelmi hőfoktól, hanem olyan jellemzőktől is függhet, 

mint az ambivalencia, vagy az érzelmi intenzitás adekvátsága. 



 146 

 

 

 

29. Táblázat: a ChRAQ elméleti konstruktumának fő- és aldimenziói - a táblázatból leolvasható az aldimenziók 
feltételezett viszonya a két téves szülői bánásmódhoz, a túlvédéshez és a bántalmazáshoz 

A ChRAQ kérdőív elméleti dimenziói 
túlvédés közeli pólusok  bántalmazás közeli pólusok 

1. Szerepelvárás 

Infantilizáció vs. Túlzott elvárás 
(partneresítés és parentifikáció) 

2. Autonómia 
Kontroll hiánya/túlzott kontroll 

Döntés vs. Túlzott kontroll 
Büntetés-jutalmazás (Külső motiválás) 

3. Védelem 
Túlféltés vs. Veszélyeztetés 

4. Kommunikáció - Tulajdonítás 
Engedékeny kommunikáció 

Pozitív kommunikáció (ajnározás) vs. Negatív kommunikáció 
(negálás, címkézés, gúnyolódás) 

5. Elérhetőség 
Intrúzió vs. Rideg bánásmód 

6. Válaszkészség 
Elkényeztetés vs. Ignorálás 

7. Érzelmek 
Meleg érzelmek vs. Hideg érzelmek 

kiegészítő konstruktumok: 
Érzelmi ambivalencia 

Érzelmi intenzitás 
 

A ChRAQ túlvédés skáláit vizsgálatunkban a gyermeki coping stratégiákkal vetettük össze. A 

megküzdés a pszichiés stresszre érkező, a stressz kezelésére irányuló egyéni reakciómódok 

összessége (Tringer, 2007). Különböző szerzők különböző coping kategóriákat határoznak meg. 

Lazarus és Folkman (1984) probléma- (a helyzet megváltoztatására irányuló) és érzelemfókuszú (a 

helyzet által okozott érzelmi állapot módosítása) megküzdést különített el. Moos (1993) 

elméletében megkülönbözteti a megküzdés fókuszát (megközelítő vagy elkerülő), valamint a 

módját (kognitív vagy viselkedéses), és ezek kombinálásával négy megküzdési csoportot hoz létre 

(megközelítő kognitív, megközelítő viselkedéses, elkerülő kognitív, elkerülő viselkedéses). Ezeken 

kívül megfigyelhetőek olyan megküzdési módok, amelyek az egyén arousal szintjét csökkenthetik, 

de a problémahelyzetet nem oldják meg, inkább romboló hatásúak, ezeket nem konstruktív coping 

stratégiáknak nevezzük (Fedorowicz, 1995). 8-11 éves gyermekek vizsgálata kimutatta, hogy a 

fenti, felnőttekre alkalmazott coping kategóriák gyermekeknél kevésbé alkalmazhatók. Fedorowitz 

(1995) három gyermeki kategóriát különített el: monitorozó coping stratégia (a stresszor 
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figyelemmel követése, kezelése a cél), ventilláló coping stratégia (az érzelmek kifejezése, agresszív 

cselekvés jellemzi), tompító coping stratégia (a stresszor elkerülése, vagy átalakítása a célja). A 

coping stratégiák adaptivitását vizsgálva elmondható, hogy a kognitív, megközelítő stratégiák 

kontrollálható helyzetekben, hosszú távon, míg a viselkedéses, elkerülő stratégiák pedig 

kontrollálhatatlan helyzetekben rövid távon adaptívak (Folkman, Moskowitz, 2004; Skinner, 

Zimmer-Gembeck, 2007). 

A coping stratégiák fejlődésében kiemelkedő fontosságú a szülők hozzájárulása a szocializációs 

folyamaton keresztül. A szülők szociális kogníciója, attitűdjei, nevelési és egyéb viselkedése 

formálja a gyermek később alkalmazott megküzdési stratégiáit (Compas és mtsai, 2001, Skinner és 

Zimmer-Gembeck, 2007). A támogató környezetben felnövekvő gyermekek hatékonyabban 

bírkóznak meg a megjelenő problémákkal (Eisenberg és mtsai, 1996). Pozitív szülői attitűdök 

hiányában, bántalmazó környezetben az elkerülő megküzdési módok megjelenése valószínűbb 

(Eisenberg és mtsai, 1996; Skinner és Zimmer-Gembeck, 2007). A túlvédés tekintetében kevés 

vizsgálat van arra vonatkozóan, hogy a szülői attitűdök ezen csoportja milyen hatást gyakorol a 

gyemeki megküzdésre. Azt viszont tudjuk, hogy a szülői túlvédés szorongásos tünetekhez, a 

szociális kompetenciák gyengeségéhez, ezáltal a szociális területen megjelenő viselkedés 

hatékonyságának csökkenéséhez vezet (Parker, 1983; Lindhout és mtsai, 2008). 

 

A pszichológiai túlvédés vizsgálatának ezen szakaszán tehát kettős célt fogalmaztunk meg: (1) azt 

szándékoztunk bebizonyítani, hogy a fenti módon előállt diszfunkcionális nevelői attitűdök elméleti 

konstrukciója, és ezen belül a túlvédésre vonatkozó dimenziók megfelelő pszichometriai 

paraméterekkel rendelkeznek; (2) másrészt azt akartuk megmutatni, hogy a túlvédő szülői attitűdök 

interakcióba kerülnek a gyermekek által alkalmazott coping stratégiákkal. 

IV.4.1.2. Módszer 

A ChRAQ kérdőívcsalád első vizsgálata kisiskolás korúakkal (7-10 év) és szüleikkel zajlott, tehát a 

ChRAQ-CHP és a ChRAQ-PCH változatokat próbáltuk ki. A kutatás két részből, egy 

elővizsgálatból, és egy vizsgálatból állt. Az elővizsgálati rész célja a teljes itembázis redukciója, 

fejlődéslélektani vizsgálata volt, a vizsgálati részben pedig a kialakult rövidebb forma 

pszichometriai tulajdonságait határoztuk meg. Vizsgálatunkat egy nagyobb város (N≈150.000 fő) és 

egy kisebb város (N≈10.000 fő) iskoláiban folytattuk. 

 

A vizsgálati személyek 

Elővizsgálati rész: 17 4. osztályos gyermeket (életkor átlaga: 10,15, szórás: 0,47, tartomány: 9-11, 8 
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fiú és 9 lány, 6 kisvárosi - 3 fiú, 3 lány -, 11 nagyvárosi - 5 fiú, 6 lány - iskolából) vontunk be a 

kérdőív elővizsgálatába. A gyermekeket mindkét szülőről külön kérdeztük meg. Az elővizsgálat 

szülői részét 45 szülővel végeztük el (39 anya, 6 apa), akik szintén 4. osztályos gyermekeket 

neveltek - ez a fejlődési szempont figyelembevétele miatt volt fontos. 

 

Vizsgálati rész: 74 4. osztályos gyermek (életkori átlag: 10,21 év, szórás: 0,54, tartomány: 9-12; 

nemek aránya: 33 fiú - 44% -, 41 lány - 56%), 74 anya (életkori átlag: 37,19, szórás: 4,08, 

tartomány: 29-50), 52 apa (életkori átlag: 40,92, szórás: 4,33, tartomány: 33-56) vett részt a 

vizsgálatunkban. Az említett nagyobb és kisebb város három iskolájából válaszottuk a tanulókat. A 

nagyobb város egyik elitnek számító és egyik külvárosi iskolájának egy-egy 4. osztályát, valamint a 

kisvárosi általános iskola két 4. osztályát. A gyermekek megoszlása a 4 osztályban a következő 

volt: nagyváros/elit: 25 fő, nagyváros/küvárosi: 18 fő, kisvárosi osztályok: 16 és 15 fő. 

 

A vizsgálati eszközök 

Elővizsgálati rész: Az elővizsgálatban csak a ChRAQ-CHP (kisiskolás gyermek változat) és 

ChRAQ-PCH (kisiskolás szülő változat) teljes itembázisait használtuk (az itemebázisok elemszáma 

rendre 160 és 167 voltak). A ChRAQ elméleti megfontolásait fentebb részletesen kifejtettem, most 

essen szó az itemek konkrét kialakításáról. Az itemek alapját az 28. táblázatban felsorolt, támpontul 

használt kérdőívek itemeinek saját elméleti struktúránkhoz, valamint az attitűdskálák kialakításának 

általános követelményeihez adaptált változatai képezték (Szokolszky, 2006; Holden, Buck, 2002). 

Figyeltünk arra, hogy a különböző korosztályokhoz kialakított itemeket az általunk vizsgálni kívánt 

8-10 éves korosztály kognitív képességeihez alkalmazzuk (fejlődési szempont). Ezeken az itemeken 

kívül kiegészítettük az itembázisokat a felhasznált elméleti modelleknek és az elméleti strukturának 

megfelelő itemekkel, valamint olyan itemekkel, amelyek az adott korosztály hétköznapi 

viselkedését reprezentálhatják (kisiskolásoknál például: „Segít az öltözködésben (előkészíti a 

ruháidat/ segít felvenni a ruhádat/ beköti a cipődet/ feladja a sapkádat stb.)”). Ezt azért tartottuk 

fontosnak, mert tapasztalataink szerint a fiatalabb gyermekek megbízhatóbban válaszolnak konkrét, 

általuk jól ismert viselkedésekkel kapcsolatban, mint elvont fogalmakra (Csomortáni, 2013a), és ez 

összhangban áll a kognitív fejlődés elméleteivel is (Vajda, 2006). 

 

Vizsgálati rész: 

1. ChRAQ (Child Rearing Attitudes Questionnaire) 

A ChRAQ gyermeki változatában (CHP) a gyermeket az általa érzékelt szülői nevelésről 

kérdezzük, a szülői változatban (PCH) pedig a szülőt kérjük arra, hogy saját nevelési attitűdjeit 
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értékelje. Mindkét kérdőívformánál bizonyos kijelentések saját helyzetükre vonatkozó 

igazságtartalmát kell megítélni egy 5 fokú Likert-skálán. A ChRAQ vizsgálati változatokat a fent 

leírt itembázisokból alakítottuk ki úgy, hogy módosítottuk vagy elhagytuk a gyermekek által nem 

érthető, a szülők által kritizált itemeket, majd a fennmaradó itemhalmazokon skálánként 

faktoranalízist végeztünk, és a skálákra legjobban illeszkedő (faktorsúly > 0,40) itemeket hagytuk 

benn. Azért nem a teljes itemhalmazon végeztünk feltáró faktoranalízist, mert az egyes elméleti 

skálák megküzdési relevanciáját akartuk megvizsgálni (a feltáró faktoranalízist a következő 

kutatásban végeztük el, lásd IV.4.2. fejezet). A fennmaradó itemek száma a fenti műveletek után 54 

a gyermek, 111 a szülő változatra. Mivel a skálák között nem csak a túlvédésre utalóak vannak, 

ezért a továbbiakban csak a túlvédéssel szűkebben kapcsolatba hozható skálákat ismertetem (a 

bántalmazásra vonatkozó skálák eredményei megtalálhatóak a már említett szakdolgozatban - 

Csűry, 2010). 

A szülői túlvédéssel szorosabban kapcsolatba hozható skálák adatai és itempéldáik a következők: 

- infantilizáció: 

 - CHP: 4 item, példa: “Segít bepakolni a táskádba az iskolai dolgaidat.” 

 - PCH: 4 item, példa: “Segítek a gyermekemnek az esti fürdésnél (levetkőzni/ 

megmosakodni/ megtörülközni stb.).” 

- túlzott kontroll: 

 - CHP: 6 item, példa: “Elvárja tőled, hogy szófogadó légy.” 

 - PCH: 10 item, példa: “Szeretem a gyermekemnek megmondani, hogy mit tegyen.” 

- intrúzió: 

 - CHP: 3 item, példa: “Csak veled szeretne foglalkozni.”  

 - PCH: 6 item, példa: “Az időm nagy részét kitöltik a gyermekemmel foglalkozó 

gondolataim.” 

- elkényeztetés: 

 - CHP: 3 item, példa: “Különleges alkalom nélkül is kapsz tőle ajándékot.” 

 - PCH: 4 item, példa: “A gyermekem kívánságait veszem figyelembe, amikor családi 

programot szervezek.” 

- túlféltés: 

 - CHP: 3 item, példa: “Aggódik amiatt, hogy nem eszel eleget.” 

 - PCH: 4 item, példa: “Aggódom azok miatt a dolgok miatt, amelyek a gyermekemmel 

történhetnek.” 

 

2. CCQ (Child Coping Questionnaire - Fedorowitz, 1995) 
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A gyermekeket arra kértük, hogy a CCQ coping stratégiákra vonatkozó, önbeszámolón alapuló 

kérdőívre is válaszoljanak (a kérdőívet Csűry Angéla fordította magyar nyelvre - Csűry, 2010). A 

kérdőív 81 itemből áll, minden itemnél egy 4 fokú Likert skálán kell döntést hozniuk a vizsgálati 

személyeknek arra vonatkozóan, hogy az adott viselkedésmód milyen mértékben jellemző rájuk. A 

Kérdőívet eredetileg 8-11 éves gyermekekre dolgozták ki, ami megfelel a mi vizsgálati 

gyermekmintánk életkori adatainak. A CCQ a következő aldimenziókból és származtatott skálákból 

áll: 

 

− Kognitív döntéshozás: a probléma megoldásának lehetséges módjairól és a következményekről 

való gondolkodás; 

− Direkt problémamegoldás: probléma megoldása érdekében történő cselekvés; 

− Önnyugtatás: önnyugtató vagy relaxációs stratégiák alkalmazása a distressz érzés 

csökkentésére; 

− Pozitív kognitív újrastrukturálás: arra való erőfeszítés, hogy a helyzetet sokkal pozitívabbnak 

lássuk; 

− Reményteli gondolatok: kívánságok, imádkozás, csodavárás, amelynek célja a helyzet jobbra 

fordítása; 

− Érzelmek elfojtása: a probléma bagatellizálásával, elfedésével kapcsoatos gondolatok; 

− Kognitív elkerülés: erőfeszítést tenni a problémáról való gondolkozás elkerülésére; 

− Támasz keresés: családtagok, barátok bevonása a probléma megbeszélésébe; 

− Megküzdés hiánya: tanácstalanság, nincs problémamegoldó stratégia; 

− Elkerülő viselkedés: aktív erőfeszítést tenni a problémahelyzet elkerülésének céljából; 

− Elterelő cselekvések: a problémától, annak jelenlététől valamilyen cselekvéssel próbálja magát 

távol tartani; 

− Érzelmek kifejezése: a katarzis elérése céljából adja ki magából az érzéseit; 

− Agresszív cselekvés: kognitív, verbális vagy fizikai cselekvések, amelyek impliciten vagy 

expliciten mások megsértésére irányulnak; 

− Negatív szűrés: a problémán való gondolkodás, rágódás. 

 

Három magasabb szintű modell: 

5. Lazarus és Folkman (1984) 

1. Probléma-fókuszú coping stratégia: ami a helyzet megváltoztatására irányul; 

2. Érzelem-központú coping stratégia: az érzelmi állapot megváltoztatására irányul; 
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3. Nem konstruktív coping stratégia: a feszültség pillanatnyi csökkentése valódi 

problémamegoldás nélkül; 

6. Moos (1993) 

1. Elkerülő coping stratégia: a probléma súlyának kognitív/viselkedéses csökkentése; 

2. Megközelítő coping stratégia: kognitív/viselkedéses kezdeményezése a helyzet 

megváltoztatásának; 

7. Fedorowitz (1995) 

1. Monitorozó coping stratégia: a stresszor figyelemmel követése, kezelése a célja; 

2. Ventilláló coping stratégia: érzelmek kifejezése, agresszív cselekvés; 

3. Tompító coping stratégia: a stresszor elkerülése, vagy átalakítása a cél. 

 

A vizsgálat lefolytatása 

Elővizsgálati rész: 

A gyermekek esetén a kiválasztott osztályokban az osztálytanítókat arra kértük, hogy jelöljenek ki 

kiemelkedő és gyenge verbális képességű, magas és alacsony SES-ű tanulókat. A tanulók szüleit 

tájékoztattuk a vizsgálat céljáról írásban, és beleegyezésüket kértük a vizsgálat lefolytatására. 

Azoknál a gyermekeknél, akiknek a szülei beleegyeztek a vizsgálatba, két személyes helyzetben, 

előre kialakított protokoll szerint töltöttük ki a ChRAQ-CHP teljes itembázisát. A protokoll arról 

szólt, hogy minden itemet egyenként felolvastattunk az adott gyermekkel, majd a következő 

kérdéseket tettük fel egy-egy itemmel kapcsolatban: értette-e az adott itemet, hogyan tudná 

megmagyarázni az adott itemet egy iskolatársának, van-e sajátélménye az adott itemmel 

kapcsolatban, vagy találkozott-e olyan gyermekkel, akivel ilyen történt. A protokoll célja az volt, 

hogy az eltérő verbális fejlettségű és SES-ű gyermekek esetén kiszűrjük azokat az itemeket, 

amelyek nehezen érthetőek a számukra. Ezeket az itemeket a gyermekek válaszainak elemzése után 

átalakítottuk, vagy teljesen elhagytuk. 

A szülők esetén az adott osztályokban kiküldtük a vizsgálati felkérést a tanító által SES alapján 

(magas/alacsony) kiválasztott szülőknek, valamint mellékeltük a ChRAQ-PCH teljes itembázisát, és 

arra kértük őket, hogy a válaszok jelölése mellett írjanak megjegyzéseket a nehezebben érthető 

itemek mellé. Visszajelzéseik alapján kiszűrtük azokat az itemeket, amelyek nehezebben érthetőek, 

vagy a szülők szerint irrelevánsak voltak nevelési szokásaikra, és a továbbiakban a gyermekekéhez 

hasonló módon jártunk el. 

 

Vizsgálati rész: 
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A vizsgálati részben először hazaküldtük a gyermekekkel a szülői beleegyező nyilatkozatot, a 

ChRAQ-PCH kialakult változatát, valamint a demográfiai kérdőívet. Csak azokkal a gyermekekkel 

töltettük ki csoportosan a ChRAQ-CHP-t és a CCQ-t, akiknek a szülei beleegyeztek a vizsgálatba, 

és legalább az egyik szülő kitöltötte a kért kérdőíveket. A kérdőívet nem töltő gyermekek számára 

játékos feladatokat vittünk. A vizsgálatra vonatkozó kutatásetikai szabályokat betartottuk, mind az 

elővizsgálati, mind a vizsgálati rész esetén a gyermekek tesztkitöltéseit a tanórák idején végeztük. 

IV.4.1.3. Eredmények 

Az adathiány mértéke minden kérdőív esetén 20% alatt volt, ezért a hányzó adatokat a 

szakirodalomnak megfelelően (Schafer, Graham, 2002) az itemátlagokkal helyettesítettem (a 

gyermekeknél a hiány sokkal alacsonyabbnak adódott, hiszen a felvétel idején figyeltünk a 

hiánytalan kitöltésre). 

A skálák belső konzisztenciájának értékeit a 30. táblázat tartalmazza. A túlvédéssel kapcsolatos 

skálák Cronbach alfa értékei 0,42-0,72 között váltakoztak a CHP, 0,32-0,81 között pedig a PCH 

változat esetén. 

 

A kialakult túlvédés skálák viszonyát magasabbrendű faktoranalízissel végeztük a CHP és PCH 

verzió esetében is (Principal Components, VARIMAX), az eredmények a 31. és 32. táblázatokban 

láthatóak (a továbbiakban az F, illetve M jelzések az apára és az anyára vonatkoznak). Izgalmas 

eltérés mutatkozik a két verzió magasabbrendű faktorstruktúrájában: míg a CHP esetén kijön egy a 

szakirodalomban többször igazolt Meleg túlvédés vs. Hideg túlvédés, addig a szülők esetén három 

faktoros modell alakul ki, amit Védelem (a szülő védelmi funkciójához kötődő attitűdök, kevésbé 

függ össze az érzelmekkel), Összeolvadás (az érzelmi-kötődési funkciókhoz kötődő attitűdök) és 

Infantilizáció (ami az eredeti infantilizáció dimenziót foglalta magába) faktornevekkel írtunk le. 

 

A legizgalmasabb eltérés a két verzió között az Intrúzió dimenzióra adódott, ami a gyermekeknél 

hideg, míg a szülőknél meleg érzelmi színezetet nyer. Több tanulmány jelez problémát a szülői 

kérdőívek faktorai kapcsán (pl. Parker, 1983), a jövőben fontos lenne a gyermekek és a szülők 

eltérő nevelési perspektívájának a kérdőívek faktorstruktúrájában megmutatkozó jeleit pontosabban 

bemutatni és értelmezni. 

A ChRAQ túlvédésskálák konvergens validitásának vizsgálatára megnéztem a ChRAQ túlvédés 

skáláinak az érzelmi skálákkal (hideg/meleg érzelmek) mutatott korrelációját. A gyermekek jelzései 

alapján az infantilizáció szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a meleg érzelmekkel, az anyai 

túlzott kontroll negatív korrelációt a meleg érzelmekkel, és mindkét szülő esetén pozitívan korrelált 
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a negatív érzelmekkel. A szülők jelzései alapján az apai infantilizáció pozitívan korrelált a meleg 

érzelmekkel, a szülői intrúzió pozitívan korrelált a meleg érzelmekkel, az anyák esetén negatívan 

korrelált a hideg érzelmekkel, az apai túlféltés pozitívan korrelált a meleg érzelmekkel. Mind a 

gyermekek és a szülők jelzései alapján, mindkét szülőre az elkényeztetés pozitívan korrelált a 

meleg érzelmekkel (a korrelációk mértékét és a szignifikanciaszintet az 33. táblázat tartalmazza). 

Ezek a korrelációk eltérő mintázatokat mutatnak a túlvédésformák és a szülői érzelmek 

viszonylatában. Az érzelmi dimenziók minden változat és mindkét szülő esetén szignifikáns negatív 

korrelációt mutattak egymással (CHM: r=-0,473, p<0,01; CHF: r=-0,321, p<0,01; MCH: r=-0,368, 

p<0,01; FCH: r=-0,266, p<0,01), ami a túlvédés dimenziókkal való összehasonlítás érvényességét 

húzza alá.  

 

30. Táblázat: a ChRAQ változatok skáláinak Chronbach alfa értékei 

Skála ChRAQ 
CHP PCH 

Szerepelvárás 
− Infantilizáció 
− Túlzott elvárás 

 
0,66 
0,44 

 
0,51 
0,58 

Autonómia/kontroll 
− Túlzott kontroll 
− Büntetés/jutalmazás 
− Döntés 

 
0,56 
0,67 

- 

 
0,64 
0,80 
0,67 

Minősítő kommunikáció 
− Negálás 
− Pozitív/negatív 

kommunikáció 
− Gúnyolás/ajnározás 
− Címkézés 

 
0,57 
0,72 

 
- 
- 

 
0,34 
0,63 

 
0,41 
0,70 

Elérhetőség 
− Rideg bánásmód 
− Intrúzió 

 
0,52 
0,55 

 
0,67 
0,67 

Válaszkészség 
− Elkényeztetés 
− Ignorálás 

 
0,42 
0,79 

 
0,73 
0,62 

Védelem 
− Túlféltés 
− Veszélyeztetés 

 
0,72 
0,58 

 
0,68 
0,32 

Érzelmek 
− Hideg 
− Meleg 

 
0,63 
0,59 

 
0,79 
0,81 

 

A CHP változat túlvédés skálái között az anyai és apai eredmények korrelációja viszonylag 

magasnak bizonyult: infantilizáció (r=0,515, p<0,01), túlzott kontroll (r=0,534, p<0,01), intrúzió 
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(r=0,741, p<0,01), elkényeztetés (r=0,683, p<0,01), túlféltés (r=0,737, p<0,01). A PCH változat 

anyai és apai túlvédés skáláinak korrelációja az alcsony és a közepes értékek között váltakoztak: 

infantilizáció (r=0,360, p<0,01), túlzott kontroll (r=0,274, p<0,01), intrúzió (r=0,289, p<0,01), 

elkényeztetés (r=0,299, p<0,01), túlféltés (r=0,396, p<0,01). A CHP és PCH változatok megfelelő 

skálái között az anyai korrelációk csak az infantilizáció (r=0,403, p<0,01), az elkényeztetés 

(r=0,275, p<0,01) és a túlféltés (r=0,286, p<0,01) dimenzióknál voltak szignifikánsak, míg apai 

korrelációk egyik dimenizóra sem adódtak szignifikánsnak. 

 

31. Táblázat: a CHP verzió magasabbrendű faktortáblája 

 Komponensek 

 Meleg túlvédés Hideg túlvédés 

Elkényeztetés   

CHM 0,820 -0,232 

CHF 0,753 -0,223 

Infantilizáció   

CHM 0,710 0,097 

CHF 0,749 0,148 

Túlféltés   

CHM 0,504 0,139 

CHF 0,668 0,122 

Túlzott kontroll   

CHM -0,185 0,869 

CHF -0,013 0,718 

Intrúzió   

CHM 0,381 0,703 

CHF 0,085 0,785 

Sajátérték   

CHM 1,610 1,332 

CHF 1,581 1,217 

% Variancia   

CHM 32,206 26,640 

CHF 31,616 24,345 
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32. Táblázat: a PCH verzió magasabbrendű faktortáblája 

 Komponensek 

 Védelem Összeolvadás Infantilizáció 

Túlzott kontroll    

MCH 0,878 0,042 -0,142 

FCH 0,867 0,069 -0,162 

Túlféltés    

MCH 0,751 0,233 0,249 

FCH 0,766 0,188 0,290 

Elkényeztetés    

MCH 0,042 0,851 -0,045 

FCH 0,015 0,606 0,512 

Intrúzió    

MCH 0,191 0,715 0,136 

FCH  0,912 -0,046 

Infantilizáció    

MCH 0,027 0,053 0,972 

FCH 0,015 0,023 0,934 

Sajátérték    

MCH 1,374 1,295 1,049 

FCH 1,373 1,239 1,246 

%Variancia    

MCH 27,471 25,896 20,972 

FCH 27,450 24,775 24,929 

33. Táblázat: a ChRAQ érzelmi dimenziók és a túlvédés dimenziók korrelációi 

 Infantilizáció Túlzott 
kontroll Intrúzió Elkényeztetés Túlféltés 

Meleg 
érzelmek 

CHM 0,335** CHM -0,301** CHM  CHM 0,436** CHM  

CHF 0,230* CHF  CHF  CHF 0,389** CHF  

MCH  MCH  MCH 0,363** MCH 0,332** MCH  

FCH 0,348** FCH  FCH 0,428** FCH 0,441** FCH 0,331** 

Hideg 
érzelmek 

CHM  CHM 0,401** CHM  CHM  CHM  

CHF  CHF 0,327** CHF  CHF  CHF  

MCH  MCH  MCH -0,321** MCH  MCH  

FCH  FCH  FCH  FCH  FCH  

*: p<0,05; **: p<0,01 
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A következő részben a demográfiai adatok tekintetében elemzem a ChRAQ eredményeit. A nemek 

tekintetében nem találtam különbséget a túlvédés dimenziók között. Az anyák és apák adatai esetén 

a gyermeki változatban az infantilizáció (Mm=9,48, Mf=6,91, t(73)=7,445, p<0,0001), a túlzott 

kontroll (Mm=19,55, Mf=18,47, t(73)=3,068, p<0,003), valamint a túlféltés (Mm=9,27, Mf=8,47, 

t(73)=3,107, p<0,003) az anyákra volt magasabb. A szülői változatban csak az intrúziónál találtam 

ilyen tendenciát (Mm=22,59, Mf=21,67, t(73)=1,892, p<0,062).  

Az elvált és az együttélő szülők különbségeit vizsgálva azt találtam, hogy gyermekek válás esetén 

túlféltőbbnek látják az anyjukat (M0=8,15, M1=10,15, t(55)=-2,457, p<0,017), míg kevésbé 

infantilizálónak az apjukat (M0=7,71, M1=5,86, t(54,8)=2,690, p<0,009), mint a házas szülővel élő 

gyermekek. A házasságban élő anyák viszont nagyobb elkényeztetésről számoltak be, mint az elvált 

anyukák (M0=15,07, M1=12,89, t(55)=2,766, p<0,008). 

 

A fiatalabb és idősebb gyermekek között nem találtam szignifikáns különbséget, ami a viszonylag 

homogén korcsoportnak köszönhető. A család egy főre jutó havi jövedelme alapján gazdagabbakra 

és szegényebbekre osztott csoportokban a következő különbségek adódtak: a gyermekek 

túlféltőbbnek látták az anyjukat a szegényebb (Mg=8,27, Ms=10,44, t(72)=-3,057, p<0,003), és 

kontrollálóbbnak az apjukat a gazdagabb (Mg=19,13, Ms=17,69, t(72)=2,047, p<0,044) 

családokban; az anyák túlféltőbbnek pontozták magukat a szegényebb (Mg=10,2, Ms=13,64, 

t(72)=-4,536, p<0,0001), az apák infantilizálóbbnak a gazdagabb (Mg=9,58, Ms=8,33, t(72)=2,083, 

p<0,041), míg túlféltőbbnek a szegényebb (10,19, Ms=12,56, t(72)=-3,413, p<0,001) családokban.  

 

Az anya életkora (M=37,19) alapján a gyermekek intrúzívabbnak látták az apjukat az idősebb anyák 

esetén (Mö=8,03, Mf=6,95, t(72)=2,352, p<0,021), az anyák pedig túlféltőbbnek látták magukat, ha 

a fiatalabb korcsoportba tartoztak (Mö=10,86, Mf=12,7, t(72)=-2,211, p<0,03). Az apa életkora 

(M=40,92) alapján a gyermekek kontrollálóbbnak látták az anyjukat (Mö=20,42, Mf=18,76 , 

t(72)=2,277, p<0,026) és az apjukat (Mö=19,3, Mf=17,72, t(72)=2,269, p<0,026) az idősebb apák 

esetén. 

Az anya iskolai végzettsége alapján a gyermekek kontrollálóbbnak (Mm=20,12, Ma=18,5, 

t(72)=2,122, p<0,037), intrúzívabbnak (Mm=8,47, Ma=6,26, t(72)=4,053, p<0,0001) látták a 

magasabb iskolai végzettségű anyákat, ebben az esetben az apákat is intrúzívabbnak (Mm=7,87, 

Ma=6,79, t(72)=2,237, p<0,028) látták. Az anyák (Mm=10,52, Ma=14,11, t(72)=-4,53, p<0,0001) 

és az apák (Mm=10,47, Ma=12,77, t(72)=-3,134, p<0,002) túlféltőbbnek látták magukat 

alacsonyabb anyai végzettség esetén. 
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Az apa iskolai végzettsége alapján a gyermekek kontrollálóbbnak (Mm=20,26, Ma=16,66, 

t(72)=2,182, p<0,032), intrúzívabbnak (Mm=8,21, Ma=7,06, t(72)=2,054, p<0,044) látták az 

anyákat magasabb, túlféltőbbnek (Mm=8,6, Ma=10,09, t(72)=-2,016, p<0,048) alacsonyabb apai 

végzettség mellett. A gyermekek intrúzívabbnak (Mm=7,56, Ma=6,03, t(72)=1,997, p<0,05) látták 

az apjukat magasabb, és elkényeztetőbbnek (Mm=7,66, Ma=8,82, t(72)=-2,223, p<0,029), 

túlféltőbbnek (Mm=7,83, Ma=9,26, t(72)=-2,242, p<0,028) alacsonyabb apai végzettség mellett. Az 

anyák (Mm=10,65, Ma=13,18, t(72)=-3,111, p<0,003) és az apák (Mm=9,87, Ma=13,03, t(72)=-

4,814, p<0,0001) túlféltőbbnek látták magukat alacsonyabb apai végzettség mellett. 

A gyermekek száma (M=2,24) csak az anyák infantilizációjára volt hatással: az anyák 

infantilizálóbbnak látták magukat kevesebb gyermek esetén (Mm=8,53, Ma=10,06, t(72)=-2,141, 

p<0,036). 

 

A következő lépésben megvizsgáltam, hogy a különböző iskolák és osztályok SES viszonyai 

eltérnek-e egymástól szignifikánsan - a SES becsléséhez a szülők iskolai végzettségét, a családi egy 

főre jutó havi jövedelmet, valamint a gyermekek számát használtam fel (ezek mind ordinális 

változók voltak). Mann-Whitney próba nem mutatott jelentős különbség a kisvárosi osztályok 

között, ezért ezeket egy csopotba soroltam (anya végzettsége: U=89,5, p<0,19; család egy főre eső 

havi jövedelme: U=100,5, p<0,425; gyermekek száma: U=90, p<0,204; csak az apa végzettségére 

volt szignifikáns: U=42,5, p<0,001). Kruskal-Wallis próbával bizonyítottam, hogy az anya 

(MR1=58,52, MR2=19,28, MR3=31,13, X2(2)= 42,107, p<0,0001) és az apa (MR1=59,36, 

MR2=20,81, MR3=29,56, X2(2)= 44,453, p<0,0001) iskolai végzettsége , a családok egy főre eső 

havi jövedelme (MR1=54,36, MR2=26,81, MR3=30,11, X2(2)= 24,343, p<0,0001), valamint a 

gyermekek száma (MR1=36,20, MR2=49,47, MR3=31,60, X2(2)= 8,817, p<0,012) alapján a 

nagyvárosi elit osztály (1-es index) tartozik a legmagasabb, a nagyváros külvárosi osztálya (2-es 

index) a legalacsonyabb, a kisvárosi osztályok (3-as index) pedig a köztes SES kategóriába. 

A továbbiakban ANOVA-t és Tukey próbákat végeztem annak eldöntésére, hogy adódnak-e 

szignifikáns különbségek a ChRAQ túlvédés skálák tekintetében a három SES csoport között. 

A gyermekek jelzései alapján a magasabb SES-ű csoportokban magasabb az anyai kontroll 

(M1=20,28, M2=17,94, M3=19,9, F(2, 71)=3,259, p<0,044 (1-2)), míg az alacsonyabb SES-ű 

csoportokban magasabb az anyai túlféltés (M1=7,8, M2=9,05, M3=10,58, F(2, 71)=5,973, p<0,004 

(1-3)). Az anyai jelzések alapján az elkényeztetés a magasabb SES-ű csoportokban magasabb 

(M1=14,28, M2=13,44, M3=15,48, F(2, 71)=3,369, p<0,04 (2-3)), a túlféltés szintén az 

alacsonyabb SES-ű csoportokban adódott magasabbnak (M1=10,24, M2=13,22, M3=12,19, F(2, 

71)=4,114, p<0,02 (1-2)). Az apai jelzések alapján a túlzott kontroll az alacsonyabb SES-ű 
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csoportokban volt magasabb (M1=33, M2=35,36, M3=35,35, F(2, 71)=5,3, p<0,007 (1-2; 1-3)), az 

elkényeztetés a magasabb SES-űeknél (M1=14,61, M2=13,36, M3=14,96, F(2, 71)=3,368, p<0,04 

(2-3)), míg a túlféltés az alacsonyabb SES-űeknél (M1=9,05, M2=11,9, M3=12,71, F(2, 

71)=12,513, p<0,0001 (1-2; 1-3)). 

 

A következőkben a ChRAQ túlvédés dimenziók és a CCQ II., Moos-féle modelljének (1993 - 

Megközelítő, Elkerülő, Nem konstruktív coping stratégiák) konkurens validitásának részletezése 

történik. Azért ezt a coping modellt választottam, mert ez mutatta a legrelevánsabb eredményeket. 

Az eredmények leírásánál kitérek arra is, hogy a CCQ fődimenziók mögött milyen coping 

aldimenziók húzódnak meg, valamint a tendenciákra is (az eredmények összegzését az 34. táblázat 

tartalmazza). 

 

Az anyákra irányuló gyermeki jelzések esetén az infantilizáció a megközelítő ((r=0,244, p<0,05): 

pozitív kognitív újrastrukturálás (r=0,257, p<0,05)), az elkerülő ((r=0,258, p<0,05): érzelem 

kifejezés (r=0,302, p<0,01), elkerülő viselkedés (r=0,267, p<0,05)), és a nem konstruktív ((r=0,301, 

p<0,01): agresszív cselekvés (r=0,259, p<0,05), megküzdés hiánya (r=0,235, p<0,05)) stratégiákkal 

is korrelált. A túlzott kontroll az elkerülő ((r=0,326, p<0,01): elterelő cselekvés (r=0,312, p<0,01), 

elkerülő viselkedés (r=0,265, p<0,05), kognitív elkerülés (r=0,298, p<0,01), érzelmi elfojtás 

(r=0,248, p<0,05)) coping stratégiákkal. Az intrúzió nem mutatott korrelációt. Az elkényeztetés a 

megközelítő ((r=0,260, p<0,05): kognitív döntéshozás (r=0,240, p<0,05), reményteljes gondolkodás 

(r=0,274, p<0,05)) stratégiákkal korrelált. A túlféltés a megközelítő ((r=0,453, p<0,05): kognitív 

döntéshozás (r=0,292, p<0,05), direkt probémal megoldás (r=0,351, p<0,01), pozitív kognitív 

újrastrukturálás (r=0,429, p<0,01), támasz keresés (r=0,319, p<0,01)), az elkerülő ((r=0,238, 

p<0,05): reményteljes gondolkodás (r=0,297, p<0,05), önnyugtatás (r=0,440, p<0,01))  és nem 

konstruktív (negatív szűrés: r=0,301, p<0,01) stratégiákkal is. 

 

Az apákra vonatkozó gyermeki jelzések szerint az infantilizáció nem állt interakcióban a 

megküzdéssel, a túlzott kontroll (elkerülő viselkedés: r=0,244, p<0,05) és az intrúzió (elterelő 

cselekvés: r=0,254, p<0,05) elkerülő tendenciákkal mutatott korrelációt. Az elkényeztetés a 

megközelítő megküzdéssel ((r=0,324, p<0,01): érzelem kifejezés (r=0,296, p<0,05), támasz keresés 

(r=0,270, p<0,05), reményteljes gondolkodás (r=0,307, p<0,01)), míg a túlféltés a nem konstruktív 

(r=0,231, p<0,05) és az elkerülő ((r=0,267, p<0,05): elterelő cselekvés (r=0,280, p<0,05), 

önnyugtatás (r=0,367, p<0,01)) copinggal. 
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Az anyai jezések alapján az infantilizáció az elkerülő ((r=0,297, p<0,05): elterelő cselekvés 

(r=0,260, p<0,05), elkerülő viselkedés (r=0,346, p<0,01)) stratégiákkal, a túlzott kontroll 

megközelítő tendenciákkal (támasz keresés: r=0,266, p<0,05) állt kapcsolatban. Az intrúzió 

megközelítő (támasz keresés: r=0,296, p<0,05) és elkerülő stratégiákkal ((r=0,280, p<0,05): elterelő 

cselekvés (r=0,308, p<0,01), önnyugtatás (r=0,440, p<0,01)), a túlféltés elkerülő tendenciákkal 

(önnyugtatás: r=0,252, p<0,05) állt kapcsolatban, az elkényeztetés nem korrelált. 

 

Az apai jelzések alapján az infantilizáció és a túlzott kontroll nem volt összefüggésben a copinggal. 

Az ekényeztetés mutatta a legerősebb kapcsolatot az elkerülő stratégiákkal ((r=0,293, p<0,05): 

elkerülő viselkedés (r=0,282, p<0,05), eterelő cselekvés (r=0,230, p<0,05)), az intrúzió inkább 

elkerülő (elterelő cselekvés: r=0,239, p<0,05), míg a túlféltés inkább megközelítő (támasz kereső: 

r=0,289, p<0,05) stratégiákkal asszociálódott. 

 

Megvizsgáltam azt is, hogy a túlvédésskálák szempontjából jelentősen veszélyeztetett csoportok 

(ahol a túlvédés értékek meghaladják az dimenzióátlag + 1 szórás mértéket) coping stratégiái 

jelentősen eltérnek-e a kevésbé vagy nem érintett csoportok értékeitől.  

 

A gyermekek anyai nevelésről adott visszajelzései alapján az infantilizáció (töréspont: 12,67) 

megközelítő (reményteljes gondolkodás: Mm=14,92, Ma=12,2, t(72)=2,638, p<0,01) és elkerülő 

(érzelmek kifejezése: Mm=13,15, Ma=10,91, t(72)=2,158, p<0,034; elkerülő viselkedés: 

Mm=13,84, Ma=12, t(72)=2,032, p<0,046) pontszámokkal, a túlzott kontroll (töréspont: 22,67) 

magasabb nem konstruktív copinggal (nem konstruktív coping: Mm=39,13, Ma=33,6, t(72)=1,983, 

p<0,051), a túlféltés (töréspont: 12,47) magasabb megközelítő (direkt probléma megoldás: 

Mm=20,23, Ma=16,92, t(72)=2,525, p<0,014; támasz keresés: Mm=20,38, Ma=17,01, t(72)=2,123, 

p<0,037; megközelítő: Mm=113, Ma=99,53, t(72)=2,375, p<0,02) és elkerülő (önnyugtató: 

Mm=14,07, Ma=11,92, t(72)=2,384, p<0,02) pontszámokkal állt kapcsolatban. 

 

A gyermek apai nevelésről adott visszajelzései alapján az infantilizáció (töréspont: 9,71) a 

magasabb megközelítő (reményteljes gondolkodás: Mm=14,72, Ma=12,32, t(72)=2,147, p<0,035), 

nem konstruktív (megküzdés hiánya: Mm=12,72, Ma=10,52, t(72)=2,094, p<0,04; nem konstruktív 

coping: Mm=39, Ma=33,54, t(72)=2,041, p<0,045) stratégiákkal állt kapcsolatban. Az intrúzió 

(töréspont: 9,53) a magasabb elkerüléssel (elterelő cselekvés: Mm=16,8, Ma=12,54, t(72)=3,077, 

p<0,003), az elkényeztetés (töréspont: 10,46) magasabb megközelítő (Mm=18,07, Ma=15,35, 

t(72)=2,46, p<0,016; támasz keresés: Mm=20,28, Ma=16,97, t(72)=2,143, p<0,035; reményteljes 
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gondolkodás: Mm=15,21, Ma=12,08, t(72)=3,180, p<0,002; Megközelítő: Mm=114,5, Ma=98,96, 

t(72)=2,867, p<0,005) és elkerülő (önnyugtatás: Mm=13,78, Ma=11,95, t(72)=2,067, p<0,042) 

stratégiákkal állt kapcsolatban. 

34. Táblázat: A ChRAQ változatok túlvédésdimenzióinak szignifikáns kapcsolatai a CCQ Moos-féle modelljének 
skáláival (+:p<0,07, *:p<0,05, **:p<0,01) 

ChRAQ dim. 

CCQ - II. Moos modellje 
Megközelítő Elkerülő Nem konstruktív 

r t r t r t 
Infantilizáció 

CHM * + * + *  

CHF  +    * 
MCH  * * *   

FCH       

Túlzott kontroll 
CHM   **   + 
CHF   +    

MCH +      

FCH       

Intrúzió 
CHM       

CHF   + +   

MCH +  * +   

FCH  *  *   

Elkényeztetés 
CHM *      

CHF ** **  +   

MCH       

FCH  * * +   

Túlféltés 
CHM * * * + +  

CHF   *    

MCH   * +   

FCH * +  +   

 

Az anyák jelzése alapján az általuk jelzett infantilizáció (töréspont: 12,53) magasabb megközelítő 

(pozitív kognitív újrastrukturálás: Mm=17, Ma=14,24, t(72)=3,387, p<0,017; támasz keresés: 

Mm=20,38, Ma=17,01, t(72)=2,123, p<0,037; Megközelít: Mm=112,53, Ma=99,63, t(72)=2,269, 

p<0,026) és elkerülő (elkerülő viselkedés: Mm=14,07, Ma=11,95, t(72)=2,364, p<0,021; 

önnyugtatás: Mm=14,07, Ma=11,92, t(72)=2,384, p<0,02; Elkerülés: Mm=80,84, Ma=71,7, 

t(72)=2,199, p<0,031) stratégiákkal állt kapcsolatban. Az intrúzió (töréspont: 26,52) magasabb 

elkerülő (Mm=14,1, Ma=12,01, t(72)=2,048, p<0,044), és a túlféltés (töréspont: 15,44) szintén 

magasabb elkerülő (önnyugtatás: Mm=14, Ma=11,86, t(72)=2,501, p<0,015) pontszámokat 
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mutatott. 

Az apai visszajelzések alapján az intrúzió (töréspont: 24,61) magasabb megközelítő (kognitív 

döntéshozás: Mm=18,33, Ma=15,38, t(72)=2,511, p<0,014; direkt probléma megoldás: Mm=19,25, 

Ma=17,16, t(72)=2,218, p<0,035; támasz keresés: Mm=21,58, Ma=16,83, t(72)=4,226, p<0,0001; 

Megközelítés: Mm=113, Ma=99,75, t(72)=2,255, p<0,027) és elkerülő (elterelő cselekvés: 

Mm=15,83, Ma=12,59, t(72)=2,473, p<0,016; érzelmi elfojtás: Mm=14,25, Ma=12,18, t(72)=2,033, 

p<0,046; önnyugtatás: Mm=14,66, Ma=11,84, t(72)=3,102, p<0,003; Elkerülés: Mm=82,5, 

Ma=71,53, t(72)=2,586, p<0,012) pontszámokkal állt kapcsolatban. Az elkényeztetés (töréspont: 

16,63) magasabb megközelítő (direkt probléma megoldás: Mm=20,4, Ma=17,05, t(72)=2,279, 

p<0,026; pozitív kognitív újrastrukturálás: Mm=17,5, Ma=14,29, t(72)=2,561, p<0,013; 

Megközelítés: Mm=113, Ma=100,17, t(72)=2,013, p<0,048) és elkerülő (önnyugtat: Mm=14,4, 

Ma=11,9, t(72)=2,415, p<0,018) pontszámokkal, a túlféltés (töréspont: 14,47) magasabb 

megközelítő (támasz keresés: Mm=21, Ma=17,01, t(72)=2,363, p<0,021) és elkerülő 

(önnyugtatnyugtatás: Mm=14,54, Ma=11,90, t(72)=2,761, p<0,007) pontszámokkal került 

kapcsolatba. 

IV.4.1.4. Következtetések 

A ChRAQ túlvédés skálák Chronbach alfa értékei közepes, inkább magas kategóriába tartoztak 

mind a gyermek, mind a felnőtt változatnál, ami arra utal, hogy a megbízhatóság növelésére lehet 

szükség. A magasabb rendű faktoranalízisek fontos eltérésekre mutattak rá a szülői és gyermeki 

változatok túlvédés struktúrája tekintetében. A gyermeki változat esetén megkaptuk a 

szakirodalomban többször jelzett Meleg túlvédés, Hideg túlvédés struktúrát (Levy, 1966, 

Thomasgard, 1993, Muris és mtsai, 2003), ami az első faktorába az elkényeztetést, infantilizációt és 

túlféltést foglalta be, a második faktorába pedig a túlzott kontrollt és az intrúziót. A szülői változat 

esetén a magasabb rendű faktorstruktúra három faktorból állt, a Védelemből, ami egy 

érzelemmentesebb, a szülők védelmi funkciójával összefüggő faktornak bizonyult, magába foglalva 

a túlzott kontroll és a túlféltés dimenziókat, az Összeolvadásból, ami egy meleg, érzelmes faktor, 

magába foglalva az elkényeztetés és az intrúzió dimenziókat, valamint adódott egy Infantilizáció 

főfaktor is ami az infantilizáció eredeti dimenzióból állt, és élesen elkülönült a másik két főfaktortól 

Ez az eredmény arra utal, hogy a gyermekek percepciója a szülői túlvédésről és a szülők 

beszámolója saját túlvédő viselkedésükről, eltérő perspektívából generálódik (erre a látszólagos 

ellentmondásra már Parker is utalt összefoglaló tanulmányában, de nem oldotta fel a jelenséget - 

Parker, 1983a). 
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18. ábra: A CCQ aldimenziók szignifikáns megjelenésének gyakorisága a korrelációs, a t-
próbás vizsgálatokban és összesítve 

 

 

A két perspektíva megegyezik abban, hogy az elkényeztetést a túlvédés egy melegebb formájának 

mutatja, de míg a gyermekeknél az elkényeztetéshez az infantilizáció és a túlféltés társul, addig a 

szülők esetén inkább az intrúzió kapcsolódik. A gyermekek számára az intrúzió inkább a hideg 

túlvédés jele, és az ugyancsak hidegebbnek tartott szülői kontrollhoz kapcsolódik, így az intrúzió 

válik a legambivalensebb dimenzióvá. A túlféltés szintén eltér a gyermeki és a szülői vélekedésben,  

míg a gyermekek számára inkább a szülői szeretethez társul, addig a szülők számára sem negatív, 

inkább az érzelemmentesebb védelmi funkciókba olvad bele. Az infantilizáció a gyermekeknél 

inkább meleg érzelmi vonatkozású, a szülőknél viszont sem a védelmi funkciókhoz, sem a szeretet-

kötődés jelenségkörbe nem illeszkedik - fontos lenne megtudni, milyen más szülői jellemzőkhöz 

társul. 

 

A ChRAQ hideg és meleg érzelmi skálájával mutatott túlvédéskorrelációk is alátámasztják részben 

a fenti eredményeket. Az elkényeztetés dimenzió gyermekeknél és szülőknél egyaránt a meleg 

érzelmekhez társult. Az infantilizáció a gyermekeknél és az apáknál a meleg érzelmekhez, a túlzott 

kontroll a gyermekeknél a hideg érzelmekhez (és anyákra vonatkozó jelzések esetén negatívan a 

meleg érzelmekhez). Az intrúzió a szülőknél a meleg érzelmekhez társult (gyermekeknél nem!), az 

anyák visszajelzései negatívan korreláltak a hideg érzelmekkel is. A túlféltés csak az apáknál 
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mutatott szignifikáns együttjárást a meleg érzelmekkel (ez az apák alacsonyabb szintű nevelési 

jelenlétével lehet összefüggésben). 

 

Tehát összességében elmondható, hogy az elkényeztetés mind a gyermekek, mind a szülők jelzései 

alapján meleg érzelmekhez társul. Az infantilizáció a gyermekeknél inkább meleg érzelmekkel, a 

kontroll pedig hideg érzelmekkel hozható kapcsolatba. Az intrúzió a szülőknél inkább meleg 

érzelmekkel hozható kapcsolatba. A gyermekek és a szülők között a legnagyobb eltéréseket az 

intrúzió és a kontroll megítélésében figyeltük meg (ez eredhet abból, hogy a nevelés során a szülő 

elsődleges evolúciós érdeke a védelem, a gyermeké pedig az autonómia kialakítása, de ezt érdemes 

lenne részletesebben is megvizsgálni). A meleg és hideg érzelmi dimenziók között minden változat 

esetén szignifikáns, bár viszonylag kis mértékű (-0,473 - -0,266) negatív korrelációt tapasztaltam, 

ami aláhúzza a fenti eredmények érvényességét. 

 

A túlvédés skálák belső korrelációi a gyermeki anyára és apára vonatkozó változatok között 

viszonylag nagyok voltak (0,515-0,741), a szülői változatok között alacsonyabbak (0,274-0,396), 

ami utalhat arra, hogy az apák és anyák másképp ítélik meg a túlvédő attitűdöket. A gyermeki és 

szülői változatok összevetésében az anyai attitűdökre való visszajelzések esetén csak az 

infantilizáció, elkényeztetés, túlféltés skálákra adódott korreláció (0,275-0,403), az apákra való 

visszajelzések között nem volt korreláció. Ez az eredmény aláhúzza azt, hogy a szülői attitűdök 

gyermeki érzékelése és a direkt szülői visszajelzések más szerkezetűek, ami adódhat a gyermekek 

és szülők nevelésben betöltött eltérő szerepeiből és feladataiból. A gyermekek és anyák 

visszajelzései közötti nagyobb megfelelés az anyák nevelésben betöltött hangsúlyosabb szerepéből, 

és a gyermeki percepcióra gyakorolt erősebb hatásukból adódhat. 

 

A demográfiai adatok ChRAQ túlvédésdimenziókkal mutatott interakcióinak vizsgálatakor azt 

találtam, hogy a nemek és az életkori csoportok nem különböznek túlvédés szempontjából. A 

gyermeki változatban az anyák infantilizálóbbnak, kontrollálóbbnak, túlféltőbbnek mutatkoztak 

mint az apák, a szülői változatban csak az intrúziónál jött ki az eredmény. Az előző kutatási 

eredmények általában az anyákat találják érintettebnek a túlvédési formákban (például Markus és 

mtsai, 2003). 

A házas és elvált szülővel élő gyermekek csoportjai a gyermekek jelzései alapján a kövekező 

különbségeket mutatták: az elvált szülők gyermekei túlféltőbbnek látták anyjukat és kevésbé 

infantilizálónak az apjukat. Ez a mintázat a válást mint rizikófaktort mutatja be a túlvédés 

szempontjából, hiszen az egyedül maradó anya túlféltővé válhat, míg (az esetek többségében) 
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hányzó apa tovább „hűti” az érzelmi klímát a családban (az infantilizáció gyermekeknél inkább a 

meleg érzelmekhez kötődik). A szülők jelzései alapján a házas anyák több elkényeztetésről 

számolnak be, ami szintén az anyai érzelmek kihűlésére utalhat válás esetén. 

 

A család anyagi helyzete alapján előállított csoportokban mind a gyermekek, mind az anyák jelzései 

alapján az anyák túlféltőbbek voltak a szegényebb csoportban, ez a hatás az apák jelzéseiben is 

megfigyelhető volt (a szegényebb apák túlféltőbbek). A gazdagabb családokban a gyemekek 

kontrollálóbbnak látták az apjukat, míg az apák infantilizálóbbnak önmagukat (az apáknál az 

infantilizáció pozitívan társult a meleg érzelmekhez). Ez az eredmény arra utalhat, hogy a család 

gazdasági helyzete befolyásolja a szülői attitűdöket (erre más kutatások is utalnak, például: Holden, 

Buck, 2002; Thomasgard, 1999; Ungar, 2007), szegényebb családokban a veszélyektől való 

megóvás válik hangsúlyosabbá, míg a gazdagabbakban a viselkedés kontrollja. 

 

Idősebb anyák esetén a gyermekek intruzívabbnak látták az apjukat, idősebb apák esetén pedig 

mindkét szülőt kontrollálóbbnak. Ez az eredmény interakcionális mintázatokra hívja fel a figyelmet 

a szülők életkora, a szülők attitűdjei és a gyermek viselkedése között. A fiatalabb anyák önmagukat 

túlféltőbbnek látták, ami az anyai tapasztalatlanságból is adódhat (ez utóbbi eredmény Thomasgard 

1999-es összefoglalójában is megtalálható). 

 

A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező anyák gyermekei kontrollálóbbnak látták anyjukat és 

apjukat. Alacsonyabb anyai végzettség mellett az anyák és az apák is túlféltőbbnek látták magukat. 

Magas apai végzettség mellett a gyermekek kontrollálóbbnak látták anyjukat és intrúzívabbnak 

látták anyjukat és apjukat. Alacsonyabb apai végzettségnél a gyermekek anyai és apai túlfétést (ezt 

mindkét szülő jelzése is megerősítette) és apai elkényeztetést jeleztek. Úgy találtam, hogy az apai 

végzettség erősebb interakcióban volt a túlvédéssel, mint az anyai, valamint az alacsony 

végzettséggel inkább a túlféltés, a magas végzettséggel inkább a kontroll és az intrúzió állt 

kapcsolatban. 

Az anyák infantilizálóbbnak látták magukat kevesebb gyermek esetén (ezt a szakirodalomban 

többen is jelezték, például Levy, 1966; Sebald, 1976; Parker, 1983; Thomasgard, 1999). A fenti 

eredmények arra utalnak, hogy a SES-t meghatározó változók (például anyagi helyzet, szülők 

végzettsége, gyermekek száma) interakcióban állnak a szülői nevelési attitűdökkel, ezen belül a 

túlvédő attitűdökkel. Ennek további vizsgálatára a mintámat SES alapján három részre osztottam az 

említett változók szerint, és az iskola elhelyezkedése (kisváros/nagyváros, elit/külvárosi) alapján 

(szignifikáns SES különbségek adódtak az elkülönített csoportok között), ami a következő 
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eredményekhez vezetett: az alacsonyabb SES-ű csoportokban magasabb anyai túlféltést, a 

magasabb SES-nél magasabb anyai kontrollt találtam a gyermekek jelzései alapján. Az anyai 

jelzések alapján a magas SES-hez elkényeztetés, míg az alacsony SES-hez túlféltés társult. Az apai 

jelzések alapján magas SES-hez elkényeztetés, alacsony SES-hez pedig túlzott kontroll és túlféltés 

társult. Tehát összegzően elmondható, hogy az alacsony SES-hez túlféltés társult mind a 

gyermekek, mind a szülők jelzései alapján, magas SES-hez inkább az elkényeztetés formái (bár ezt 

a gyermekek eredményei nem támasztották alá). Ezek az eredmények arra is utalhatnak, hogy a 

SES különbségek eltérő nevelési stratégiákat kívánnak meg a szülőktől. Több tanulmány kimutatta, 

hogy alacsony SES, veszélyesebb környezet (például külváros, szegénynegyed) esetén adaptív lehet 

a magas szülői védelem (Thomasgard, 1999; Ungar, 2007). 

 

A ChRAQ túlvédés dimenziók konkurens validitását a CCQ gyermek coping kérdőívvel 

vizsgáltam. A gyermeki megküzdés irodalom arról számol be, hogy a támogató szülői környezet 

hatékony gyermeki megküzdési módokat hív elő (Fedorowitz, 1995; Eisenberg és mtsai, 2000). A 

következőkben azokat az eredményeket foglalom össze, amelyek a túlvédés skálák és a különböző 

gyermeki megküzdési stratégiák kapcsolatára utalnak. 

Az 34. táblázatban megszámlálva a szignifikáns kapcsolatokat a túlvédés dimenziók és a Moos-féle 

(1993) megküzdési fődimeniziók között (megközelítő : elkerülő : nem konstruktív stratégiák), a 

következő arányokat kapjuk: infantilizáció: 4:4:2, túlzott kontroll: 1:2:1, intrúzió: 2:5:0, 

elkényeztetés: 4:3:0, túlféltés: 4:6:1. Bár ez egy igen robusztus becslés, mégis feltételezhető, hogy 

az elkényeztetés hozható kapcsolatba a harmonikusabb megküzdési mintázattal, az infantilizációval, 

túlzott kontrollal és a túlféltéssel kapcsolatban jelennek meg nem konstruktív megküzdések, az 

intrúzió és a túlféltés pedig elkerülő túlsúlyt eredményez (ez a hatás az intrúziónál erősebb). 

Ezeknek az eredményeknek a magyarázata az lehet, hogy az elkényeztetést mind a gyermekek, 

mind a szülők inkább a szülői gondoskodással, pozitív érzelmekkel asszociálják, az 

infantilizációban, a túlzott kontrollban és a túlféltésben a szülő passzivizálja a gyermekét, ami 

szegényes megküzdést és nem konstruktív elemeket eredményez, az intrúzióban és a túlféltésben 

pedig éretlenek maradnak a megközelítő, aktív megküzdési technikák. 

Az 18. ábrán azt láthatjuk, hogy a túlvédés skálák a CCQ támaszkeresés, önnyugtatás, elkerülő 

viselkedés és elkerülő cselekvések dimenzióival álltak leggyakrabban kapcsolatban, ezek után 

jöttek gyakoriságban a megközelítőbb, aktívabb, pozitívabb megküzdési módok, majd végül a 

kevésbé konstruktívak. Mind a négy kiemelkedő stratégia érzelem központú (Lazarus és Folkman, 

1984), rövid távon hatékony stratégia, rövid távon a környezet mozgósítását, érzelemszabályozást, a 

stresszor hatásainak kikapcsolását eredményezik, de hosszú távon dependenciához, passzivitáshoz, 
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tanult tehetetlenséghez vezetnek, megközelítő/kognitív stratégiák nélkül az élethelyzetek 

feldolgozásához elégtelenek (Fedorowitz, 1995). 

A következőkben nézzük meg milyen kapcsolatok mutatkoztak a túlvédés skálák és a megküzdési 

stratégiák között az egyes visszajelzők és szülők szerint. 

 

A gyermekek szerint az anyai infantilizáció megközelítő (pozitív kognitív újrastrukturálás, 

reményteljes gondolkodás), elkerülő (érzelem kifejezés, elkerülő viselkedés) és nem konstruktív 

stratégiákkal (agresszív cselekvés, megküzdés hiánya) áll kapcsolatban, az anyák szerint 

megközelítő (pozitív kognitív újrastrukturálás, támasz keresés) és elkerülő stratégiákkal (elkerülő 

viselkedés, elterelő cselekvés, önnyugtatás). 

A gyermekek szerint az apai infantilizáció megközelítő tendenciákkal (reményteljes gondolkodás) 

és nem konstruktív stratégiákkal (megküzdés hiánya) áll kapcsolatban, az apák szerint nem áll 

kapcsolatban egyik megküzdésformával sem. 

 

A gyermekek szerint az anyai túlzott kontroll elkerülő stratégiákkal (elterelő cselekvés, elkerülő 

viselkedés, kognitív elkerülés, érzelmi elfojtás) és nem konstruktív tendenciákkal áll kapcsolatban, 

az anyák szerint megközelítő tendenciákkal (támasz keresés). 

A gyermekek szerint az apai túlzott kontroll elkerülő tendenciákkal (elkerülő viselkedés) áll 

kapcsolatban, az apák szerint nem áll kapcsolatban egyik megküzdésformával sem. 

 

A gyermekek szerint az anyai intrúzió nem áll kapcsolatban megküzdési stratégiákkal, az anyák 

szerint megközelítő tendenciákkal (támasz keresés) és elkerülő stratégiákkal (elterelő cselekvés, 

önnyugtatás). 

A gyermekek szerint az apai intrúzió elkerülő tendenciákkal (elterelő cselekvés) áll kapcsolatban, 

az apák szerint megközelítő (kognitív döntéshozás, direkt probléma megoldás, támasz keresés) és 

elkerülő (elterelő cselekvés, érzelmi elfojtás, önnyugtatás) stratégiákkal. 

 

A gyermekek szerint az anyai elkényeztetés megközelítő stratégiákkal (kognitív döntéshozás, 

reményteljes gondolkodás) áll kapcsolatban, az anyák szerint nem áll kapcsolatban egyik 

megküzdésformával sem. 

A gyermekek szerint az apai elkényeztetés megközelítő stratégiákkal (támaszkeresés, reményteljes 

gondolkodás) és elkerülő tendenciákkal (elkerülő viselkedés, elterelő cselekvés, önnyugtatás) áll 

kapcsolatban, az apák szerint megközelítő és elkerülő stratégiákkal. 
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A gyermekek szerint az anyai túlféltés megközelítő (kognitív döntéshozás, direkt probléma 

megoldás, pozitív kognitív újrastrukturálás, támaszkeresés), elkerülő (reményteljes gondolkodás, 

önnyugtatás) stratégiákkal és nem konstruktív tendenciákkal (negatív szűrés) áll kapcsolatban, az 

anyák szerint elkerülő stratégiákkal (önnyugtatás). 

A gyermekek szerint az apai túlféltés elkerülő stratégiákkal (elterelő cselekvés) áll kapcsolatban, az 

apák szerint megközelítő stratégiákkal (támaszkeresés) és elkerülő tendenciákkal (önnyugtatás). 

 

Összefoglalva a ChRAQ túlvédés skálák és a CCQ összefüggéseit, a következő megállapításokat 

tehetjük: 

1.) Infantilizáció: anyákra vonatkozóan a gyermek megközelítő tendenciái nem a problémára 

irányulnak, hanem az emóciókra (pozitív kognitív újrastrukturálás, reményteljes gondolkodás). A 

gyermek nem szabályozza hatékonyan érzelmeit, ezért agresszív viselkedés jelenik meg. A 

gyermeket erős elkerülési tendencia és megküzdési hiány jellemzi (passzív elkerülés). Megküzdés 

során az érzelmi arousal csökkentésére törekszik gondolatai pozitív hangolásával, elkerüléssel, akár 

agresszióval is, ami a hosszú távú megoldásoknak nem kedvez. 

Apák esetén a reményteljes gondolkodás és a megküzdési hiány egy passzív, a megoldásokat 

kívülről váró gyermekre utalhat. 

 

2.) Túlzott kontroll: a gyermek által jelzett anyai és apai túlzott kontrollhoz társulnak legtisztábban 

az elkerülő stratégiák. A gyermek arra tanul rá, hogyan kerülje el a külső elvárásokat, 

követelményeket. Mivel ebben az esetben ezek túlzottak, ezért a szülővel szembeni elkerülés 

adaptív gyermeki viselkedés, bár hosszú távon mint személyiségvonás már inadaptív lehet (például 

az iskolai feladatmegoldás elkerülése). 

 

3.) Intrúzió: nagyon erős az elterelő cselekvés hangsúlya (ez szórakoztató tevékenységek 

választását jelenti a feszültség csökkentése érdekében), kiegészülve az önnyugtatással és 

támaszkereséssel, egy hedonisztikus, dependens, saját nyugalmát központi jelentőségűnek tartó 

gyermek képe rajzolódik elénk. Apai jelzések esetén problémaközpontú tendenciák is megjelennek, 

ami azzal állhat összefüggésben, hogy az apáknál az intrúzió viszonylag erősen társult a meleg 

érzelmekhez, amelyek a kötődés támogatásán keresztül protektív hatást fejtenek ki. 

 

4.) Elkényeztetés: erős reményteljes gondolkodás és önnyugtatási tendencia figyelhető meg. Kis 

mértékben megjelenik a probléma központúság ami azzal állhat összefüggésben, hogy mind a 

gyermekek, mind a szülők jelzései alapján az elkényeztetés társult legerősebben a meleg 
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érzelmekhez. Egyoldalú kényeztetés esetén a gyermekek mögött erőteljes az érzelmi támasz, de a 

megküzdési stratégiáik szegényesek, ami a szülőkről leválva később problémákhoz vezethet. 

 

5.) Túlféltés: erőteljes önnyugtatás és támaszkeresés tendencia figyelhető meg. Anyák esetén 

megjelennek a problémaközpontú stratégiák, de erőtejes támaszkeresés (dependencia szükséglet) 

mellett. Valószínűleg a túlféltés miatt jelenlévő szülői aggodalom hatására a gyermekekben 

megjelenik a negatív szűrés (csak ennél a túlvédésformánál!). Tehát a gyermek ebben az esetben 

képes konstruktív megküzdésere, de erőteljesen dependens és sérülékeny a kognitív disztronziók 

szempontjából (szorongás, depresszió megjelenhet). Apák esetén elvész az attitűd 

problémaközpontú színezete, és megmarad az erős támaszkeresés (dependencia szükséglet) és az 

elkerülési tendenciák. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a ChRAQ túlvédés skálák elfogadható megbízhatóságot és 

érvényességet mutattak. Pszichopatológiai és neveléslélektani relevanciájukat bizonyítják a 

demográfiai adatokkal (szülők életkora, SES változók) mutatott interakcióik, és a CCQ 

dimenziókkal mutatott összefüggéseik. Látható, hogy a szülői túlvédés bár mutat összefüggéseket a 

problémaközpontú megküzdéssel (főként az elkényeztetés és a túlféltés skálák), hangsúlyosabbak 

az elkerülő, érzelemközpontú, rövid távú stratégiákkal mutatott összefüggések (kiemelten a 

támaszkeresés, önnyugtatás, elkerülő viselkedés, elterelő cselekvés) és megjelennek nem 

konstruktív megküzdési tendenciák. További kutatást igényel az, hogy ezek a mintázatok 

mennyiben térnek el a nem túlvédett és az egyéb maladaptív szülői attitűdöket megtapasztaló 

gyermekek mintázataitól. 

A pszichológiai túlvédés kialakuló modellje szempontjából a ChRAQ elméleti túlvédés 

dimenzióival nyert eredmények igen hasznosnak bizonyulnak. A demográfiai adatokkal mutatott 

interakciók arra utalnak, hogy a demográfiai rizikófaktorok (például alacsony SES, válás, stb.) 

triggert jelentenek a szülői túlvédés szempontjából, valamint a demográfiai szélsőségek más-más 

túlvédésformák iránt teszik fogékonnyá a szülőket (például az alacsony SES túlféltést, míg a magas 

SES kontrollt, intrúziút hív elő nagyobb mértékben). A ChRAQ elméleti túlvédés dimenzióinak 

relevanciáját húzza elő, hogy a különböző túlvédésformák más-más gyermeki megküzdésmód 

mintázatokkal állnak kapcsolatban, bár összességében kiemelhető az elkerülő megküzdési túlsúly. 
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IV. 4.2. A ChRAQ validálása normál kisiskolás mintán 

IV. 4.2.1. Kérdésfelvetés 

A dolgozat előző fejezetében bemutattam az általunk fejlesztett ChRAQ kérdőívcsalád elméleti 

struktúrájának kialakítási szempontjait és lépéseit, a CHP és PCH változatok elméleti skáláinak (a 

témánk szempontjából fontos túlvédés skáláknak) a pszichometriai tulajdonságait, és 

összefüggésüket a megküzdési stratégiákkal. Ahogyan előzőleg is említettem, fontosnak tartottam 

egy következő lépésben a ChRAQ itembázisából kiemelkedő faktorok feltáró faktoranalitikus 

bemutatását is, hiszen a kérdőív kialakítását ez teszi teljessé, a kérdőívet pedig széles körben 

használhatóvá. 

A ChRAQ elméleti struktúrájának kialakításánál felhasznált kérdőívek és elméleti modellek 

változatos faktorstruktúrákat mutattak. A kimutatott faktorok közül kiemelkedik a szülői 

gondoskodás, elfogadás, meleg érzelmek, szeretet faktor és a kontroll, védelem, intrúzió faktor, 

ezek a legtöbb munkában megjelennek (Becker és mtsai, 1957, 1962, 1964; Maccoby és Martin, 

1983; Parker és mtsai, 1979; Perris és mtsai, 1980). Vannak tanulmányok, ahol a szülő negatív 

viszonyulása külön faktorban jelenik meg (például az EMBU elutasítás faktora - Perris és mtsai, 

1980). Az elméleti struktúra kialakítása kapcsán fontosnak tartottuk a védelmi faktorok (gyermeki 

sérülékenység - Forsyth és mtsai, 1996; túlzott felügyelet, szeparációs problémák, dependencia - 

Thomasgard és mtsai, 1977) valamint az inkább bántalmazó faktorok (túlzott elvárások, 

empátiahiány, fizikai bántalmazás, szülő-gyermek szerepcsere - Bavolek, 1989; Conners és mtsai, 

2006) megfelelő megjelenítését. A mintául szolgáló elméleti modellek közül fontos még 

megemlítenünk Kozékiét (1975), akinek rugalmassági faktorát szintén megjelenítettük saját 

elméleti struktúránkban, valamint Napierét (2000), akinek infantilizáció, partneresítés és szülősítés 

konstruktumait helyeztük el az elméleti struktúrában. A ChRAQ kérdőívcsalád elméleti szerkezetét 

itt nem részletezem, az előző IV.4.1. fejezetben megtekinthető. 

Fontos megjegyezni, hogy a következőkben a ChRAQ kérdőívcsalád CHP és PCH változatainak 

részletes elemzését mutatom be. Ez a teljes kérdőívcsalád kialakításának első lépése, a 

kisiskoláskori gyermeki és szülői változatok létrehozása. A kisiskoláskori változat bemutatása teszi 

teljessé az előző fejezetekben bemutatott kisiskoláskori kutatások ívét. Jelenleg már folyamatban 

van a preadoleszcens és adoleszcens változatok validálása, de ez logikai és terjedelmi okokból már 

nem képezheti a jelen dolgozat témáját. 

A szülői nevelési attitűdök percepciójának kisiskoláskori vizsgálatát eddig főként az EMBU-C 

(Castro és mtsai, 1993; Markus és mtsai, 2003; Muris és mtsai, 2003; Penelo és mtsai, 2010) 

kérdőívvel folytatták. Az EMBU-C magyar validálását, és az ott szerzett eredményeket az IV.3. 
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fejezetben mutattam be, ezért itt csak azokat a szempontokat emelem ki, amelyeket a ChRAQ-CHP 

és -PCH változatok validálása során hasznosítottam: 

1. A ChRAQ kisiskoláskori változatainak létrehozásakor felhasználtam az EMBU-C elméleti 

konstruktumait is (érzelmi melegség: érzelmi támogatás, pozitív érzelmek kimutatása, 

segítségnyújtás, bizalom, tisztelet; elutasítás dimenzió: büntetés, bűnbakképzés, negatív érzelmek, 

igazságtalanság, bántalmazás; túlvédés dimenzió: elszámoltatás, figyelmeztetés, elvárások, szociális 

kontroll, túlzott aggodalom; kivételezés dimenzió: ezek az itemek a gyermekek testvéreikkel 

szembeni szülői előnyben részesítéséről szólnak). 

2. Törekedtem arra, hogy az itemeket úgy fogalmazzam meg, hogy a kisiskolás korosztály könnyen 

megértse azokat és így adekvátan tudjon válaszolni (ennek folyamatát már az előző fejezetben 

részleteztem). 

3. Különös figyelmet fordítottam a ChRAQ magyarázóértékének ellenőrzésére, hiszen ez az 

EMBU-C kutatásokban viszonylag alacsonynak adódott (24,3% - Castro és mtsai, 1993) a 

kamaszokhoz és a felnőttekhez képest. 

4. Törekedtem arra, hogy lehetőleg tisztább faktorstruktúrát hozzak létre, mint amilyen az EMBU-

C-é volt, itt főként az érzelmi és a túlvédés dimenzió határozottabb különválasztását kell 

megemlíteni (Markus és mtsai, 2003; Penelo és mtsai, 2010; Csomortáni, 2013a). 

5. Az EMBU-C-hez képest növeltem a validitást és gazdagítottam a felhasználhatóságot a ChRAQ 

szülői változat létrehozásával és kisiskoláskori validálásával. 

 

Tehát a ChRAQ kérdőívcsalád létrehozásának aktuális lépésekor a célokat a következőkben lehetett 

összefoglalni: (1) a ChRAQ-CHP és ChRAQ-PCH változatok faktorstruktúráinak meghatározása, 

különös figyelemmel az esetlegesen felbukkanó új faktorokra; (2) a megbízhatósági és érvényességi 

adatok rögzítése (3) a kialakult faktorok pszichopatológiai relevanciájának meghatározása. 

IV.4.2.2. Módszer 

A vizsgálati személyek 

A vizsgálati mintám egy gyermek csoportból, és a gyermekekhez tartozó anya és apa csoportokból 

állt. A gyermekek 50-en voltak (életkori átlag: 9,44; szórás: 1,16; tartomány: 7-11 év; 22 fiú - 44%, 

28 lány - 56%; a bevont családokban átlagosan 2,24 gyermek volt - szórás: 1,13; az index gyermek 

a testvérsorrendi átlaga 1,81 volt - szórás: 0,77), valamint 48 anya (életkori átlag: 38,56; szórás: 

4,41; tartomány: 30-48 év) és 40 apa (életkori átlag: 40,48; szórás: 4,95; tartomány: 31-54 év) 

csatlakozott a kutatáshoz. 
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A vizsgálati eszközök 

A ChRAQ CHP és PCH verziója 

Ehhez a vizsgálathoz a ChRAQ előző fejezetében már bemutatott CHP és PCH változatok 

itembázisait használtam fel (itembázisok rendre 160 és 167 elemszámúak), ezek részletes leírása az 

előző fejezetben megtalálható. 

PBI (Parental Bonding Instrument - Parker és mtsai, 1979; magyar változat: Tóth és Gervai, 

1999) 

A ChRAQ verziók konkurens validitásának igazolásához használtam, részletes leírása az IV.2.2. 

fejezetben megtalálható. Bár a PBI alapvetően 16 év fölötti fiatalok vizsgálatára hozták létre, 

rövidsége és jó pszichometriai tulajdonságai miatt esett rá jelen esetben a választásom. 

CBCL gyermeki és szülői változat (Child Behaviour Checklist - Achenbach, 1991; magyar 

változat: Gádoros, 1996) 

A ChRAQ verziók konvergens validitásának igazolásához használtam, részletes leírása az IV.2.2. 

fejezetben megtalálható. 

 

Demográfiai adatok 

A fenti kérdőívek mellett az index gyermekek vonatkozásokban demográfiai adatokra is 

rákérdeztem, ezek a következők voltak: az anya és apa végzettsége, családi állapota, a családban 

nevelt gyermekek száma, az index gyermek születési sorrendje, a háztartásban élők száma, a család 

havi egy főre eső jövedelme, az index gyermek barátainak száma, legutóbbi félévi tanulmányi 

átlaga matematikából, irodalomból, nyelvtanból, magatartás átlaga, valamint összesített átlaga. 

 

A vizsgálat lefolytatása 

A vizsgálatban résztvevő családokat főiskolai hallgatók rokoni csoportjából választottam. A 

szülőket írásban tájékoztattam és kértem fel a kutatásban való részvételre. A főiskolai hallgatókat 

felkészítettem a kérdőívek felvételében való segédkezésre, majd a vizsgálatba beleegyező családok 

tagjai számítógépes regisztrációval vették fel a kérdőíveket a hallgatók jelenlétében. A hallgatók 

segítették a vizsgálati személyek item értelmezését, főként a gyermekek esetén, és visszajeleztek a 

nehezebben értelmezhető itemek esetén. 

IV.4.2.3. Eredmények 

Az adathiány gyakorlatilag 0-ra adódott, hiszen a kérdőívek felvételénél használt számítógépes 

alkalmazás csak 100%-os kitöltés esetén fogadta el az adatokat. A hallgatók által jelzett nehezen 

érthető itemek kiszűrése és az itemferdeségek vizsgálata után (csak s<2-nél fogadtam el az 
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itemeket) a megmaradó itemszámok 43-ra adódtak a CHP és 53-ra adódtak a PCH változat esetén. 

A jelentős itemszám csökkenést az okozhatta, hogy az itemek általában szülői attitűdszélsőségekre 

utaltak, amelyek kitöltésnél jelentős arányban okoztak nagyobb itemferdeséget. 

A feltáró faktorelemzés (CHP változat: Principal Component, VARIMAX forgatás; PCH változat: 

Maximum Likelihood, VARIMAX forgatás) során az itemek faktorsúlyaira a szakirodalom által 

javasolt megkötéseket alkalmaztam: a faktorsúlyok alsó határának 0,30-at választottam (tipikus alsó 

határ, ami közepes hatásnagyságot jelez - Guadagnoli, Velicer, 1988; Cohen, 1988), az itemek 

második legnagyobb faktorsúlya legalább 0,10-dal kisebb kellett legyen mint az első (a jobb 

elkülöníthetőség kedvéért), minden faktor legalább 3 itemből kellett álljon (a faktor stabilitása 

érdekében - Markus és mtsai, 2003). Az 35. táblázatban a CHP változat, az 36. táblázatban pedig a 

PCH változat faktorsúlyait, a faktorok sajátértékét és magyarázott varianciáját mutatom be. A 

kérdőívváltozatok által magyarázott összvariancia mértéke 42,87%-ra adódott a CHP, és 31,81%-ra 

a PCH változat esetén, ami a szakirodalom alapján megfelelőnek tekinthető (például az EMBU 

változatainak összvarianciái 24-42% között mozogtak - Penelo és mtsai, 2010). 

A ChRAQ-CHP feltáró faktoranalízise alapján 4 faktort sikerült elkülöníteni, ezek sorrendben a 

következők voltak: 

1. Elfogadás (17 item): odafordulás, meghallgatás, megerősítés, pozitív viszonyulás, megengedő 

attitűd, elfogadás. 

2. Túlvédés (13 item): intrúzió, aggodalmaskodás, érzelmi túlterhelés, eltúlzott megerősítés, 

infantilizáció, hibáztatás. 

3. Elérhetetlenség (11 item): negatív kapcsolat, elhanyagolás, a gyermek igényeinek figyelmen 

kívül hagyása, veszélyeztetés. 

4. Túlzott kontroll (4 item): túlzott irányítás, külső kontroll, autonómia hiánya. 

A ChRAQ-PCH feltáró faktoranalízise szintén 4 faktort azonosított, ezek a következők voltak: 

1. Elfogadás (20 item): pozitív kapcsolat, támogatás, odafordulás, bizalom, pozitív visszajelzések, 

szeretet kifejezése, elérhetőség. 

2. Bántalmazó tendenciák (13 item): veszélyeztető, elhanyagoló, autoriter, szülőközpontú, 

lekenyerező, manipulatív, a gyermek érdekeit figyelmen kívül hagyó, elzárkózó, bántalmazó. 

3. Túlvédés (12 item): aggodalmaskodó, túlféltő, infantilizáló, engedékeny. 

4. Összemosódás (7 item): érzelmileg túlterhelő, partneresítő, szülősítő, gyermekközpontú, a 

gyermekről nehezen leváló. 
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35. Táblázat: a ChRAQ-CHP kérdőívváltozat kialakult faktorai, az egyes itemek faktorsúlyai, a faktorok 
sajátértékei és magyarázott varianciájuk 

Tétel 1. faktor 2. faktor 3.faktor 4. faktor 
22. 0,738 0,217 -0,013 -0,080 
36. 0,712 -0,010 -0,134 -0,032 
30. 0,707 0,047 -0,002 0,186 
09. 0,689 0,004 -0,028 0,023 
49. 0,666 0,195 -0,007 -0,126 
07. 0,662 -0,057 -0,113 -0,102 
05. 0,635 0,316 -0,100 -0,012 
73. 0,594 0,145 -0,375 -0,034 
40. 0,588 0,100 0,065 0,221 
57. 0,580 0,117 -0,152 -0,258 
10. 0,555 0,327 -0,130 0,265 
71. 0,524 -0,047 0,041 0,240 
33. 0,521 0,155 -0,087 -0,362 
60. -0,513 0,174 0,248 0,383 
62. -0,492 0,341 0,294 -0,034 
65. 0,489 0,219 0,112 -0,166 
1. 0,384 -0,006 -0,155 -0,036 

17. 0,145 0,691 0,017 -0,013 
23. 0,312 0,689 0,018 0,210 
55. 0,084 0,666 0,290 0,081 
20. 0,270 0,617 -0,253 0,317 
45. -0,095 0,594 0,078 -0,259 
38. 0,140 0,579 -0,252 0,146 
50. 0,404 0,565 -0,260 0,140 
56. 0,444 0,555 0,322 -0,131 
53. 0,320 0,506 0,308 0,173 
14. 0,332 0,503 0,211 -0,028 
64. -0,111 0,437 0,252 0,196 
68. -0,140 0,329 -0,055 0,002 
13. -0,171 0,316 0,217 -0,045 
18. -0,018 -0,124 0,655 0,131 
42. -0,303 0,094 0,653 0,099 
35. -0,310 0,086 0,550 0,074 
39. -0,185 0,247 0,544 -0,189 
27. 0,179 0,263 -0,542 0,001 
52. -0,160 0,336 -0,540 -0,276 
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26. 0,021 0,268 -0,495 0,155 
25. 0,098 0,078 0,468 0,058 
44. -0,275 0,158 0,465 0,347 
63. -0,012 0,241 0,445 -0,149 
12. 0,284 0,259 0,444 -0,323 
59. -0,045 0,233 0,125 0,694 
48. 0,208 0,043 0,176 0,609 
37. 0,284 -0,100 0,229 -0,425 
69. 0,043 0,040 0,188 -0,298 

Sajátérték 7,710 5,389 4,541 2,511 
% Variancia 16,404 11,466 9,662 5,343 

 

36. Táblázat: a ChRAQ-PCH kérdőívváltozat kialakult faktorai, az egyes itemek faktorsúlyai, a faktorok 
sajátértékei és magyarázott varianciájuk 

Tétel 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 
69. -0,644 -0,039 0,190 0,217 
57. -0,614 0,102 -0,171 -0,099 
9. 0,602 0,256 0,086 0,115 

34. -0,593 0,195 -0,203 0,026 
13. -0,560 -0,221 0,126 0,319 
75. -0,550 0,011 0,194 0,224 
70. 0,532 0,299 0,116 0,184 
14. 0,517 0,476 0,181 -0,164 
45. 0,489 0,131 -0,044 0,081 
21. 0,487 0,272 0,087 0,331 
41. -0,483 0,035 0,149 0,177 
62. 0,468 0,206 -0,181 0,062 
76. -0,465 -0,137 -0,016 0,226 
17. 0,464 -0,003 0,063 0,166 
72. 0,463 0,180 0,299 0,112 
39. -0,398 -0,196 0,153 0,306 
06. -0,382 -0,090 0,213 0,037 
25. 0,359 0,119 -0,170 0,242 
11. -0,318 0,156 0,316 -0,041 
43. 0,306 0,095 -0,058 -0,029 
50. -0,156 0,615 0,081 0,036 
77. 0,118 0,603 0,140 0,155 
42. -0,110 0,599 -0,358 -0,149 
29. 0,074 0,591 0,105 0,059 
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68. 0,170 0,573 0,134 0,236 
51. -0,014 0,517 0,064 0,145 
10. 0,359 0,515 0,032 0,151 
07. 0,194 0,510 0,180 0,245 
02. -0,090 0,466 -0,286 0,032 
55. 0,222 0,441 0,031 -0,054 
71. 0,269 0,411 0,052 -0,010 
30. -0,156 -0,396 0,209 -0,149 
53. 0,346 0,381 -0,068 -0,018 
59. -0,079 0,114 0,805 0,109 
03. -0,075 0,060 0,737 0,127 
05. -0,158 0,092 0,606 0,289 
26. 0,034 0,002 0,578 0,011 
54. -0,150 -0,066 0,458 0,035 
16. -0,179 0,031 0,447 -0,064 
49. 0,083 0,383 0,405 0,113 
22. 0,136 -0,072 0,387 0,040 
18. 0,058 -0,153 0,367 0,108 
31. 0,024 0,017 0,357 0,053 
32. 0,025 0,019 0,342 0,001 
56. -0,011 0,302 0,309 0,162 
40. 0,217 0,105 0,109 0,814 
04. -0,001 0,261 0,038 0,483 
52. 0,225 0,181 -0,062 0,473 
1. -0,143 0,235 0,115 0,460 

27. -0,281 -0,236 -0,041 0,399 
20. -0,137 0,041 0,185 0,347 
46. -0,049 0,176 0,118 0,306 

Sajátérték 6,352 5,409 4,621 3,026 
% Variancia 10,413 8,864 7,575 4,960 

 

A következőkben a ChRAQ változatok analóg és nem analóg faktorainak belső korrelációit 

mutatom be. A PCH változat esetén az apák jelzései alapján az elfogadás és a bántalmazó 

tendenciák negatívan (r=-0,38, p<0,005) a túlvédés és az összemosódás pozitívan (r=0,31, p<0,029) 

korreláltak egymással. Az anyák jelzései alapján hasonló korrelációkat kaptam: az elfogadás és a 

bántalmazó tendenciák negatívan (-0,29, p<0,04), a túlvédés és az összemosódás pozitívan (r=0,37, 

p<0,007) korreláltak. A CHP változat esetén az apákra adott gyermeki jelzések alapján az elfogadás 

és a túlvédés (r=0,29, p<0,038) korreláltak egymással (ez hasonló hatás, mint amit az előző 
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fejezetben az apai túlféltés és meleg érzelmek kapcsán már tapasztaltunk). Az anyákra adott 

visszajelzéseknél nem találtam belső korrelációt. 

Az anyai és apai analóg faktorok a következő hatásokat mutatták. A PCH változatnál az elfogadás 

(r=0,60, p<0,0001), a bántalmazó tendenciák (r=0,59, p<0,0001), a túlvédés (r=0,45, p<0,001) és az 

összemosódás (r=0,54, p<0,0001) is viszonylag magas korrelációkat mutatott. A CHP változat 

esetén magasabbra adódtak a korrelációk az anyai és apai analóg faktorok között: elfogadás (r=0,75, 

p<0,0001), túlvédés (r=0,89, p<0,0001), elérhetetlenség (r=0,75, p<0,0001), túlzott kontroll 

(r=0,79, p<0,0001). 

 

A két változat egyezéses validitását faktoraik közötti korrelációkkal vizsgáltam. Az apákra 

vonatkozó jelzések alapján a szülői és gyermeki változat elfogadás dimenziói között (r=0,54, 

p<0,0001), valamint a bántalmazó tendenciák és az elérhetetlenség között (r=0,35, p<0,011) 

találtam közepes erősségű korrelációkat. Az anyákra vonatkozó jelzések szerint szintén az 

elfogadás dimenziók (r=0,39, p<0,005) és a bántalmazó tendenciák és az elérhetetlenség között 

(r=0,32, p<0,022) találtam valamivel kisebb korrelációkat. 

 

37. Táblázat: a ChRAQ anyai és apai dimenzióinak átlageltérései a PCH és CHP változatokban 

ChRAQ Átlag 
t sig 

C. 

alfa 

Pólus 

sz. változat dimenzió apa anya 

PCH 

Elfogadás 59.94 (9.87) 62.24 (8.12) -1,999 0,051 0,78 2 
Bánt. tend. 18.03 (7.20) 16.18 (7.18) 2,019 0,049 0,73 1 
Túlvédés 21.72 (7.19) 26.47 (7.74) -4,296 0,0001 0,78 1 
Összemosódás 15.49 (3.87) 17.67 (4.47) -3,858 0,0001 0,67 1 

CHP 

Elfogadás 41.67 (11.82) 46.14 (10.86) -3,970 0,0001 0,84 2 
Túlvédés 19.34 (7.88) 21.26 (7.57) -3,731 0,0001 0,78 1 
Elérhetetlenség 18.99 (6.66) 16.60 (7.51) 3,394 0,001 0,73 2 
Túlz. kontroll 9.82 (2.98) 9.90 (2.64) -0,314 0,755 0,64 2 

 

A belső konzisztenciát Cronbach alfával mértem. Mind a PCH (0,67-0,78), mind a CHP (0,64-0,84) 

változatra elfogadható belső konzisztencia értékeket kaptam. A változatok faktorainak belső 

konzisztencia értékeit, az egyes faktorok pólusainak számát, az átlag és szórás értékeket a 37. 

táblázat tartalmazza. 

Az anyai és apai dimenziók szignifikáns átlageltéréseket mutattak a túlzott kontrollon kívül minden 
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dimenzióban. Az apák a PCH változat bántalmazó tendenciák és a CHP változat elérhetetlenség 

dimenzióiban mutattak szignifikánsan magasabb értékeket, az anyák PCH elfogadás, túlvédés, 

összemosódás, valamint a CHP elfogadás, túlvédés, túlzott kontroll dimenzióiban. Az eltérések 

adatait szintén a 37. táblázat foglalja össze. 

Megvizsgáltam a különböző demográfiai csoportok között adódott különbségeket is. A fiúk és a 

lányok között az apák által jelzett túlvédés (Mf=19,4744, Ml=23,4808, t(48)=-2,015, p<0,050) és 

összemosódás (Mf=14,1807, Ml=16,5137, t(48)=-2,197, p<0,033) mutatott szignifikánsan 

magasabb érékeket a lányok esetében. 

Az anya és apa életkora, az apa végzettsége, a testvérsorrendben elfoglalt hely tekintetében nem 

adódtak különbségek. Az anya végzettsége alapján a magasabb végzettségű anyák esetén az apák 

kisebb túlvédést (Mm=18,64, Ma=23,76, t(48)=-2,609, p<0,012), a gyerekek pedig magasabb anyai 

kontrollt (Mm=10,78, Ma=9,31, t(48)=1,976, p<0,054) jeleztek. Az egy háztartásban élők száma 

alapján a gyermekek magasabb anyai (Mm=40,73, Ma=49,17, t(48)=-2,817, p<0,007) és apai 

(Mm=35,61, Ma=45,08, t(48)=-2,922, p<0,005) elfogadást jeleztek kisebb létszámú háztartás 

esetén. Az egy főre eső havi családi jövedelem esetén az anyák erősebb bántalmazó tendenciát 

jeleztek alacsonyabb jövedelemnél (Mm=14,19, Ma=18,51, t(48)=-2,201, p<0,033), a gyermekek 

magasabb anyai (Mm=49,26, Ma=42,46, t(48)=2,300, p<0,026) és apai (Mm=45,1, Ma=35,65, 

t(48)=2,317, p<0,025) elfogadást jeleztek magasabb jövedelemnél. 

Az index gyermek életkora alapján az anyák magasabb összemosódást jeleztek magasabb életkor 

esetén (Mm=18,65, Ma=15,76, t(48)=2,256, p<0,029), a gyermekek magasabb elfogadást jeleztek 

magasabb életkor esetén (Mm=44,11, Ma=36,94, t(48)=2,101, p<0,041). 

Az index gyermek tanulmányi eredményei alapján a következő interakciókat találtam. A félévi átlag 

alapján a magasabb átlagot elért gyermekeknél az anyák szignifikánsan magasabb elfogadást 

(Mm=63,69, Ma=54,54, t(48)=2,260, p<0,054) és alacsonyabb bántalmazó tendenciákat 

(Mm=15,28, Ma=20,88, t(48)=-2,088, p<0,042) jeleztek. A félévi matematika eredmények alapján 

az apák magasabb túlvédést jeleztek az alacsonyabb jegyek esetén (Mm=20,63, Ma=25,54, t(48)=-

2,063, p<0,045). Az irodalom jegyek szerint az apák magasabb bántalmazó tendenciákat mutattak 

az alacsonyabb eredményeknél (Mm=16,64, Ma=25,25, t(48)=-3,417, p<0,001), az anyák 

magasabb elfogadást (Mm=63,96, Ma=53,17, t(48)=2,472, p<0,04) és alacsonyabb túlvédést 

(Mm=25,43, Ma=31,87, t(48)=-2,244, p<0,029) és összemosódást (Mm=17,11, Ma=20,62, t(48)=-

2,109, p<0,04) mutattak magasabb jegyeknél. A gyermekek magasabb apai elérhetetlenséget 

(Mm=18,17, Ma=23,24, t(48)=-2,036, p<0,047) mutattak alacsonyabb jegyek esetén. 

A magatartás jegyeknél az anyák magasabb elfogadást (Mm=63,17, Ma=56,48, t(48)=2,088, 

p<0,042) és alacsonyabb bántalmazó tendenciákat (Mm=15,18, Ma=22,29, t(48)=-2,563, p<0,014) 
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mutattak jobb magatartású gyermekek esetén, míg a gyermekek magasabb apai elérhetetlenséget 

(Mm=18,17, Ma=23,99, t(48)=-2,231, p<0,03) jeleztek, ha rosszabb volt a magatartás jegyük. 

 

A vizsgált ChRAQ verziók konkurens validitásának vizsgálatát a PBI kérdőívvel végeztem. A PBI-t 

eredetileg 16 évnél idősebb gyermekek szülői nevelésről szóló emlékeinek vizsgálatára fejlesztették 

ki, tehát kevésbé használták a mi vizsgálati mintánkban szereplő 7-11 éves korosztályra. Azért 

választottam mégis a PBI-t, mert széles körben használatos, megbízható és érvényes adatokat 

szolgáltat, rövid, és a kisebb gyermekek számára is érthető. A legfontosabb szempont a rövidsége 

volt, mert a ChRAQ-ban a gyermekek 160 itemre kellett válaszoljanak, ami kimerítő volt számukra. 

Mivel nem volt elérhető, a szülők nevelési attitűdjeit a szülők szempontjából vizsgáló magyar 

nyelvű eszköz, a PBI-t használtam a ChRAQ-PCH változat konkurens validitásának vizsgálatára is, 

azzal a különbséggel, hogy megváltoztattam az instrukciót: nem a saját gyermekkoruk nevelési 

élményeire kérdeztem rá, hanem arra kértem őket, hogy azt a választ jelöljék be az egyes itemeknél, 

amit az index gyermekük szerintük bejelölne velük kapcsolatban. 

A ChRAQ-CHP verzió a gyermekek apákra adott visszajelzései alapján az elfogadás dimenzió a 

PBI szeretet-törődés dimenziójával pozitívan (r=0,70, p<0,0001), a túlzott kontroll a PBI korátozás 

dimenziójával pozitívan (r=0,49, p<0,0001), az elérhetetlenség pedig a PBI szeretet-törődés 

dimenziójával negatívan (r=-0,55, p<0,0001) korrelált. A gyermekek anyákra adott visszajelzései 

alapján ugyanezek a dimenziók álltak korrelációban, az elfogadás a PBI szeretet törődés 

dimenziójával pozitívan (r=0,49, p<0,0001), a túlzott kontroll a PBI korlátozás dimenziójával 

pozitívan (r=0,34, p<0,013), az elérhetetlenség a PBI szeretet-törődés dimenziójával negatívan (r=-

0,56, p<0,0001) korrelált. Az elérhetetlenség eredményén kívül az eredmények gyengébbek voltak 

anyákra, és a túlvédés dimenzió nem mutatott összefüggést a PBI túlvédés dimenziójával. 

 

A ChRAQ-PCH dimenziói is jelentős illeszkedést mutattak a PBI megfelelő dimenzióival. Az apai 

jelzések esetén az elfogadás a PBI szeretet-törődés dimenziójával állt pozitív kapcsolatban (r=0,68, 

p<0,0001), a bántalmazó tendenciák a PBI korlátozás dimenziójával állt negatív kapcsolatban (r=-

0,28, p<0,048), a túlvédés pedig pozitív kapcsolatot mutatott a PBI túlvédés dimenziójával (r=0,32, 

p<0,022). Az anyai jelzések esetén ugyanezek a dimenziók korreláltak: az elfogadás a PBI szeretet-

törődés dimenziójával pozitívan (r=0,58, p<0,0001), a bántalmazó tendenciák a PBI korlátozás 

dimenzióval negatívan (r=-0,30, p<0,03), a túlvédés dimenzió a PBI túlvédés dimenziójával 

pozitívan (r=0,53, p<0,0001). 

 

A ChRAQ kisiskoláskori verzióinak konvergens validitását a CBCL gyermeki és szülői verzióival 
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vizsgáltam. Mivel mindkét szülővel felvettem a CBCL szülői verzióját, ezért a szülők 

visszajelzéseit közvetlenül az általuk jelzett CBCL eredményekkel tudtam összevetni. A 

konvergens validitás eredményei a 38-41. táblázatokban vannak összefoglalva. 

 

A ChRAQ konvergens validitását azzal is meg kívántam erősíteni, hogy megvizsgáltam, a ChRAQ 

dimenzióiban az átlagtól jelentősen eltérő értékeket (átlag + 1 szórás) elérő alcsoportok 

különböznek-e a CBCL patológia dimenzióiban az átlag alatti értékeket mutató alcsoportoktól. 

 

Az apák jelzései alapján jelentősen alacsony elfogadás esetén (töréspont: 50,06) a gyermekek több 

összproblémát (Mm=12,96, Ma=20,80, t(48)=-2,315, p<0,025), az apák több társkapcsolati 

problémát (Mm=1,33, Ma=2,85, t(48)=-2,005, p<0,051), figyelemzavart (Mm=1,61, Ma=3,14, 

t(48)=-2,158, p<0,036), internalizációt (Mm=3,29, Ma=6,28, t(48)=-2,241, p<0,03), az anyák több 

szorongást és depressziót (Mm=1,81, Ma=3,43, t(48)=-2,039, p<0,047) és internalizációt 

(Mm=3,17, Ma=6,95, t(48)=-2,780, p<0,008) jeleztek. Jelentősen magas apai túlvédés esetén 

(töréspont: 28,91) a gyermekek érdekes módon alacsonyabb figyelemzavart (Mm=2,85, Ma=3,92, 

t(48)=-2,034, p<0,053) és devianciát (Mm=0,48, Ma=1,51, t(48)=-2,005, p<0,051) jeleztek. 

Magasabb apai bántalmazó tendenciák esetén (töréspont: 25,23) az apák magasabb társkapcsolati 

problémákat jeleztek (Mm=3,67, Ma=1,41, t(48)=2,045, p<0,046), magasabb összemosódás esetén 

(töréspont: 19,36) a gyermekek magasabb szomatikus tünetekről számoltak be (Mm=2,66, 

Ma=1,17, t(48)=2,240, p<0,052). 

Az anyák jelzései alapján jelentősen alacsony elfogadás (töréspont: 54,11) esetén a gyermekek 

magasabb társkapcsolati problémákat (Mm=1,88, Ma=4,66, t(48)=-3,312, p<0,01), szorongást és 

depressziót (Mm=2,17, Ma=4,05, t(48)=-2,702, p<0,01), szomatizációt (Mm=1,25, Ma=2,43, 

t(48)=-2,315, p<0,025), figyelemzavart (Mm=3,42, Ma=5,37, t(48)=-2,409, p<0,02), agressziót 

(Mm=2,42, Ma=4,59, t(48)=-2,552, p<0,014), internalizácót (Mm=4,05, Ma=8,72, t(48)=-4,080, 

p<0,0001), externalizációt (Mm=3,56, Ma=6,88, t(48)=-2,685, p<0,01), összproblémát (Mm=12,29, 

Ma=23,38, t(48)=-3,694, p<0,001), az apák magasabb figylemzavart (Mm=1,51, Ma=3,47, t(48)=-

3,056, p<0,004), agressziót (Mm=1,33, Ma=3,45, t(48)=-2,309, p<0,051), internalizációt 

(Mm=3,30, Ma=5,83, t(48)=-1,983, p<0,053), az anyák pedig magasabb szorongást és depressziót 

(Mm=1,69, Ma=3,87, t(48)=-3,042, p<0,004), internalizációt (Mm=2,97, Ma=7,5, t(48)=-2,534, 

p<0,035), externalizációt (Mm=2,28, Ma=7, t(48)=-2,484, p<0,04) és összproblémát (Mm=7,26, 

Ma=18,75, t(48)=-2,640, p<0,031) jeleztek. 
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38. Táblázat: a ChRAQ-CHF dimenziók összefüggései a CBCL gyermeki változatának patológiadimenzióival 

ChRAQ_CHF CBCL_C Társ SzorD Szomat Figy Dev Agr Intern Extern Össz 

Elfogad 
r= -0,456   -0,573 -0,387 -0,439 -0,375 -0,464 -0,511 
p< 0,001   0,0001 0,006 0,001 0,007 0,001 0,0001 

Túlvéd 
r=          

p<          

Elérhetetlen 
r= 0,320  0,350 0,441 0,571 0,509 0,306 0,589 0,514 
p< 0,024  0,013 0,001 0,0001 0,0001 0,030 0,0001 0,0001 

Kontroll 
r= 0,288      0,285   

p< 0,043      0,045   

 

39. Táblázat: a ChRAQ-CHM dimenziók összefüggései a CBCL gyermeki változatának patológiadimenzióival 

ChRAQ_CHM CBCL_C Társ SzorD Szomat Figy Dev Agr Intern Extern Össz 

Elfogad 
r= -0,313   -0,388     -0,292 
p< 0,027   0,005     0,040 

Túlvéd 
r=      0,289  0,295 0,273 
p<      0,042  0,038 0,055 

Elérhetetlen 
r=  0,289 0,358 0,362 0,388 0,422 0,283 0,453 0,433 
p<  0,042 0,011 0,010 0,005 0,002 0,046 0,001 0,002 

Kontroll 
r=          

p<          

 

40. Táblázat: a ChRAQ-FCH dimenziók összefüggései a CBCL apai változatának patológiadimenzióival 

ChRAQ_FCH CBCL_F Társ SzorD Szomat Figy Dev Agr Intern Extern Össz 

Elfogad 
r= -0,535 -0,305  -0,577 -0,644 -0,630 -0,477 -0,696 -0,586 
p< 0,0001 0,031  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Bánt 
r=   0,401 0,435 0,284 0,246  0,285 0,417 
p<   0,004 0,002 0,046 0,085  0,044 0,003 

Túlvéd 
r=          

p<          

Enmesh 
r=          

p<          

 

Az anyák által jelzett bántalmazó tendenciák esetén (töréspont: 23,36) az anyák több figyelemzavart 

(Mm=3,14, Ma=1,36, t(48)=2,247, p<0,029) és externalizációt (Mm=5,28, Ma=2,67, t(48)=2,043, 

p<0,047) jeleztek gyermeküknél. Túlvédés esetén (töréspont: 34,20) az anyák magasabb gyermeki 

szorongást és depressziót (Mm=3,22, Ma=1,78, t(48)=2,004, p<0,051), magasabb internalizációt 
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(Mm=6,88, Ma=3,00, t(48)=3,238, p<0,002) és magasabb probléma összpontszámot (Mm=14,11, 

Ma=8,00, t(48)=2,200, p<0,033) jeleztek. Magas anyai összemosódás esetén (töréspont: 22,14) a 

gyermekek jelentős társkapcsolati (Mm=3,77, Ma=2,13, t(48)=1,979, p<0,054) és internalizációs 

(Mm=7,43, Ma=4,44, t(48)=2,084, p<0,043) problémákat, az anyák magas szorongást és 

depressziót (Mm=3,83, Ma=1,79, t(48)=2,442, p<0,018) jeleztek gyermeküknél. 

 

41. Táblázat: a ChRAQ-MCH dimenziók összefüggései a CBCL anyai változatának patológiadimenzióival 

ChRAQ_MCH CBCL_M Társ SzorD Szomat Figy Dev Agr Intern Extern Össz 

Elfogad 
r= -0,501 -0,272  -0,548 -0,463 -0,479 -0,454 -0,503 -0,546 
p< 0,0001 0,056  0,0001 0,001 0,0001 0,001 0,0001 0,0001 

Bánt 
r=   0,370 0,310 0,451 0,361  0,425 0,423 
p<   0,008 0,029 0,001 0,010  0,002 0,002 

Túlvéd 
r= 0,355   0,336   0,306   

p 0,011   0,017   0,030   

Enmesh 
r=          

p<          

 

Most következzenek a gyermekek visszajelzéséből származó adatok. A gyermekek által jelzett 

alacsony apai elfogadás (töréspont: 29,85) esetén a gyermekek magasabb társkapcsolati 

problémákat (Mm=1,98, Ma=4,42, t(48)=-3,350, p<0,002), szomatizációt (Mm=1,28, Ma=2,42, 

t(48)=-2,119, p<0,039), figyelemzavart (Mm=3,28, Ma=6,42, t(48)=-4,091, p<0,0001), agressziót 

(Mm=2,28, Ma=5,71, t(48)=-4,164, p<0,0001), internalizációt (Mm=4,3, Ma=7,85, t(48)=-2,718, 

p<0,009), externalizációt (Mm=3,48, Ma=7,85, t(48)=-3,493, p<0,001), összproblémát (Mm=12,36, 

Ma=24,57, t(48)=-3,898, p<0,0001), az apák magasabb szorongást és depressziót (Mm=1,93, 

Ma=3,57, t(48)=-2,118, p<0,039), figyelemzavart (Mm=1,61, Ma=3,14, t(48)=-2,158, p<0,036), 

internalizációt (Mm=3,22, Ma=6,71, t(48)=-2,665, p<0,01), az anyák magasabb szorongást és 

depressziót (Mm=1,72, Ma=4, t(48)=-2,996, p<0,004), agressziót (Mm=1,7, Ma=5, t(48)=-2,962, 

p<0,023), internalizációt (Mm=3,02, Ma=7,85, t(48)=-3,744, p<0,0001), externalizációt (Mm=2,28, 

Ma=7,71, t(48)=-2,737, p<0,032), és összproblémát (Mm=7,4, Ma=19,57, t(48)=-2,528, p<0,043) 

jeleztek. A gyermekek által jelzett magas apai túlvédés (töréspont: 27,22) esetén az apák 

alacsonyabb szorongást és depressziót jeleztek gyermekeiknél (Mm=1,55, Ma=2,14, t(48)=-2,018, 

p<0,049 - ez hasonló tendencia az apai jelzések esetén tapasztalthoz). Az apai elérhetetlenség 

emelkedése esetén (töréspont: 25,65) a gyermekek magasabb figyelemzavart (Mm=6, Ma=3,29, 

t(48)=2,499, p<0,001), devianciát (Mm=2,87, Ma=1,03, t(48)=2,291, p<0,053), agressziót 

(Mm=5,50, Ma=2,24, t(48)=4,181, p<0,0001), externalizációt (Mm=8,37, Ma=3,27, t(48)=4,611, 
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p<0,0001), összproblémát (Mm=23,62, Ma=12,25, t(48)=3,818, p<0,0001), az apák magasabb 

figyelemzavart (Mm=3,97, Ma=1,41, t(48)=2,797, p<0,024), agressziót (Mm=3,70, Ma=1,28, 

t(48)=2,767, p<0,025), internalizációt (Mm=6,08, Ma=3,25, t(48)=2,239, p<0,03), externalizációt 

(Mm=5,43, Ma=1,88, t(48)=2,434, p<0,043) és összproblémát (Mm=17,71, Ma=6,96, t(48)=2,903, 

p<0,021), az anyák magasabb devianciát (Mm=2,87, Ma=0,49, t(48)=2,702, p<0,03), agressziót 

(Mm=4,75, Ma=1,67, t(48)=2,970, p<0,019), externalizációt (Mm=7,62, Ma=2,16, t(48)=3,108, 

p<0,016) és probléma összpontszámot (Mm=18,62, Ma=7,29, t(48)=2,477, p<0,041) jeleztek. 

Magasabb apai túlzott kontroll (töréspont: 12,80) esetén a gyermekek több devianciáról (Mm=2,22, 

Ma=1,12, t(48)=2,138, p<0,038) és összproblémáról (Mm=19,18, Ma=12,94, t(48)=2,000, p<0,051) 

számoltak be. 

Az anyákra adott gyermeki visszajelzések esetén az alacsonyabb anyai elfogadás (töréspont: 28,83) 

csak agresszív tendenciákkal járt együtt (ez egy nagyon érdekes eredmény, tekintve, hogy a többi 

változat esetén az alacsony elfogadás volt összefüggésben a legtöbb pszichés zavarral - két 

szórásnyi távolságban viszont már jelennek meg zavarok, ezt a 45. táblázatban foglaltam össze). 

Magasabb anyai túlvédés (töréspont: 28,83) esetén a gyermekek több agressziót (Mm=4,93, 

Ma=2,35, t(48)=3,106, p<0,003), externalizációt (Mm=7,05, Ma=3,53, t(48)=2,876, p<0,006) és 

összproblémát (Mm=20,43, Ma=12,86, t(48)=2,351, p<0,023) jeleztek. Magasabb anyai 

elérhetetlenség (töréspont: 24,11) esetén a gyermekek magasabb szomatizációról (Mm=2,42, 

Ma=1,28, t(48)=2,119, p<0,039), figyelemzavarról (Mm=6, Ma=3,35, t(48)=3,279, p<0,002), 

devianciáról (Mm=2,57, Ma=1,12, t(48)=2,613, p<0,012), agresszióról (Mm=5,23, Ma=2,36, 

t(48)=3,306, p<0,002), internalizációról (Mm=8,5, Ma=4,2, t(48)=2,371, p<0,051), 

externalizációról (Mm=7,8, Ma=3,49, t(48)=3,430, p<0,001) és összproblémáról (Mm=24,73, 

Ma=12,33, t(48)=3,979, p<0,0001) számoltak be. Érdekes módon az anyák és apák nem jeleztek 

gyemeki tüneteket. Magasabb anyai túlzott kontroll (töréspont: 12,54) esetén csak társkapcsolati 

probléma tendenciák jelentkeztek. 

 

Az 42-47. táblázatok a CBCL patológiadimenziókban legérintettebb ChRAQ eredményeket 

összegzik. A táblázatok alján szereplő oszlopok becslést adnak arról, hogy a gyermek, az anya és 

apa összességében milyen szignifikánsan jelzett az adott patológiadimenzióban (a *-ok száma 

jelenti a becslést). A 19. ábra pedig azt összegzi, hogy a különböző ChRAQ dimenziók 

szélsőértékei milyen erős kapcsolatot mutattak a különböző CBCL patológiákkal. 
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42. Táblázat: A ChRAQ-PCH apai elfogadás dimenzió alacsony 
értékeinek (<M - sd) összefüggése a gyermeki, apai és anyai CBCL 

dimenziókkal 
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43. Táblázat: A ChRAQ-PCH anyai elfogadás dimenzió alacsony 
értékeinek (<M - sd) összefüggése a gyermeki, apai és anyai CBCL 

dimenziókkal 
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44. Táblázat: A ChRAQ-CHP apákra vonatkozó elfogadás dimenzió 
alacsony értékeinek (<M - sd) összefüggése a gyermeki, apai és anyai 

CBCL dimenziókkal 

 Tá
rs

ka
pc

s. 

Sz
or

. d
ep

r. 

Sz
om

at
. 

Fi
gy

. z
av

. 

D
ev

. 

A
gr

. 

In
te

rn
. 

Ex
te

rn
. 

Ö
ss

z.
 

Gyermek **  * ***  *** ** *** *** 

Apa  *  *   **   

Anya  **    * *** * * 

 

* 
* 

* 
* 
* 

* * 
* 
* 
* 

 * 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

 

 

 

 

45. Táblázat: A ChRAQ-CHP anyákra vonatkozó elfogadás dimenzió 
alacsony értékeinek (<M - 2sd  !!!) összefüggése a gyermeki, apai és 

anyai CBCL dimenziókkal 
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46. Táblázat: A ChRAQ-CHP apákra vonatkozó elérhetetlenség 
dimenzió magas értékeinek (>M + sd) összefüggése a gyermeki, apai és 

anyai CBCL dimenziókkal 
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47. Táblázat: A ChRAQ-CHP anyákra vonatkozó elérhetetlenség 
dimenzió magas értékeinek (>M + sd) összefüggése a gyermeki, apai és 

anyai CBCL dimenziókkal 
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19. ábra: a ChRAQ dimenziók szórástartományon túli értékeihez kapcsolódó CBCL patológiák 
szignifikanciaösszegei 

 

IV.4.2.4. Következtetések 

A ChRAQ-CHP és -PCH változatok előkészítésekor jelentős mértékben csökkent az itemek száma 

a 2-t meghaladó itemferdeségek miatt. Ennek oka az lehetett, hogy az itembázis sok olyan 

kijelentést tartalmazott, amelyek szélsőséges szülői attitűdökre utaltak, ezért a válaszok valamelyik 

szélsőséget preferálták. A kialakult 43 és 53 itemelemszám nem tér el jelentősen a szakirodalomban 

megszokottól (Penelo és mtsai, 2010), az adott korosztálynál jól alkalmazható méretű eszköz. 

 

A feltáró faktoranalízis elfogadható magyarázott összvariancia nagyságot eredményezett mindkét 

változat esetén. Mindkét változatra  4 faktor adódott az elemzés során, de ezek a faktorok eltérést 

mutattak a gyermekek és szülők között, annak ellenére, hogy az itembázisokat igyekeztünk a lehető 

legnagyobb mértékben átfedésbe hozni tartalmi szempontból. A ChRAQ-CHP faktorait erősségi 

sorrendben Elfogadás, Túlvédés, Elérhetetlenség, Túlzott kontroll, a ChRAQ-PCH faktorait rendre 

Elfogadás, Bántalmazó tendenciák, Túlvédés, Összemosódás megnevezésekkel jelöltem. A faktorok 

megfelelően szétváltak egymástól, a szülői változatban az elfogadás és a bántalmazó tendenciák 

között negatív, a túlvédés és az összemosódás között pozitív összefüggéseket tapasztaltam. A 

gyermek változatokban csak az apákra vonatkozó jelzéseknél találtam korrelációt az elfogadás és a 

túlvédés között, amit hasonló kérdőíveknél ki szoktak mutatni (Parker, 1983; Penelo, 2010). Az 

anyai és apai analóg faktorok mindkét változat esetén erős korrelációt mutattak egymással, ami a 
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kérdőívcsalád belső érvényességére utal. A két változat közötti egyezéses validitás mértéke is 

elfogadható volt, hiszen a szülői és gyermeki elfogadás dimenziók, valamint a szülői bántalmazó 

tendenciák és a gyermeki elérhetetlenség pozitívan korreláltak egymással. A belső konzisztencia 

mértéke mindkét változat esetén megfelelő volt, mindkét változat esetén az elfogadás dimenzió adta 

a legmagasabb Cronbach alfa értéket. 

A jelentős egyezések mellett a két változat mutatott érdekes eltéréseket is. A túlvédés dimenziók 

között nem találtam szignifikáns korrelációt, valószínűleg azért, mert a gyermekek által jelzett 

szülői túlvédés inkább intruzív, érzelmileg túlterhelő, míg a szülői inkább túlféltő, megengedő 

színezetű volt, annak ellenére, hogy az aggodalmaskodást mindkettő magában foglalta. Ez azt 

jelezheti, hogy a gyermekek egy negaív érzelmi színezetű túlvédésre (Parker hideg korlátozása 

ehhez hasonló - Parker, 1983), míg a szülők egy pozitívabb, elkényeztetőbb túlvédésre érzékenyek 

jelzéseikben. Találtam két, a szakirodalomban még nem jelzett dimenziót is: 

- a gyermeki verzióban az elérhetetlenséget, ami a szülő ridegségére, érzelmi távolságára utal és a 

szülői bántalmazó tendenciák dimenzióval áll szoros összefüggésben; 

- a szülői verzióban pedig az összemosódást, ami pedig a rendszerszemléletben definiált "enmesh" 

(Minuchin, 1974) fogalomhoz hasonló érzelmi szimbiózisra utal. 

A továbbiakban láthatóvá vált, hogy mindkét új dimenziónak pszichopatológiai relevanciája van, 

így értékes új adatokat szolgáltatnak a szülői nevelési attitűdök témakörében. 

 

A demográfiai változók több esetben is interakciókat mutattak a kialakult ChRAQ verziók 

dimenzióival. A lányok esetén az apák magasabb túlvédés és összemosódás értékeket mutattak, 

mint a fiúknál. Ez utalhat az apák és lányaik közötti eltérő kapcsolati minőségre. Az előző 

fejezetben láthattuk, hogy az apai túlvédés a meleg érzelmekhez társul. 

A magasabb anyai végzettség alacsonyabb apai túlvédéssel társult és magasabb gyermekek által 

jelzett anyai kontrollal, ami megfelel az előző fejezet eredményeinek. A háztartás mérete alapján a 

gyermekek magasabb anyai és apai elfogadást jeleztek kisebb méretű családokban, magasabb 

jövedelemnél pedig mindkét szülőre magasabb elfogadást. Az anyák alacsonyabb jövedelemnél 

több bántalmazó tendenciáról tettek említést. Ezek az adatok jó kiegészítői az előző fejezetben 

bemutatott túlvédés részskálákkal kapcsolatos eredményeknek. A gyermek magasabb életkora az 

anyák részéről magasabb összemosódás értéket, a gyermekek részéről magasabb érzékelt elfogadást 

eredményezett. 

A tanulmányi eredmények tekintetében fontos interakciókra derült fény. A félévi átlag, az 

irodalomjegyek és magatartásjegyek tekintetében a gyermekek általában magasabb elfogadást, 

alacsonyabb elérhetetlenséget jeleztek mindkét szülőre, amikor a jelzett iskolai eredmények 
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magasabbak voltak. A gyenge matematika jegyek magas apai túlvédéssel, a gyenge irodalomjegyek 

magas apai bántalmazó tendenciákkal, anyai túlvédéssel és összemosódással álltak kapcsolatban. 

Ezek az eredmények rávilágíthatnak az iskolai eredményesség és a szülői attitűdök kapcsolatára. Ez 

a kapcsolat valószínű komplex, nem lineáris, de mindenképp a kutatók érdeklődésére tarthat számot 

(a képességek és a túlvédés kapcsolatára már több szerző is utalt - például: Parker, 1983, 

Thomasgard, 1999). Fontos lenne a szülői attitűdök és az iskolai teljesítmény közötti útvonalmodell 

felépítése. 

A ChRAQ verziók konkurens validitásának igazolása a PBI eszközzel történt. A CHP verzió 

elfogadás dimenziója pozitívan, az elérhetetlenség dimenzió negatívan korrelált a PBI szeretet-

törődés dimenziójával (hasonló de kisebb mértékű korrelációkat mutattak ki a PBI és az EMBU 

között is - Livianos, Aldana, 1999). Fontos megjegyeznünk, hogy a PBI túlvédés dimenziója nem 

korrelált a CHP verzió túlvédés dimenziójával, ami konstrukciós eltérésekre utalhat, vagy a felvételi 

életkor jelentős eltérésének a hatása, a CHP túlzott kontroll dimenziója viszont korrelált a PBI 

korlátozás dimenziójával (mindkettőnek a kontroll az alapja). 

A PCH verzió és a szülők által gyermekeikre kitöltött PBI esetén szintén megkaptam az elfogadás 

dimenzió és a PBI szeretet-törődés dimenziók közötti magas korrelációt, valamint a PCH verzió 

túlvédés dimenziójának és a PBI túlvédés dimenziójának elfogadható korrelációját (ebből is látszik, 

hogy a gyermekek másképp értelmezik a túlvédést). Érdekes eredmény volt a PCH verzió 

bántalmazó tendenciák dimenziójának és a PBI korlátozás dimenziójának negatív összefüggése, ami 

arra utalhat, hogy a bántalmazó tendenciák dimenzió jelenetős elhanyagolásra utaló itemeket is 

tartalmaz, míg a PBI-ben a korlátozás inkább a szülő kontroll tendenciáira utal. 

A ChRAQ kisiskoláskori verziójának konvergens validitás vizsgálata a CBCL gyermeki, anyai és 

apai változataival történt. Mindkét ChRAQ verzió anyákra és apákra vonatkozó válaszainak 

dimenziói jelentős korrelációkat mutattak a CBCL változataival. 

A CHP apákra vonatkozó elfogadás dimenziója negatívan, az elérhetetlenség dimenzió pozitívan 

korrelált a legtöbb gyermeki CBCL dimenzióval, mindkettő inkább externalizációs túlsúlyt 

mutatott, azzal a különbséggel, hogy az elérhetetlenség a szomatizációval is interakciót jelzett. A 

túlvédéssel nem találtam korrelációkat, a túlzott kontroll pedig a társkapcsolati problémákra és az 

internalizációra jelzett gyengébb korrelációkat. 

A CHP anyákra vonatkozó elfogadás dimenziója negatívan korrelált a társkapcsolati problémák a 

figyelemzavar és az összprobléma pontszámokkal, az elérhetetlenség dimenzió az apákéhoz 

hasonló, de kisebb mértékű általános korrelációt mutatott a gyermeki CBCL dimenzióival, azzal a 

különbséggel, hogy míg az apai változat a társkapcsolati problémákkal volt kapcsolatban, az anyai 

változat a szorongás és depresszió tüneteivel. A gyermekek által jelzett anyai túlvédés a CBCL 
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agresszió, externalizáció és összprobléma pontszámaival mutatott kisebb pozitív kapcsolatot. 

A PCH verzió apai és anyai elfogadás dimenziói szintén negatív korrelációkat mutattak az apai és 

anyai CBCL dimenzióival, kivéve a szomatizációt, externalizációs túlsúllyal, az apai és anyai 

bántalmazó tendenciák pozitív korrelációkat mutattak az internalizációs dimenziókon kívül minden 

apai és anyai CBCL dimenzióval. Az anyai túlvédés dimenzió a társkapcsolati problémákkal, a 

figyelemzavarral és az internalizációs pontszámmal mutatott pozitív korrelációt. 

 

A korrelációs eredményeket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy mind a gyermekek, mind a szülők 

jelzései alapján az elfogadás általános protektív faktorként, a bántalmazó tendenciák és az 

elérhetetlenség általános rizikófaktorként jelenik meg a CBCL patológia dimenziók kapcsán (ez a 

jelenség a gyermekek anyákra adott visszajelzéseiben gyengébb, ami további értelmezést tesz 

szükségessé). Az elfogadás és az elérhetetlenség az internalizációs és externalizációs dimenziókkal 

is interakcióba került, mindkettőnél externalizációs túlsúllyal, a bántalmazó tendenciák dimenzió 

viszont csak az externalizációs dimenziókkal korrelált. A túlvédés mind a gyermekek, mind a 

szülők jelzéseiben az anyák esetén volt kapcsolatban patológia dimenziókkal, de míg a gyerekek 

esetén ez inkább externalizáció volt, addig az anyák esetén internalizációt jelentett (ez kapcsolatban 

állhat azzal, hogy a gyermekek másképp értelmezik a túlvédést, mint az anyák). 

 

A ChRAQ dimenzióiban szélsőséges értékeket elérő csoportok leginkább az elfogadás és a CHP 

verzió elérhetetlenség dimenziókban jeleztek jelentős CBCL patológiákat. Az elfogadás hiánya 

jelentős internalizációs és externalizációs (inkább agresszió) problémákkal állt összefüggésben 

mindhárom visszajelző részéről. Általában az internalizáció került túlsúlyba, valamint ez a hatás a 

CHP anyákra vonatkozó válaszai esetén csak két szórás távolságban volt kimutatható. Ez utóbbi 

esetben a gyermekek többnyire internalizációs, a szülők pedig egybehangzóan externalizációs 

tüneteket jeleztek (ez utalhat a gyermeki internalizáció specifikus megjelenésére is, de arra is, hogy 

a szülők tévesen értelmezik gyermekük tüneteit, nem látják meg a valódi okot az érzékelhető 

tünetek hátterében). 

Az elérhetetlenség dimenzió mind a gyermek anyára, mind az apára vonatkozó visszajelzései esetén 

túlnyomóan externalizációval (deviancia és agresszió együtt) állt összefüggésben. A gyermekek 

anyákra utaló visszajelzései csak a gyermeki CBCL dimenziókkal mutatott interakciót. Ez olyan, 

mintha elérhetetlen anya esetén a szülők nem lennének érzékenyek a gyermek erőteljes tüneteire, 

vagy ezek a tünetek inkább a szülői házon kívül jelennének meg. Ennek tesztelésére érdemes lenne 

a gyermek tüneteinek vizsgálatába más személyeket (rokonokat, pedagógusokat, egyéb 

szakembereket) bevonni. 
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A szülők által jelzett bántalmazó tendenciák kevesebb patológia dimenzióval álltak kapcsolatban. 

Apák esetén az apa által jelzett gyermeki kapcsolati problémák, anyák esetén az anya által jelzett 

gyermeki figylemzavar és externalizáció volt magas. Ez azt jelentheti, hogy a két szülő bántalmazó 

tendenciái a gyermekben eltérő reakciókat eredményezhetnek: apák esetén a gyermek inkább 

internalizál, anyák esetén pedig externalizációs tünetei jelennek meg. 

 

A túlvédés dimenziók vizsgálatának legnagyobb érdekessége, az volt, hogy míg az anyai túlvédés 

magasabb szintje patológiai relevanciát mutatott, addig az apai túlvédés mind a gyermek, mind az 

apa részéről megerősített protektív hatást fejtett ki. Az anyai túlvédés az anyák válaszai alapján az 

anya által jelzett gyermeki internalizációval, ezen belül leginkább a szonrongásos, depressziós 

tünetekkel állt kapcsolatban. A gyermeki válaszok alapján viszont inkább externalizációval, ezen 

belül agresszióval. Az eltérés oka a túlvédés anyai és gyermeki felfogásának eltérése lehet. Azt, 

hogy a túlvédést jelző anyák több problémát fedeznek fel gyermekükben, már más kutatások is 

kimutatták (Parker, 1983; Thomasgard, 1999). Az apai túlvédés az apák jelzései alapján 

alacsonyabb figyelemzavarral és devianciával, a gyermeki jelzés alapján alacsonyabb szorongással 

és depresszióval állt kapcsolatban. Az előző fejezetben már kimutattam, hogy az apai túlvédés 

bizonyos aspektusai erősen korrelálnak a meleg érzelmekkel, ez okozhatja a megfigyelt protektív 

hatást, kérdés, hogy ez általános, vagy csak erre a korosztályra és csak bizonyos túlvédési 

aspektusokra jellemző. 

 

Az összemosódásban magasabb pontszámot elért csoport szintén mutatott patológiás tüneteket. Az 

apák által jelzett összemosódás esetén a gyermekek szomatizációról, az anyák által jelzett 

összemosódás esetén a gyermekek társkapcsolati problémákról, internalizációról, az anyák 

gyermeki szorongásról és depresszióról számoltak be. A rendszerszemlélet szerint az összemosódás 

szülő és gyermeke között különböző mentális és rendszerszintű zavarokkal áll összefüggésben 

(Minuchin, 1974), ezért ezek az eredmények ismét a ChRAQ validitását támasztják alá. 

A gyermekek által jelzett szülői túlzott kontroll apák esetén a gyermek deviancia és összprobléma 

emelkedésével, az anyák esetén társkapcsolati probléma tendenciákkal állt összefüggésbe. Itt is az 

látható, hogy hasonló szülői működések más más patológiaeredményekhez vezetnek a szülő 

nemétől függően. 

 

Összefoglalva a ChRAQ dimenziókban jelentősen szélsőséges értékeket mutató gyermekcsoport 

patológia eredményeit elmondható, hogy alacsony szülői elfogadás esetén mind internalizáció, 
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mind externalizáció megjelenik, az előbbi nagyobb mértékben, így az elfogadás tekinthető egy 

általános patológiajelző dimenziónak. A gyermekek által jelzett elérhetetlenség szintén jelentős 

patológiákat tárt fel, ezek főként externalizációs tünetek voltak. Az alacsony elfogadás inkább 

agresszióval, a magas elérhetetlenség devianciával és agresszióval állt kapcsolatban. A bántalmazó 

tendenciák, a túlvédés, az összemosódás és a túlzott kontroll más-más gyermeki eredményekhez 

vezetett a szülő nemétől függően. Az apai bántalmazó tendenciák internalizációhoz, az anyaiak 

externalizációhoz, az apai túlvédés inkább protektív volt a figyelem, devianciák és a neurotikus 

tünetek kapcsán, az anyai túlvédés a gyermekek szempontjából externalizációval, az anyák 

szempontjából internalizációval állt kapcsolaban. Az apai összemosódás szomatizációval, az anyai 

társkapcsolati problémákkal volt összefüggésben, a túlzott kontroll apák esetén devianciával, anyák 

esetén társkapcsolati problémákkal volt összefüggésben. 

 

Végezetül megjegyezhetjük hogy a ChRAQ kisiskoláskori gyermeki és szülői változat 

pszichometriai tulajdonságai megfelelőek arra, hogy kutatási eszközként alkalmazzák. Mindkét 

változat jelentős pszichopatológiai relevanciát mutatott, ezért klinikai alkalmazása, főként azokban 

az esetekben, ahol a szülő-gyermek kapcsolat sérülésére lehet gyanakodni, segítséget jelenthet a 

gyakorlati szakemberek számára is. 

 

A ChRAQ gyermekkori változatának validációja fontos információkkal támogatta meg a 

pszichológiai túlvédés modelljének kialakítását. Mind a gyermeki, mind a szülői változat esetén 

sikerült igazolni egy túlvédés dimenzió jelenlétét (ez megfelel a PBI és az EMBU esetén 

tapasztaltaknak). A ChRAQ itembáziával nyert korábbi eredményeinknek megfelelően azt 

tapasztaltam, hogy a gyermekek által jelzett túlvédés más minőségű, mint a szülők által jelzett (a 

gyermekeké inkább hideg, míg a szülőké inkább meleg színezetű volt – ez a hatás a szülői nevelés 

eltérő gyermeki és szülői percepcióját erősíti meg). Új a pszichológiai túlvédés szempontjából 

releváns dimenziókat sikerült kimutatni és pszichopatológiai relevanciájukat is igazoltam. Ezek név 

szerint a túlzott kontroll és az összemosódás voltak. A modell szempontjából szintén fontos 

kiemelni a hasonló anyai és apai nevelési viselkedés eltérő gyermeki következményeit (ez túlvédés, 

összemosódás, túlzott kontroll esetén volt kifejezett). 
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IV.5. Teoretikus modell kialakítása 

Ahogyan a Bevezetésben, a Célkitűzésben és az elméleti fejezetekben már előre vetítettem, 

munkám befejező szakaszában megkísérlem megadni a pszichológiai túlvédés egy összefoglaló 

modelljét. A modell létrehozását a definíciós problémákon túl a jelenség jövőbeni pontosabb 

vizsgálata is szükségessé teszi. Ahhoz viszont, hogy a pszichológiai túlvédés modelljét 

megadhassuk, szükségünk van a szülői védelem tisztább definíciójára, a következőkben ezt 

kívánom megfogalmazni. 

 

20. ábra: A pszichológiai túlvédés létrejöttében és fennmaradásában szerepet játszó 
komponensek és viszonyaik 

A szülői védelem egy adaptív (evolúciós gyökerű) és normatív (társadalmilag kívánatos) funkció, 

melynek során a szülő olyan fizikai és pszichológiai környezetet és felkészültséget teremt gyermeke 

számára, amiben a gyermek fejlődése szempontjából a szülő optimálisra csökkenti a gyermeket érő 

potenciális veszélyeket (a teljesen veszélymentes/kihívásmentes környezet a gyermek számára 

olyan, mint a baktériummentes környezet az élő szervezet számára: rövid távon sivár, sorvasztó, 

hosszú távon veszélyes, mert nem készít fel a valós kihívásokra). A szülői védelemnek vannak 

rövid távú, közvetlen komponensei, amelyek a biztonságos környezet megteremtésével teszik 

lehetővé a gyermek életbenmaradását, és vannak hosszútávú, közvetett komponensei, amelyek a 
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gyermek életre való felkészítésével, autonómiájának fokozásával, a felelősségek átadásával 

biztosítják boldogulását. A védelem rövidtávú komponensei alapvetően két féle képpen jöhetnek 

létre: (1) a külvilág hatásainak szülői modulálásával (a biztonságos környezet előkészítése, 

biztosítása, körültekintő szülői magatartás, racionális elővigyázatosság, stb.); (2) a gyermek 

viselkedésének korlátozásával (következetes, a gyermek érdekeit figyelembe vevő kontroll, stb.). A 

védelem rövid távú komponenseit támogatja a kötődési redszer is, hiszen ennek evolúciós célja a 

gyermek közelségének fenntartásán keresztül épp a biztonság fokozása (így függ össze a védelem 

és a biztonság - Bowlby, 1977). A védelem hosszú távú komponensei pedig a szocializáció, a 

nevelés, végső soron a pedagógia eszközeinek használatával állnak elő. Ezeket a komponenseket 

pedig az előbbiekhez hasonlóan valószínűleg a leválási folyamatok segítik elő (Mahler és mtsai, 

1975). Elmondható, hogy a védelem rövid távú komponensei úgy viszonyulnak a hosszú távú, 

felkészítő komponensekhez, mint a kötődési folyamatok a leválási folyamatokhoz. Ezek 

párhuzamos, egymás működését támogató rendszerek, a nevelési érme oldalai. 

 

21. ábra: A Védelmet/Kötődést és 
Felkészítést/Leválást erősítő szülői funkciók 

egyensúlya és az egyensúly kialakításában szerepet 
játszó folyamatok 

A normál szülő-gyermek kapcsolatot és egyben a gyermek optimális fejlődését a védelem rövid és 

hosszú távú komponenseinek egyensúlya jellemzi, amint azt a 21. ábra szemlélteti (ez Vigotszkij 

legközelebbi zóna elméletéhez hasonlatos mechanizmus lehet - Vigotszkij, 1978). Az optimális 

védelem létrehozásához a szülőnek figyelembe kell vennie saját felkészültségét, lehetőségeit, a 
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gyermek fejlettségét, adottságait, valamint a környezet veszélyességi jellemzőit (20. ábra). Mivel a 

szülő-gyermek-környezet rendszer dinamikusan változik, a szülői védelem csak rendszerszinten, 

dinamikusan, homeosztatikusan, cirkulárisan megfelelő érzékelés/mentalizáció és ciklikus 

szinkronfolyamatok útján képzelhető el.A szülői védelem fenti leírása után már könnyebb megadni 

a szülői túlvédés definícióját. Szülői túlvédésnek a szülői védelmi viselkedések azon osztályát 

nevezzük, ahol a védelem rövid távú, szülői aktivitás központú komponensei és/vagy a kötődés 

hangsúlyozása indokolatlanul túlsúlyba kerülnek a hosszú távú, a gyermek aktivitására/fejlődésére 

is alapozó komponensekkel és/vagy a leválási folyamatokkal szemben. Az "indokolatlanság" itt azt 

jelenti, hogy az egyensúly megbillenése sem a gyermek sem a környezet jellemzőiből nem 

vezethető le (ebből következik, hogy a túlvédő szülői magatartás hátterében leginkább a szülő 

tulajdonságai - felkészületlensége, élettörténete, traumatizáltsága, személyisége, pszichopatológiái 

és ebből eredően a gyermek vagy a környezet jellemzőinek téves értelmezése/mentalizációja stb. - 

állnak). Ezért a szülő védelmi viselkedésének optimális szintje csak a gyermek és a környezet 

állapotának függvényében értelmezhető. 

 

22. ábra: A pszichológiai túlvédés altípusainak rendszere és operacionalizált formáik 
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Tehát a szülői túlvédés idő-, pontosabban fejlettségfüggő (az a szülői viselkedés, ami a gyermek 

idősebb életkorában túlvédő, egy fiatalabb életkorban adaptív lehet) és veszélyfüggő (a biztonságos 

környezetben létrejövő túlvédő szülői viselkedés káros de valódi veszély jelenlétében hasznos lehet) 

jelenség. A védelem és a felkészítés egyensúlya a gyermek és szülő pillanatnyi érdekeiből, 

vágyaiból nem határozható meg, hanem csak a gyermek fejlettségéből és a kontextus minőségéből 

vezethető le, megvalósításának alapja pedig a szülő állapota/akalmassága/felkészültsége. 

 

A fenti meghatározásból elméletileg már levezethetőek a pszichológiai túlvédés különböző formái, 

ezeket a 22. ábra foglalja össze. A következőkben a túlvédéstípusok felsorolása mellett megadom 

azokat a szakirodalomban és a saját empirikus munkámban megjelenő utalásokat, melyek az adott 

túlvédéstípus jellemzőit leírják, valamint röviden jellemzem őket. 

 

1. A szülő eltúlzott védelmi viselkedése (Thetis típusú túlvédés): mint ahogy fentebb már szóltam 

róla, a szülői védelem a szülő normális és szükséges működése a gyermek biztonságos felnevelése 

szempontjából. Ez akkor válik túlzóvá, ha nem a helyzet kívánalmaiból és a gyermek 

szükségleteiből, hanem a szülő túlzó veszély-anticipációjából ered. Ez a túlvédésforma kétféle 

képpen jöhet létre: 

 

1.1. A kontextus túlzott monitorozása: ennek tipikus példája a túlféltés, amikor a szülő túlzott 

aggodalmai miatt a gyermek biztonságos fizikai és pszichoszociális környezetét a környezet 

veszélyességéből és a gyermek fejlettségéből nem levezethetően kívánja kialakítani (túlöltözteti, 

kísérgeti, stb.).  

− megjelenése a szakirodalomban: ez a forma a legtöbb kutatásban megjelenik, patológiai 

relevanciáját igazolták (Parker, 1983a; Thomasgard és Metz, 1993; Muris és mtsai, 2003). 

− megjelenése saját kutatásomban: a túlféltés konstruktumát már az első kutatás óta vizsgálom, 

legértékesebb eredményei a ChRAQ elméleti konstruktumának megerősítésekor adódtak: 

családi rizikófaktorok (válás, alacsony SES) esetén megnő a túlféltés, dependenciához, elkerülő 

megküzdéshez vezet. 

 

1.2. A gyermek viselkedésének korlátozása:  a védelem másik formája, amikor a szülő lekorlátozza 

a gyermek mozgásterét, viselkedését, így biztosítva számára a megfelelő védelmet. A kontroll akkor 

válik túlzott mértékűvé, amikor már a fejlődéshez szükséges viselkedéseket is beszűkíti, nem ad 

teret a gyermek spontán megnyilvánulásainak. 
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− megjelenése a szakirodalomban: a túlzott kontroll már a Levy (1966) féle leírásban is szerepel, 

megjelenése esetén a gyermek viselkedésének beszűkülését, internalizációs tüneteit írja le. 

Parker (1983a) a PBI kialakításánál külön dimenziót szentel neki, amit a feltáró faktoranalízis is 

igazolt. 

− megjelenése saját kutatásomban: a túlzott kontroll minden kutatásomban fontos 

túlvédésdimenzióként jelent meg. Legfontosabb hatásai a gyermek elkerülő megküzdési 

tendenciáiban mutatkoztak meg (túlzott kontroll esetén a gyermek a nevelői viselkedés 

elkerülését tanulja meg a leghatékonyabban). A legerősebben a túlzott kontroll mutatta az anyai 

és apai megjelenés hatáskülönbségeit: anyai kontroll esetén a gyermek internalizációt, az apai 

kontroll esetén pedig externalizációs tüneteket mutatott. 

 

2. Eltúlzott kötődés (Iokaszté típusú túlvédés): a kötődési viselkedés szintén része a normál szülő-

gyermek kapcsolatnak, de a születéskor megfigyelhető szimbiotikus kapcsolat és a fiatal felnőttkori 

leváláskor kialakuló kötődés között hosszú fejlődési útvonal rajzolható fel. Az eltúlzott kötődésben 

a szülő olyan kapcsolatot alakít ki gyermekével, ami a gyermek életkorára, fejlettségére nézve már 

meghaladott. A kötődési viselkedés ilyen túlzásait a szakirodalom általában 

differenciálatlanságként, szimbiózisként, a leválási folyamatok hátráltatásaként írja le. A 

pszichológiai túlvédés ezen formájának három altípusa írható le: 

 

2.1. Gyermekhangsúlyú: az eltúlzott kötődés gyermekhangsúlyú formájában a szülő saját 

felelősségeit túlhangsúlyozza, gyermekéit alulbecsli, olyan dolgokat tesz meg neki (elkényeztetés), 

vagy enged meg neki (engedékenység), ami a gyermek fejlettségéből, életkorából nem vezethető le. 

A szülő explicit üzenete a gyermek életének könnyítése, az implicit üzenet viszont általában a 

gyermek kötődési viselkedésének megerősítése, leválásának késleltetése, akadályozása a szülő saját 

pszichés szükségleteinek/hiányainak megfelelően. 

− megjelenése a szakirodalomban: ezt a formát szintén Levy (1966) írja le legkorábban (ő a 

kontroll hiányaként jellemezte, bár a kontrollhoz kevésbé van köze, a kontroll gyengülése itt 

inkább a gyermeki ragaszkodás „megvásárlásának” eszköze és nem cél), de Parker (1983a) saját 

kutatásaiban patológiai szempontból kevésbé találja relevánsnak. 

− megjelenése saját kutatásomban: bár Parker eredményeivel egy irányba mutatnak saját 

eredményeim is, azt azért meg kell jegyezni, hogy bár az elkényeztetés/engedékenység a 

legmelegebb, legkevésbé ártalmas pszichológiai túlvédésforma, a gyermek megküzdési 

stratégiáit illetően a saját képességek irreális túlbecsléséhez, passzivitáshoz vezethet (a 
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dependencia veszélyét Parker is jelezte, Adler és Kast is ennek a formának a veszélyeire hívta 

fel a figyelmet). 

 

2.2. Szülőhangsúlyú: a szülőhangsúlyú formában a szülő gyermekét az előbbinél kevésbé leplezett 

módon használja saját kötődési szükségletének kielégítésére. Ennek megnyilvánulási formája az 

intrúzió bizonyos változata, amikor a szülő a saját (és nem a gyermek) szükségletei miatt avatkozik 

bele a gyermek játékába, tevékenységeibe, érzelmi életébe. 

− megjelenése a szakirodalomban: az intrúzió kulcskonstruktuma Parker (1983a) modelljében már 

szerepelt, mint a túlvédés egyik komponense, Barber (1996) saját kutatásában a pszichológiai 

kontroll egyik legártalmasabb komponenseként nevezte meg. 

− megjelenése saját kutatásomban: az intrúzió komponensét csak a ChRAQ elméleti 

konstruktumának elemzésekor vetettem részletes vizsgálat alá. A magasabb SES csoportba 

tartozó szülők hajlamosabbak voltak intruzívak lenni gyermekükkel, megküzdésben szintén 

elkerülő formák megjelenéséhez járult hozzá. 

 

2.3. Nem differenciált forma: ebbe a harmadik formába tartozik az a helyzet, amikor a szülő 

személyisége nem differenciálódik megfelelő mértékben a gyermek személyiségétől, a gyermek 

érzéseit, gondolatait, szükségleteit sajátjaként éli meg, vagy könnyen összekeveri a sajátjaival. Ezt a 

formát a pszichoanalízisben differenciálatlan selfnek, a rendszerszemléletben összemosódásnak 

nevezik (enmeshment). 

− megjelenése a szakirodalomban: ez a forma a pszichoanalitikus és a rendszerszemléletű 

irodalomban kap nagyobb hangsúlyt (Freud, A, 1978; Mahler és mtsai, 1975; Bowen, 1976a; 

Minucin, 1974). 

− megjelenése saját kutatásomban: a ChRAQ szülői változatának feltáró faktoranalízisekor 

ismertem fel a jelenséget az egyik faktorban. Pszichopatológiai relevanciája abban mutatkozott 

meg, hogy a gyermekek apai összemosódás esetén szomatizációt, anyai összemosódás esetén 

társkapcsolati problémákat, szorongásos és depressziós tüneteket jeleztek. 

 

3. Autonómia akadályozása: bár az előző két főcsoport, a túlzott védelem és az eltúlzott kötődés is 

akadályozza közvetett módon a gyermek autonóm működését, leírható a szülői túlvédő 

viselkedéseknek egy olyan csoportja, ahol ez az akadályozás direkt módon jön létre. Ebbe a 

csoportba azok a szülői viselkedések tartoznak amelyek a gyermek felkészületlenségét idézik elő az 

élet kihívásaival szemben. 
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3.1. Gyerekszerep túlhangsúlyozása: itt a szülő olyan módon gondoskodik gyermekéről, ami a 

gyermek életkorától, fejlettségétől elmaradó szintre jellemző, az életkori szerepnek megfelelő 

gondoskodást kevésbé mutatja. Ezt a formát a szakirodalomban infantilizációnak nevezik. 

− megjelenése a szakirodalomban: ezt a szülői nevelési attitűdöt Napier (2000) családterápiás 

tankönyvében írja le. 

− megjelenése saját kutatásomban: az infantilizációt a túlvédés aldimenzióinak vizsgálatakor 

elemeztem, ambivalens megküzdéshez, a megközelítő, elkerülő és nem konstruktív formák 

keveredéséhez vezetett. Erőteljes következménye a gyermek passzivitása volt. 

 

3.2. Elégtelen felkészítés: a szülő nem vár el, nem tanít meg olyan dolgokat, ami a gyermek 

életkorának, fejlettségének már megfelelő lenne. Ezt a fromát kikímélésként neveztem el a néprajzi 

megnevezésnek megfelelően. Mivel ehhez a túlvédésformához elméleti úton jutottam el, magam 

kevésbé kutattam. A szakirodalomban Pomerantz és Eaton (2001) érinti. 

Mint a fenti összefoglalásból látható, a pszichológiai túlvédés elméleti modelljében megjelenő 

túlvédésformák operacionalizált változatai saját kutatásaimban szinte teljes egészében megjelentek, 

relevanciájuk nagy mértékben igazolódott. A pszichológiai túlvédés teoretikus modelljének 

felvázolásakor mindenképp említést kell tenni a szülő-gyermek kapcsolati zavarok, a szülői téves 

bánásmódok egységes elméletének lehetőségéről is. A Bevezetésben és a pszichoanalitikus részben 

(II.2.1. fejezet) már felvetettem annak lehetőségét, hogy a különböző téves szülői bánásmódok csak 

egymáshoz és a normál övezethez való viszonyukban értelmezhetőek, külön-külön való vizsgálatuk 

félreértésekhez, fogalmi összemosódáshoz, szükségtelen redundanciákhoz vezethet. E 

disszertációnak terjedelmi korlátai miatt nem lehet célja a lehetséges egységes elmélet bemutatása, 

épp ezért csak arra vállalkozom, hogy vezérfonalat biztosítsak a későbbi kutatások számára. 

A szülő-gyermek kapcsolati minőségek hipotetikusan elhelyezhetőek a védelmi dimenzió mentén, 

ahol a túlvédés a védelem eltúlzott mértékét, az optimális nevelés az optimális védelmet, az 

elhanyagolás a minimális, vagy hiányzó védelmet, míg a bántalmazás a gyermek fizikai és/vagy 

pszichés megtámadását jelenti (lásd 23. ábra). Ezen szülői bánásmód-formák elrendezése 

elképzelhető más dimenziók mentén is, és a jelen felvetés mindenképp további vizsgálatra szorul, 

de kétségtelen, hogy egy lehetséges modelljét adja a szülő-gyermek kapcsolati minőségek egységes 

elméleti keretbe való rendezéséhez. 
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23. ábra: A szülő-gyermek kapcsolati minőségek elrendeződése a védelmi dimenzió mentén 

V. Diszkusszió 

Összegezve a bemutatott kutatások eredményeit, elmondható hogy a vizsgálatokat sikeresen, a 

célkitűzésekben megfogalmazott elvek alapján zajlottak. Az eredmények egyrészt egybecsengtek a 

megelőző kutatások eredményeivel, másrészt olyan új adatok is adódtak (például a ChRAQ 

validálásában előálló új elérhetőség, bántalmazó tendenciák és összemosódás dimenziók), amelyek 

tovább gazdagítják a terület ismereteit. Az eredmények jelentős mennyisége miatt a következőkben 

csak a pszichológiai túlvédés szempontjából fontos adatokat összesítem. Mivel a kutatások 

tapasztalatait a kutatási részek végén részletesen tárgyaltam, itt csak a végső diszkusszió a célom. 

 

Általánosságban megfogalmazható, hogy a pszichológiai túlvédés pszichopatológiai szempontból 

releváns jelenségként bontakozott ki a kutatásban (például klinikai mintán 45%-os megjelenési 

arányt mutatott). Ahogyan azt a szakirodalom is leírja, a pszichológiai túlvédés az életkorral 

csökkenő mértékben jelenik meg, lányoknál és fiúknál eltérő életkori arányokat (lányoknál fiatalabb 

korban több, fiúknál idősebb korban több), csökkenési ütemet (lányoknál gyorsabb, fiúknál 

lassabb), valamint tünetmintázatot (fiúknál inkább a magatartásproblémákkal, lányoknál az érzelmi 

zavarokkal állt kapcsolatban) mutatott. A kutatások azt is megerősítették, hogy a túlvédéssel 

kapcsolatos dimenziókban az anyák következetesen (az esetek többségében szignifikánsan) 

magasabb értékeket értek el, mint az apák - ez a biológiai meghatározottságból és a társadalmi 

szerepek sajátosságaiból is levezethető különbség. 

 

Kutatásaim egyik legfőbb eredméye, hogy a túlvédéssel kapcsolatos konstruktumok nem csak 
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időben változékonyak (tehetá itt az EMBU változatok eredményei is arra utalnak, hogy a kisebb 

gyermekek a kontrolláló, intruzív szülői megnyilvánulásokat sokkal pozitívabbnak, meleg 

érzelmekhez társulóbbnak élik meg, mint a kamaszok vagy a felnőttek - például Markus és mtsai, 

2003), hanem a nevelés különböző ágensei (szülők, illetve gyermekek) is különbözőképpen 

reprezentálhatják a nevelési attitűdöket. A ChRAQ túlvédés alskáláival szerzett eredmények arra 

utalnak, hogy míg a gyermekek az alskálákat inkább egy melegebb és egy hidegebb túlvédés 

kategóriába sorolják, addig a szülők az érzelmektől függetlenebb védelmi kategóriát és egy, a 

kötődéssel inkább összefüggő, kapcsolati kategóriát határoznak meg. A gyermekek és a szülők 

megegyeztek abban, hogy az elkényeztetés az inkább érzelmi természetű, de eltért a véleményük az 

intrúzió és a kontroll tekintetében, ahol a gyermekek az intrúziót és a kontrollt is hideg túlvédésnek, 

a szülők az intrúziót érzelmi/kapcsolati tényezőnek, a kontrollt pedig érzelemmentes védelmi 

tényezőnek jelezték (ez a két nevelési szereplő eltérő evolúciós érdekeivel/stratégiáival is 

kapcsolatban állhat, amit érdemes lenne további elemzés alá venni). 

Ezt a jelenséget támasztja alá az a megfigyelés is, hogy a ChRAQ gyermeki és szülői változatának 

túlvédés dimenziója nem mutatott korrelációt egymással, pedig az alapja minkettőnek a szülői 

aggodalmaskodás volt. A gyermekek által jelzett szülői túlvédés inkább intruzív, érzelmileg 

túlterhelő (hidegebb), míg a szülői inkább túlféltő, megengedő (melegebb) színezetűnek adódott, és 

csak a szülők dimenziója mutatott szignifikáns kapcsolatot a PBI hasonló dimenziójával (a 

gyermekek esetén csak a kontroll dimenziók között volt korreláció). 

 

A kutatási eredmények validitását húzza alá a pszichológiai túlvédés demográfiai adatokkal 

mutatott interakcióinak magas száma is. A nemek nem különböztek a túlvédés arányában, de eltérő 

mintázatokat mutattak. A gyermekek idővel egyre érzékenyebbé válnak a túlvédő tendenciákra, 

egyre inkább képesek azokat elkülöníteni az érzelmi melegségtől. A túlvédés alskálákra 

elmondható, hogy a családokban jelentkező nehézségek, mint válás, alacsonyabb jövedelem, 

alacsonyabb iskolai végzettség, általában rosszabb SES viszonyok, a szülők tapasztalatlansága a 

túlféltéssel kerültek szorosabb kapcsolatba, míg a másik végponton lévő családokban a kontroll, az 

intrúzió, az infantilizáció és az elkényeztetés jelent meg tendenciaszerűen (ez jelezheti az eltérő 

társadalmi/gazdasági kontextusokból eredő eltérő szülői stratégiákat és egyben rizikófaktorokat is).  

Meglepő, korábban nem közölt eredmény, hogy az iskolai eredmények és a túlvédés interakcióba 

kerültek egymással: a gyenge matematika jegyek magas apai túlvédéssel, a gyenge irodalomjegyek 

magas apai bántalmazó tendenciákkal, anyai túlvédéssel és összemosódással álltak kapcsolatban, 

ami arra utalhat, hogy az apai túlvédés a szabálytudattal, a logikai képességekkel, míg az anyai 

túlvédés a nyelvi/szociális/mentalizációs kompetenciákkal kerülhet interakcióba. 
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A legváltozatosabb eredményeket a különböző pszichológiai (intelligencia, szociális státusz, 

megküzdés) és pszichopatológiai (internalizációs és externalizációs tünetek) konstruktumok és a 

szülői nevelési attitűdök közötti interakciók szolgáltatták. Az alapvetően pozitív szülői attitűdök, 

mint például a PBI szeretet-gondolskodás, az EMBU-C és a ChRAQ elfogadás dimenziói a legtöbb 

patológia dimenzióval negatív kapcsolatokat mutattak, míg az alapvetően negatív dimenziók, mint 

az EMBU-C elutasítás, a ChRAQ elérhetetlenség, bántalmazó tendenciák dimenziói pozitív 

kapcsolatban álltak a tünetekkel (az előbbiek internalizációval és externalizációval egyaránt, az 

utóbbiak csupán az extrnalizációval). 

A pszichológiai konstruktumok kapcsán elmondható, hogy az elkényeztetés negatív kapcsolatban 

volt az intelligenciával, a túlféltés pedig pozitívan korrlált a jobb szociális státusszal (ez jelenthet jó 

szociabilitást, de sztár allűröket is), de ezek az eredmények erősen limitáltak voltak. A túlvédés 

alskálák és a megküzdési stratégiák viszonylatában az elkényeztetés hozható kapcsolatba a 

harmonikusabb megküzdési mintázatokkal. Az infantilizációval, a túlzott kontrollal és a túlféltéssel 

kapcsolatban jelennek meg nem konstruktív megküzdések, az intrúzió és a túlféltés pedig elkerülő 

túlsúlyt eredményez (ez a hatás az intrúziónál erősebb). A túlvédés alskálák a támaszkereső, 

önnyugtató, elkerülő viselkedés és elkerülő cselekvések dimenziókkal álltak leggyakrabban 

kapcsolatban, ezek után jöttek gyakoriságban a megközelítőbb, aktívabb, pozitívabb megküzdési 

módok, majd végül a kevésbé konstruktívak. Tehát a túlvédés alskálái az elkerülő, 

érzelemközpontú, rövid távú stratégiákkal mutattak erősebb összefüggéseket. 

 

A pszichés tünetekkel összefüggésben eltérések adódtak az anyai és apai attitűdök kapcsán. 

Az anyai túlvédés szuicid késztetéssel, devianciával, az apai túlvédés szorongással, 

internalizációval állt kapcsolatban. Az anyai kontroll szorongással, internalizációval, az apai 

kontroll agresszióval, devianciával, externalizációval állt inkább kapcsolatban. A fenti mintázat 

olyan, mintha az internalizációs és externalizációs tünetek tekintetében az anyai és apai kontroll és 

túlvédés egymás komplementereivé válnának (kontroll esetén anyáknál inkább internalizáció, 

apáknál inkább externalizáció mutatkozik, túlvédés esetén pedig fordítva). 

 

A anyai és apai túlvédés, és az együttes szülői túlvédés dimenzió pozitív összefüggésben volt a 

gyermeki szorongás dimenziókkal és a neurotikus személyiségjellemzőkkel (az együttes szülői 

dimenzió erősebb eredményekhez vezetett). Az apai és anyai túlvédést egyszerre átélő gyermekek 

több szomatizációt és szuicid ideációt mutattak, az apai és anyai együttes kontroll hatására pedig az 

externalizációs tünetek szaporodtak meg. A két szülő attitűdjei alapján meleg túlvédő csoportba 
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tartozó gyermekek több externalizációt, a rideg kontrolláló csoportba tartozók pedig magasabb 

internalizációt mutattak. 

Pozitív kapcsolatot találtam a vonásszorongás és az anyai és apai elutasítás, valamint az anyai és 

apai túlvédés között. Mindkét szülő esetén az elutasítás és a túlvédés alacsony de szignifikáns részt 

magyarázott a vonásszorongás varianciájából. A szülői elutasítás és túlvédés rizikófaktorok egy 

szülőben és/vagy mindkét szülőben való együttes megjelenése szignifikáns monoton növekedést 

hoz létre a gyermekek szorongásos tüneteiben. 

 

Összességében elmondható, hogy a pszichológiai túlvédés jelensége fejlődés-pszichopatológiai 

relevanciával rendelkezik. Kutatásom újdonsága, hogy a túlvédés jelenséget fejlődési, nevelési 

ágensek (szülő-gyermek), nevelői szerepek (anya-apa), a gyermekek nemének mintázataiban , 

valamint más nevelői attitűdökkel való összefüggésében tudtam bemutatni, ami rávilágít a jelenség 

komplex természetére, értelmezésének interakcionális lehetőségeire. A pszichológiai túlvédés 

egységes modelljének felvázolásával, valamint a jelenség elhelyezésével a szülő-gyermek 

kapcsolati minőségek körében új lehetőség kínálkozik a terület fogalmainak revideálására, valamint 

a szülői nevelési jelenségek szofisztikáltabb szemléletére. 

VI. Konklúzió 

A dolgozat végére érve érdemes megfogalmazni azokat a területeket, amelyeket a pszichológiai 

túlvédés kutatásánál a jövőben figyelembe kell venni. Ezek a szempontok az elméleti feldolgozás 

alapján fogalmazódtak meg, és a dolgozatban való kisebb megjelenési arányuk sokkal inkább a 

terjedelmi lehetőségekre és kevésbé ezen területek fontoságára reflektál. 

 

Családrendszerbe ágyazottság: a szülői túlvédés csak a családrendszer viszonylatában nyeri el 

igazi értelmét, kialakulását, fennmaradását, terápiáját csak a szerepek, felelősségek, 

differenciáltság, családi életciklusjelenségek, külső és belső határok, adaptív folyamatok, 

kommunikáció, transzgenerációs folyamatok, trianguláció, családi projekció rendszerszemléletű 

jelenségein keresztül lehet értelmezni. 

 

A diádikus folyamatok jellemzői: a szülő-gyermek interakciókat alapvetően feedback folyamatok, 

cirkularitás és szinkronitás jellemzik, tehát a szülő percepciója, érzelmei, döntései, viselkedése, 

vélekedései, attitűdjei, tapasztalatai, emlékei, reflexiói és önreflexiói, reakciói folyamatos 
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interakcióban vannak a gyermek hasonló konstruktumaival - épp ezért nem meglepő, hogy a 

túlvédő szülői szociális kogníciók és viselkedés olyan negatív spirált képes létrehozni a szülő-

gyermek kapcsolatban, melynek terápiás megbontása igen nehézkes. 

 

A fejlődéspszichológia hatása: a ChRAQ fejlesztés egyik fontos felismerése volt, hogy ha a 

védelem a gyermek fejlődésétől függő szülői funkció, akkor a szülői identitásnak a gyermekével 

párhuzamos fejlődési útvonalat kell bejárnia optimális nevelés esetén - ebből a szempontból a 

túlvédés meghatározható úgy is, mint a szülő egyfajta fejlődési elakadása. 

A mentalizáció fontossága: mivel a szülői mentalizáció fontos szerepet játszik a gyermek 

kötődésének és mentalizációjának fejlődésében, ezért várható, hogy a szülői túlvédés 

kialakulásában, fennmaradásában és terápiájában is jelentős szerepet kaphat. 

 

A szülői szociális kogníciók és viselkedés többszörös meghatározottsága: egyrészt ezek a 

konstrukciók nem önmagukban, hanem egymással való interakcióikban fejtik ki hatásukat (például 

a IV.3. fejezetben igazoltam, hogy az elutasítás és a túlvédés együttesen szignifikánsan nagyobb 

vonásszorongást hoznak létre a gyermekben, mint egyenként), másrészt ugyanaz a konstruktum 

különböző háttértényezőkre épülhet rá (például a túlzott kontroll lehet védelmi tényező, de lehet a 

szülő hatalomszükségletének a megnyilvánulása is), épp ezért nem érdemes a szülői szociál-

kogníciókat és viselkedéseket elszigetelten vizsgálni, hanem sokkal inkább egymással való 

interakcióikban - ehhez egy fontos hozzájárulás lehetne a szülő-gyermek kapcsolati zavarok/ szülői 

visszaélésformák egységes elméletének megalkotása. 

 

Nem-triviális gyermeki következmények: bár a szakirodalom nagy része a szülői túlvédést a 

gyermek neurotikus tüneteivel hozza összefüggésbe, Ungar (1999) tanulmánya és saját 

eredményeim is arra utalnak, hogy a túlvédés hatása soktényezős probléma (gyermek életkora, 

szülő és gyermek neme, a kontextus minősége, stb.), amit kutatásában figylembe kell venni. 

 

Kultúra- és szerepfüggetlenség: a pszichológiai túlvédés kultúrafüggetlen konstrukció, bár vannak 

olyan kultúrák, ahol bizonyos megnyilvánulási formái gyakoribbak (lásd görög családok - Parker, 

1983a) - a pszichológiai túlvédés nem csak szülő-gyermek viszonylatban, de segítő-segített és 

általában aszimmetrikus szerepviszonylatokban előfordulhat (lásd Carr, Coyne, Cimarolli és 

Thompson műveit); 

 

Kulturális beágyazottság: ahogyan Ungar (1999) biztonságos ökológiákban fellépő túlvédésről 
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szóló művében hangsúlyozza, a jelenséget nem lehet különválasztani a körülötte zajló kulturális 

folyamatoktól (kulturális szokásrendszerek, posztmodern jelenségek, a család válsága, a média 

rémhírterjesztő hatása, az átmeneti rítusok hiánya, anyaság mint magányos tevékenység, stb.) - mint 

ahogy a múltban is így volt, a jövőben is szükség lesz olyan társadalmi intézményekre (nevelési-, 

egészségügyi-, szociális-, jogi-, vallási- és egyéb közösségi fórumok), amelyek hatékonyan fel 

tudnak lépni a pszichológiai túlvédés és más szülői visszaélésformákkal szemben. 

 

Zárszóként és a fenti eredmények alapján elmondható, hogy a szülői/pszichológiai túlvédés kutatása 

egy tudományos és társadalmi értelemben is igen hasznos tevékenység. Eklektikus háttere, a terület 

fejlődésének elnyújtott története lehetővé teszi a pszichológiai jelenségek interdiszciplináris és 

integratív vizsgálatát, ami a tudomány fejlődésének alapvető feltétele. 
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1. Melléklet - szociometriai kérdőív az első kutatáshoz 

 

Instrukció 

E vizsgálat célja az osztály szociálpszichológiai szerkezetének felmérése, melynek 

segítségével tanáraitok hatékonyabban tudják megszervezni oktatási tevékenységüket. A kérdőíven 

fel kell tüntetned a nevedet, de ezt csak a vizsgálat vezetője láthatja majd, akit teljes titoktartás 

kötelez. Az egyes kérdőívek tartalma nem juthat más személy tudomására, az osztályfőnöknek 

adandó visszajelzés összesített, nem érint egyéneket. 

Az alábbi kérdések többségére válaszul osztálytársaid nevét kell beírni. Arra kérlek, teljes 

neveket írj, mert a rövidítések, becenevek megnehezítik az elemzést. A kérdésekre általában több 

nevet is lehet válaszolni, de a nevek száma ne haladja meg a négyet. Ne hagyj ki egy kérdést sem, 

mindegyikre válaszolj! 

Együttműködésedet előre is köszönöm! 

 

Név:________________________________________ 

 

Osztály:________ 

 

Kérdések: 

 

 

1. Ki a legjobb barátod az osztályban? 

2. Milyen pályára szeretnél menni? 

3. Ki a legerősebb az osztályban? 

4. Melyik együttes zenéjét hallgatod a legszívesebben? 
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5. Ha osztályfőnököd hosszabb ideig akadályozva lenne az osztály vezetésében, a 

tanulók közül ki lenne a legalkalmasabb arra, hogy helyettesítse? 

6. Melyik a kedvenc TV műsorod? 

7. Ki a legszorgalmasabb az osztályban? 

8. Ki fog könnyen érvényesülni az életben? 

9. Szabad idődben mivel foglalkozol a legszívesebben? 

10. Kit javasolnál osztálytitkárnak? 

11. Ha történne veled valami szokatlan, melyik osztálytársadnak mondanád el 

legelőször? 

12. Kik azok akiket a tanárok leginkább szeretnek? 

13. Ha az osztály bulit rendezne, társaid közül ki tudná a legjobban megszervezni? 

14. Kivel fogsz érettségi után is kapcsolatot tartani? 

15. Melyik fiúnak vannak a legnagyobb sikerei a lányoknál? Melyik lánynak vannak a 

legnagyobb sikerei a fiúknál? 

16. Kik azok, akiket a tanulók közül a legtöbben szeretnek? 

17. Ki alkalmas leginkább a vezetésre? 



 234 

18. Ki a legjobb sportoló? 

19. Ki a legtevékenyebb, legaktívabb az osztályban? 

20. Ha személyes, bizalmas ügyed, titkod volna, társaid közül kinek mondanád el 

legszívesebben? 

21. Ki a legműveltebb, legolvasottabb az osztályban? 
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2. Melléklet – túlvédés kérdőív az első kutatáshoz 

 

Túlvédés kérdőív 

 

Instrukció 

Ez a kérdőív a szüleiddel való kapcsolatodra kérdez rá. Olvasd el figyelmesen a kérdéseket, 

és válaszolj rájuk. Ott ahol több választ soroltunk fel, a rád leginkább jellemző válasz betűjelét 

karikázd be. Ott, ahol nincsenek válaszlehetőségek felsorolva, igennel, nemmel, egy számmal vagy 

egy-két szóval kell válaszolnod. A kérdőív elemzése miatt nagyon fontos, hogy minden kérdésre 

válaszolj. Segítségedet és együttműködésedet előre is köszönjük. 

 

 

1) Hol laksz? 

a) tanyán 

b) falun, községben 

c) városban 

 

2) Mennyire szólnak bele a szüleid a szabadidődbe? 

a) rám bízzák, hogy ilyenkor mit csinálok 

b) részben beleszólnak, de marad elég 

c) túl sokszor szólnak bele 

 

3) Aggódnak-e a szüleid amiatt, hogy keveset eszel? 

 

4) Tiltottak-e meg neked a szüleid valaha sportot, testmozgást vagy szabadidős tevékenységet, mert 

aggódtak a testi épségedért? 

 

5) Ha távol vagy otthonról, milyen gyakran hívod fel a szüleidet? 

a) naponta többször is 

b) naponta egyszer 

c) egy héten egyszer vagy kétszer 
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d) soha 

 

6) A zsebpénzedet te keresed meg vagy a szüleidtől kapod? 

a) a szüleimtől kapom 

b) is-is 

c) megkeresem, ami nekem szükséges 

 

7) Hány testvéred van (akikkel együtt is élsz)? 

 

8) Te életkorban hányadik vagy a testvéreid között? 

 

9) Beleszólnak a szüleid az öltözködésedbe? 

a) soha 

b) néha 

c) gyakran 

 

10) Otthoni beszélgetések során milyen gyakran fordult az elő, hogy valamilyen témában 

megjegyezték a szüleid: ehhez te még túl kicsi, túl éretlen vagy? 

a) soha 

b) néha 

c) gyakran 

 

11) Hány éves korodban utaztál vonaton, távolsági autóbuszon először egyedül? 

 

12) Rendszeresen részt veszel a házi munkában? 

 

13) Kollégista vagy? 

 

14) Bejárós vagy? 

 

15) Beleszólnak-e a szüleid a barátaid kiválasztásába? 

 

16) Van-e olyan otthoni tevékenység, amiben rendszeresen segédkezel? Ha van, mi az? 
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17) Beszéltek-e a szüleid neked a szexualitásról? 

 

18) Szenvedsz-e valamilyen krónikus betegségben? 

 

19) Kérnek-e a szüleid valamilyen ellenszolgáltatást a zsebpénzért cserében? Ha igen, mit? 

 

20) Mennyit foglalkoznak veled a szülők? 

a) túl keveset 

b) keveset 

c) épp eleget 

d) sokat 

e) túl sokat 

 

21) Mennyire jellemző, hogy a reggelit, tízórait, vacsorát te készíted el? 

a) soha 

b) néha 

c) gyakran 

d) mindig 

 

22) Hogyan szoktál reggelente felkelni? 

a) magam kelek 

b) más ébreszt 

 

23) Beleszólnak-e a szüleid a párválasztásodba? 

 

24) Milyen gyakran kérdezik meg otthon, ha elmész valahová, hogy hová mész? 

a) soha 

b) csak ha hosszabb időre megyek 

c) mindig 

 

25) A szüleid együtt élnek? 

 

26) Hány éves korodban aludtál egy ágyban utoljára valamelyik szülőddel? 
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27) Te választottál középiskolát magadnak, vagy a szüleid segítettek? 

a) én választottam 

b) közösen választottuk ki 

c) a szüleim döntése volt 

 

28) A hivatalos ügyeidet – útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány kiváltása, stb. – önállóan 

végzed, vagy a szüleid segítségével? 

a) önállóan 

b) szüleim segítségével 

 

29) Vesztetted-e már el testvéredet (halál)? 

 

30) Te választod ki a ruhatárad, vagy a szüleid segítenek benne? 

a) mindig én választom ki 

b) a szüleimmel együtt választunk 

c) a szüleimre bízom 

 

31) Van-e otthon külön szobád (amit csak te használsz)? 

 

32) Hogy érzed, a szüleid túl sokat aggódnak érted? 

 

33) Körülbelül hány éves korodban mentél el először, önállóan vásárolni? 

 

34) Előfordult-e már, hogy a háztartási számlákat te fizetted be? 

a) soha 

b) néha 

c) gyakran 

d) rendszeresen 

 

35) Édesapád vagy édesanyád egyedül nevel? 

 

36) A szobádat ki takarítja? 

a) inkább én 

b) inkább a szüleim 
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37) Mennyire jellemző, hogy a reggelihez, tízóraihoz, vacsorához te vásárlod meg a hozzávalókat? 

a) soha 

b) néha 

c) gyakran 

d) mindig 

 

38) Volt-e olyan az életed során, hogy a szüleid nem engedtek el egy kirándulásra, mert aggódtak, 

hogy valami bajod esik, esetleg nem fogsz rendesen táplálkozni, vagy felöltözni? 

 

39) Tudsz főzni? 

a) nem 

b) egy rántottát összeütök 

c) akár egy ebédet is megfőzök 

 

40) Hallottad-e már a szüleidtől ezt a mondást: „Te mindig a gyermekem maradsz!” 

 

41) Szoktál-e munkát vállalni pénz keresés céljából? 

 

42) Hány éves korodban segítettek utoljára a szüleid a házi feladat elkészítésében? 

 

43) Van-e olyan otthoni tevékenység, ami a te kötelességed? Ha van, mi az? 

 

44) Voltál-e már súlyos beteg? 

 

45) Mennyire tartod rendetlennek magad? 

a) egyáltalán nem 

b) egy kicsit 

c) nagyon 

 

46) Hány éves korodban mentél el először önállóan orvoshoz, fogorvoshoz, fodrászhoz? 
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3. Melléklet – az EMBU-C kédőív instrukciós része 

 

Instrukciók az EMBU-C kitöltéséhez: 

A következő percekben néhány kijelentést fogok nektek felolvasni. Ezek a kijelentések azzal 

foglalkoznak, hogy mit gondolsz, arról ahogyan a szüleid – az apukád és az anyukád – veled 

bánnak. Ez a helyzet minden gyerek számára különböző, ezért szeretnénk, ha a következő 

kérdésekre önállóan válaszolnál. Ezekre a kérdésekre nem lehet rosszul válaszolni. Ez nem egy 

iskolai felmérő, nem értékelünk benneteket. Bizonyára nagyon jól ismeritek azokat a szabályokat és 

szokásokat, amelyek nálatok otthon megfigyelhetőek, ahogy a ti családotok működik. Próbáld meg 

minél jobban megérteni a mondatokat, a válaszaidhoz hívd segítségül a szüleiddel, családoddal 

kapcsolatos emlékeidet. Az a fontos, amit te érzel, és nem az, amit mások gondolnak erről. 

Neked két választ kell hozzáfűznöd minden egyes kijelentéshez attól függően, hogy a mondat 

mennyire igaz a szüleidre: az első sorban az apukáddal kapcsolatban, a második sorban pedig az 

anyukáddal kapcsolatban kell válaszolnod. Válaszd ki azt a lehetőséget, amely az apukád, illetve az 

anyukád szempontjából a legmegfelelőbb. A következő válaszlehetőségek közül választhatsz: 

nem, soha, 

igen, néha, 

igen, gyakran, 

igen, majdnem mindig. 

 

Az 1-es számú kijelentést együtt nézzük meg, figyelj jól, hogy a többit is ügyesen tudd megoldani: 

 

Amikor hazaérsz, el kell mondanod a szüleidnek, hogy merre jártál, mit csináltál. 

 

1 

 
Nem, 

soha 

Igen, 

néha 

Igen, 

gyakran 

Igen, majd-

nem mindig 

Apa Ο Ο Ο Ο 

Anya Ο Ο Ο Ο 

 

Lehet, hogy az apukád soha nem kérdezi meg, hogy merre jártál, mit csináltál. Ebben az esetben 

tégy egy keresztet az első karikába az Apa sorába az 1-es számú táblázatban, melynek jelentése: 
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“Nem, soha”. Lehet, hogy az anyukád majdnem minden alkalommal megkérdezi, hogy merre 

jártál, mit csináltál. Ebben az esetben a negyedik karikába tégy egy keresztet az Anya sorában, az 1-

es számú táblázatban, melynek jelentése: “Igen, majdnem mindig”. 

Ha ti is így válaszoltatok, akkor így néz ki a táblázatotok: 

 

− Amikor hazaérsz, el kell mondanod a szüleidnek, hogy merre jártál, mit csináltál. 

 

1 

 
Nem, 

soha 

Igen, 

néha 

Igen, 

gyakran 

Igen, majd-

nem mindig 

Apa Ο Ο Ο Ο 

Anya Ο Ο Ο Ο 

 

A válaszok során te bármelyik karikába tehetsz keresztet, amelyik megfelel a saját véleményednek. 

Minden sorba csak egy választ adhatsz. 

Ha nem értettél meg valamit, vagy ha kérdésed van, nyújtsd a kezed, hogy lássam, segítségre van 

szükséged. 
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4. Melléklet – ChRAQ-CHP kérdőív (gyermek változat) 

 
Kedves segítőtársunk! 
 

A következő vizsgálatunk egy hosszabb kutatás része, melyben egy olyan kérdőív kialakítása 
a célunk, amellyel összehasonlíthatóvá válnak a szülő-gyermek kapcsolatok jellemzői. A kutatásban 
való részvétel anonim (névtelen), ami azt jelenti, hogy a nyert adatokat nem személy szerint, hanem 
csak az összes adat átlaga szempontjából vizsgáljuk, személyes adatokat semmilyen szempontból 
nem használunk fel. Az azonosítók megadása csak az adatok összetartozását jelzik, az hogy 
pontosan kitől nyertük őket, a vizsgálat szempontjából nem fontos. Kérjük, hogy az egyes 
kérdésekre, kijelentésekre adott válaszok esetén a mondat sorában található számjegyek közül 
karikázd be a jelentés szempontjából számodra legmegfelelőbbet. Fontos, hogy minden mondat 
esetén válaszolj! 
Segítségedet előre is köszönjük, jó munkát kívánunk! 
 
Nemed:  fiú   lány Életkorod:  év 

 
ChRAQ kérdőív – INSTRUKCIÓ 

Következő kérdőívünk a szülő-gyerek kapcsolatok sokféleségét vizsgálja. Fontos, hogy 
minden kijelentésünkre válaszolj, mert a pontos eredményekhez erre szükségünk van. Az egyes 
kijelentésekről való döntésnél kérjük, hogy az első gondolatodatodat, érzésedet válaszd. Nincsenek 
jó és rossz válaszok, a Te véleményedre vagyunk kíváncsiak. Kérünk, minden mondat esetén 
először apukádra, majd anyukádra döntsd el, és a megfelelő helyen jelöld, hogy ez rá mennyire 
igaz. Az egyes kijelentések hasonlónak tűnhetnek, de fontos, hogy minden kijelentésnél válassz. 
 

A válaszok számértékei a következőt jelentik: 
1: Egyáltalán nem jellemző. 
2: Kis mértékben jellemző. 
3: Az eseteknek körülbelül a felében jellemző. 
4: Nagy mértékben jellemző. 
5: Minden esetben jellemző. 

 
1. Úgy érzed, hogy büszke rád. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
5. Hangsúlyozza, hogy mennyi jó tulajdonságod van. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
7. Rá tudod venni, hogy foglalkozzon (játszon/ beszélgessen) veled, amikor csak szeretnéd. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
9. Dicsér mások előtt. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
10. Ha valami rosszat teszel, akkor megbeszéli veled a történteket Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
12. Ha igazán jól viselkedsz, akkor természetesnek veszi és nem tesz semmit Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
13. Ha valami rosszat teszel, akkor megvonja tőled a kedvezményeket (csökkenti a játékidőt/ TV 

nézést/ szobafogságot kapsz stb.) 
Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

14. Akkor is büszke rád, amikor te ezt túlzásnak érzed. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

17. Szokta ellenőrizni, hogy mit csinálsz éppen. (pl. felhív/ bemegy a szobádba, stb.). Apa: 1   2   3   4   5 
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Anya: 1   2   3   4   5 
18. Szeretné, hogy egyedül, kísére nélkül menj az iskolába. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
20. Aggódik, hogy a konyhában megégeted magad. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
22. A kívánságaidat teljesíti. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
23. Aggódik az egészségedért, fél attól, hogy megbetegszel. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
25. Nem érti, hogy mit szeretnél, vagy mire van szükséged. Apa: 1   2   3   4   5 

Anya: 1   2   3   4   5 
26. Segít az öltözködésben (előkészíti a ruháidat/ segít felvenni a ruhádat/ beköti a cipődet/ feladja a 

sapkádat stb.). 
Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

27. Elkísér az iskolába. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

30. Különleges alkalom nélkül is kapsz tőle ajándékot. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

33. Megengedi, hogy azt tedd, amihez kedved van. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

35. Nehezen viseli el a viselkedésedet. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

36. Ha igazán jól viselkedsz, akkor azt mondja, hogy büszke rád Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

37. Megengedi neked, hogy annyit tévézz/számítógépezz/telefonálj, amennyit akarsz. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

38. Aggódik, hogy megsérülsz. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

39. Nem szervez veled közös programokat. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

40. Ha elmentek vásárolni, vesz neked valami apróságot. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

42. Nem válaszol a kérdéseidre. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

44. Valaminek örülsz, és ő nem örül ennek annyira, amennyire te ezt szeretnéd. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

45. Szeretnéd, ha kevesebbet foglalkozna a dolgaiddal. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

48. Szeretné, hogy megtedd, amit kér tőled. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

49. Azt mondja, hogy valamiben te vagy a legjobb. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

50. Fél attól, hogy történik veled valami baj. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

52. Az esti fürdésnél segít neked (levetkőzni/megmosakodni/megtörülközni, stb.). Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

53. Neked kell megvígasztalnod, ha szomorú. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

55. Ha szomorú, úgy érzed, hogy ez a te hibád, és rossznak érzed magad. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

56. Megbeszéli veled, hogy mik a problémái, mi bántja. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

57. A te kívánságaidat veszi figyelembe a családi programok szervezésében. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

59. Megmondja, hogy mit tegyél. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

60. Eltilt olyan dolgoktól, amit meg szeretnél csinálni/ amikben szeretnél részt venni. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

62. Ha valami rosszat teszel, akkor kiabál veled. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

63. Nem félt a veszélyektől, mert megbízik benned. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 
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64. Ha megkér valamire, és te azt nem teszed meg, mérges lesz, haragszik rád. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

65. Szereti megbeszélni veled a dolgait. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

68. Úgy bánik veled, mintha egészen kisgyerek lennél. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

69. Szeretné, hogy egyedül öltözz fel az időjárásnak/ alkalomnak megfelelően. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

71. El tudod érni, hogy megvegye, amit szeretnél. Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 

73. Ha valamiben nem értesz vele egyet, akkor meghallgatja a véleményedet Apa: 1   2   3   4   5 
Anya: 1   2   3   4   5 
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5. Melléklet – ChRAQ-PCH kérdőív (szülői változat) 

Instrukció 
 

Következő kérdőívünk a szülő-gyerek kapcsolatok sokféleségét vizsgálja. Fontos, hogy 
minden kérdésünkre válaszoljon, mert a pontos eredményekhez erre szükségünk van. Az egyes 
kérdések eldöntésénél kérjük, első benyomása alapján válasszon. Nincsenek jó és rossz válaszok, a 
szülő-gyermek kapcsolat sokféleségéből mi az Ön tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. Kérjük, a 
gyermekéhez fűződő jelenlegi kapcsolata alapján döntsön. Az egyes kijelentések hasonlónak 
tűnhetnek, de a kérdőív használhatóságához mindezek megválaszolására szükségünk van. 

A válaszok számértékei a következőt jelentik: 
1: Egyáltalán nem jellemző. 
2: Kis mértékben jellemző. 
3: Az eseteknek körülbelül a felében jellemző. 
4: Nagy mértékben jellemző. 
5: Minden esetben jellemző. 

1. Gyermekemnek tudnia kell a nehézségeimről, mert egy családban össze kell tartani. 1   2   3   4   5 
2. Megengedek olyat a gyermekemnek, ami életkorához még nem illő, mert ügyes. 1   2   3   4   5 
3. Félek attól, hogy a gyermekemmel valami baj történhet. 1   2   3   4   5 
4. A gyerekeknek pontosan tudniuk kell, hogy mit is vár el tőlük a szülő. 1   2   3   4   5 
5. Aggódom azok miatt a dolgok miatt, amelyek a gyermekemmel történhetnek. 1   2   3   4   5 
6. Ha a gyermekem játszani/ beszélgetni szeretne, készen állok a vele való foglalkozásra. 1   2   3   4   5 
7. Ha bensőséges kommunikációra bátorítom a gyermekemet, később majd hallgathatom a panaszkodásait. 1   2   3   4   5 
8. Ha el vagyok foglalva, nem szakítok időt arra, hogy a gyermekem kívánságaival foglalkozzak. 1   2   3   4   5 
9. Jó, hogyha a gyermekem tart tőlem. 1   2   3   4   5 
10. Ha valamiben nem értünk egyet, akkor nem tűröm az ellenkezését 1   2   3   4   5 
11. Nem kell hozzá különleges alkalom, hogy vegyek valamit a gyermekemnek. 1   2   3   4   5 
13. Ha a gyermekem igazán jól viselkedik azt mondom neki, hogy büszke vagyok rá 1   2   3   4   5 
14. Azok a gyerekek, akiket ölelgetnek és puszilgatnak, később önállótlanok lesznek. 1   2   3   4   5 
16. Segítek a gyermekemnek az esti fürdésnél (levetkőzni/ megmosakodni/ megtörülközni stb.). 1   2   3   4   5 
17. A gyermeket jobb szigorúan fogni, mint engedékenynek lenni vele. 1   2   3   4   5 
18. Segítek a gyermekemnek bepakolni a táskájába az iskolai dolgait. 1   2   3   4   5 
20. A gyermekem kívánságait veszem figyelembe, amikor családi programot szervezek. 1   2   3   4   5 
21. A gyermekem könnyen ki tud hozni a sodromból. 1   2   3   4   5 
22. Azok a gyermekek, akik azt csinálják, amit akarnak, később túl sok zűrbe keverednek. 1   2   3   4   5 
25. Ha azt szeretném, hogy a gyermekem megtegyen valamit ráparancsolok 1   2   3   4   5 
26. Aggódom azért, hogy a gyermekem eleget eszik-e. 1   2   3   4   5 
27. Visszajelzem a gyermekemnek a jó tulajdonságait. 1   2   3   4   5 
29. Ha a gyermekem valami rosszat tesz elsimítom a következményeket helyette 1   2   3   4   5 
30. Elkísérem a gyermekemet az iskolába. 1   2   3   4   5 
31. Úgy érzem, hogy a gyermekem nélkülem nem tudna gondoskodni magáról. 1   2   3   4   5 
32. Segítek a gyermekemnek a házi feladat elkészítésében. 1   2   3   4   5 
34. A gyermekem az előálló helyzeteket jól oldja meg. 1   2   3   4   5 
39. Bízom a gyermekemben. 1   2   3   4   5 
40. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy a szülőnek mire is van szüksége. 1   2   3   4   5 
41. Úgy érzem, a gyermekemre büszke vagyok bármi történjék. 1   2   3   4   5 
42. Nem féltem a gyermekemet a veszélyektől, mert feltalálja magát. 1   2   3   4   5 
43. Dühös vagyok a gyermekemre. 1   2   3   4   5 
45. A gyerekemtől elvárhatom, hogy teljesítse az akaratomat. 1   2   3   4   5 
46. Úgy gondolom, hogy a gyermekek egy család kitüntetett tagjai. 1   2   3   4   5 
49. Ha társasjátékot játszunk, hagyom nyerni a gyermekemet, hogy örömet okozhassak neki. 1   2   3   4   5 
50. Megengedem a gyermekemnek, hogy annyit tévézzen/ játszon/ számítógépezzen, amennyit akar. 1   2   3   4   5 
51. A gyermekemnek egyedül is el kell tudnia menni az iskolába. 1   2   3   4   5 
52. A gyermekektől elvárható, hogy vigasztalják a szülőt, amikor az szomorú. 1   2   3   4   5 
53. A szülőnek joga van elverni a gyereket, ha az nem úgy viselkedik, ahogy kellene. 1   2   3   4   5 
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54. Elkísérném a gyermekemet, amikor elmegy itthonról, hogy ne történjen vele baleset. 1   2   3   4   5 
55. A gyermekem hibáin mosolygok/ jókat nevetek. 1   2   3   4   5 
56. Figyelmeztetem a gyermekemet, hogy öltözzön melegen. 1   2   3   4   5 
57. Támogatom a gyermekemet abban, hogy meghozza a saját döntéseit. 1   2   3   4   5 
59. Aggódom a gyermekem egészségéért, félek attól, hogy megbetegszik. 1   2   3   4   5 
62. A testi fenyítés hatékony eszköz a gyermeknevelésben. 1   2   3   4   5 
68. Ha valamiben nem értünk egyet, akkor meggyőzöm az igazamról 1   2   3   4   5 
69. Jó véleménnyel vagyok a gyermekemről. 1   2   3   4   5 
70. A gyermekemnek meg kell értenie, hogy a vágyainál sokkal fontosabb az én szavam. 1   2   3   4   5 
71. Azon kapom magam, hogy viccelődöm a gyermekem ügyetlenségén. 1   2   3   4   5 
72. Szeretem megmondani a gyermekemnek, hogy mit tegyen. 1   2   3   4   5 
75. Szeretnék minél több időt a gyermekem közelében tölteni. 1   2   3   4   5 
76. Úgy érzem, a gyermekemre szép jövő vár. 1   2   3   4   5 
77. Ha azt szeretném, hogy a gyermekem megtegyen valamit jutalmat helyezek kilátásba 1   2   3   4   5 
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6. Melléklet – ADATLAP - a doktori értekezés nyilvánosságra 
hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 
 
A szerző neve: Csomortáni Domokos Zoltán 
A doktori értekezés címe és alcíme: Túl jó / elég rossz szülők. A pszichológiai túlvédés okai, jellemzői, 

következményei és kezelési lehetőségei. 
A doktori iskola neve: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola 
A doktori iskolán belüli doktori program neve: nincs meghatározva 
A témavezető neve és tudományos fokozata: 
1. Dr. Demetrovics Zsolt, DSc, egyetemi tanár 
2. Dr. Mesterházi Zsuzsa, CSc, professor emeritus 
A témavezetők munkahelye: ELTE PPK 
MTMT-azonosító: 10028777 
DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2014.064 
 
II. Nyilatkozatok  
 
1. A doktori értekezés szerzőjeként 
a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a tézisek 

nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom a NN Doktori 
Iskola hivatalának ügyintézőjét NN-t, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés közzétételéig a 
doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástárban; 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a minősítés 
(dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 
Digitális Intézményi Tudástárban; 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori értekezést a 
könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a könyv a fokozatszerzést 
követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a tézisek 
nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. 

 
2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  
a) a ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját eredeti, önálló 

szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői jogait;  
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón benyújtott tartalmak 

(szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 
 
3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének plágiumkereső 

adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 
 
Kelt: Budapest, 2014. december 18. 
 
 

________________________________ 
a doktori értekezés szerzőjének aláírása 


