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Bevezetés 

Napjaink Európájának szociológiai szempontból egyik legmeghatározóbb kérdése és 

legtöbbet emlegetett problémája a demográfiai csökkenéssel kapcsolatos.Az elmúlt néhány 

évtized során a legtöbb európai országteljes termékenységi arányszáma visszaesett, vagyis 

kisebb az a hipotetikus gyermekszám, melyet egy nő szülne egész élete folyamán, 

amennyiben az adott évi gyakoriság egész életére állandósulna.Európában ma ez a szám 

jelenleg kisebb a népesség reprodukcióját biztosító 2,1-es szintnél (Szalma, 2010). A 

„második demográfiai átmenet” kifejezést, illetve az ehhez kapcsolódó későbbi kutatási 

eredményeket használva a szociológusok több, közel egy időben megjelenő és egymásra 

hatással lévő okra vezetik vissza ezeket változásokat. Ilyen okok a termékenység és 

halandóság alacsony szintjei, a különböző modern értékrendi változások, a házasságok 

számának csökkenése és a válások számának növekedése, a női munkavállalás, valamint a 

fogamzásgátló módszerek elterjedése (Tárkányi, 2008). 

Magyarország helyzete hasonló a fentebb ismertetett zsugorodó társadalmú 

országokéhoz. A második demográfiai átmenet országunkat az 1990-es években érte el és 

jelenségei máig aktívan jelen vannak a magyar társadalomban (Tárkányi, 2008). A magyar 

termékenységi mutató 2013-ban 1,3 volt és noha a magyar nők általában több gyermeket 

szeretnének, ez irányú elképzeléseik gyakran nem, vagy csak részben valósulnak meg 

(Szalma és Takács, 2016). Ellenben több európai országgal, melyekben a termékenységi 

trendek visszájukra fordultak és lassú növekedést mutattak, Magyarország termékenysége az 

utóbbi években is stagnált és a hosszú távú előreszámító modellek is a népesség fogyását 

jósolják (Földházi, 2013). 

A téma szempontjából azonban nem csupán a különböző országok népességszámának 

alakulása fontos, az adott társadalom népesedéssel kapcsolatos szemlélete is legalább ilyen 

nagy jelentőséggel bír. Történelmileg és napjaink népesedéspolitikai és közvéleményt 

befolyásoló kormánypolitikai elképzeléseit tekintve egyaránt elmondható, hogy 

Magyarország a pronatalista szemléletű országok közé tartozik, értékrendje 

gyermekcentrikusés a többségi vélekedés szerint a teljes élethez minden nőnek szüksége van 

gyermekre (Kollega Tarsoly, 1997; Szalma és Takács, 2016; Pongrácz, 2007). Ehhez mérten a 

termékenység növekedését a közvélemény szükségesnek és kedvezőnek ítéli, különösen a 

fentebb leírt csökkenési tendenciák ismeretében. 
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A fertilitás csökkenéséhez kapcsolódó, az utóbbi években egyre nagyobb 

figyelemreszert tevő témakörök a kései vagy halasztott gyermekvállalás és a gyermektelenség 

is. Pongrácz (2007) kutatása rávilágít arra azelterjedt hiedelemre, mely szerint a 

népességszám csökkenése leginkább a gyermekvállalás halasztásával magyarázható, míg 

Szalma és Takács (2016) összegzése alapján közhiedelem az is, hogy az önkéntesen 

gyermektelenek aránya növekedő tendenciát mutat. Az első elképzelés igazoltnak látszik, 

hiszen a gyermekvállalást halasztó, idősebb korosztályba tartozó nők közül aránylag kevesen 

válnak valóban anyává, míg az önkéntesen gyermektelenek aránya viszont nem mutat jelentős 

változást 2% körüli arányával Magyarországon (Szalma és Takács, 2016). 

Noha az önkéntesen gyermektelen nők jelenleg relatíve alacsony számban vannak jelen 

országunkban, helyzetük egyedisége mindenképpen figyelemre méltó pszichológiai 

szempontból. Tudatos választásuk egy erősen gyermekcentrikus társadalmon belül 

megkülönböztetéssel, stigmatizációval járhat s a tradicionális női szerepnek számító anya 

szerep elhagyásával pszichés fejlődésük is egészen sajátos jellemzőkkel teli. Dolgozatom 

célja tehát az önkéntesen gyermektelen nők fejlődéslélektani jellegzetességeinek vizsgálata. 
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1.Témafelvetés 

Az önkéntes gyermektelenség vizsgálata több szempontból is nagy társadalmi 

jelentőséggel és aktualitással bír. Egyfelől igaz ez azért, mert az utóbbi évtizedekben a fejlett 

társadalmakban megnövekedett a gyermektelenek aránya és az ezzel a jelenséggel foglalkozó 

kutatások száma is követte ezt a változást. Emellett egyes országokban az önkéntesen 

gyermektelenek aránya akár a 15%-ot is meghaladhatja az utóbbi évtizedek ideológiai 

változásainak következtében (Pongrácz, 2007). 

Másrészt elmondható az is, hogy az utóbbi évtizedekben a nemiséggel kapcsolatos 

egyetemi tanulmányi lehetőségek száma a nyugati országokban és különösen az USA-ban 

rohamosan növekedni kezdett. Ezzel együtt a témát különböző szempontokból körüljáró 

tudományos írások száma is növekedésnek indult, egy új szemlélet kibontakozásának 

lehettünk tanúi. Magyarországon ezek a változások csak az utóbbi években indultak meg és 

gyakran ütköztek igen erős ellenállásba. A közvéleményt meghatározó féligazságok és az 

akadémiai körökben még mindig elterjedt, hagyományos nemi szerepeket éltető írások 

egyaránt felelősek lehetnek a lassú és nehézségekkel teli átmenetért.Éppen ezért kiemelten 

fontos a kapcsolódó tudományos témák objektív megközelítése és minél precízebb értése, a 

tévhitek eloszlatása és a kapcsolódó problémák elemző vizsgálata. 

Ami pedig konkrétan az önkéntesen gyermektelen nőket illeti, a velük foglalkozó 

magyarpszichológiai orientációjú vizsgálati anyagok kicsiny száma miatt eleve fontos és 

hasznos a téma kutatása. Emellett viszont szólni kell a társadalmi és egyéni érdekről is: a 

gyermektelenség mellet határozó nőket különösen a pronatalista társadalmakon belül 

megannyi pszichológiai nehézség és ártalom érheti a rájuk irányuló kedvezőtlen figyelem 

miatt (Park, 2002). 

Fontos megjegyezni továbbá azt is, hogy az önkéntesen gyermektelen nők csoportja 

nem alkot homogén csoportot, a pontosabb leírás és kategorizáció érdekében a 

fejlődéslélektani sajátosságaik vizsgálata kiemelt fontosságú lehet. 

Dolgozatom célja ezért a magyar önkéntesen gyermektelen nők fejlődéslélektani 

vizsgálata, különös tekintettel nemi identitásuk és családi hátterük fejlődésükre gyakorolt 

hatására. Ennek érdekében először az önkéntes gyermektelenég témakörének fogalmi és 

általános hátterét mutatom be, majd pedig az önkéntesen gyermektelen nőkkel kapcsolatos 

pszichológiai vizsgálatok szakirodalmát tárom fel az alábbiakban.  



5 
 

2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1. Fogalmi alapok 

Az önkéntes gyermektelenség vizsgálatához elengedhetetlenül fontosnak tűnik a 

jelenség minél pontosabb körülírása. Maga a megnevezés (voluntarychildlessness) a magyar 

nyelvben önkéntes, akaratlagos vagy szándékolt gyermektelenség fordításokban jelenik meg 

elsősorban. Az angol nyelvű szakirodalomban azonban az anyasággal szembeállított deficitet 

jelző szavak, mint a „gyermektelen” (childless) helyett a választás szabadságát hangsúlyozó 

egyéb megnevezések is elterjedtek, például a „gyermekmentes” (childfree) (Else-Quest and 

Hyde, 2013). 

A szakirodalomban több definíció is megjelenik, ám jelen írás szempontjából a 

legtágabb leírás tekinthető megfelelő kiindulási alapnak. Ez alapján önkéntesen 

gyermektelennek tekinthető az a nő, aki (1) termékeny, szülőképes korú, de nem akar 

gyermeket, (2) aki szülőképes korú, de a sterilizáció mellett döntött, illetve (3) aki már nem 

szülőképes korú, de korábbi termékenysége ellenére úgy döntött, hogy nem szül gyermeket 

(Kelly, 2009). 

Jelen definíció közlése mellett fontos megjegyezni, hogy igen sok kutató nehezen 

leírhatónak tartja az önkéntes gyermektelenség fogalmát, két fő okból kifolyólag. Egyrészt 

megkérdőjelezhetőnek tartják a választás szabadságát – könnyen belátható, hogy a 

retrospektív önbeszámolók vagy akár a jelenre vonatkozó elmondások torzíthatják a 

valóságot, ezzel nehezítve a konzekvens feltárási folyamatokat. Ilyen szempontból tehát 

megkérdőjelezhető, hogy valóban önkéntes választásról van-e szó vagy a gyermekvállalásról 

való lemondás legitimizációjáról. Másrészt problematikusnak tekinthető a lezáratlanság 

problémája a fentebb használt definíció első kategóriájában. Az ezen érv mellett érvelők 

szerint ugyanis a szülőképes korú nők (15-49 év) gyermekvállalásra való hajlandósága az idő 

folyamán változhat, következésképpen nem sorolhatóak egy csoportba a már lezárt 

termékenységi idő miatt egyértelműen valóban gyermektelenül maradó társaikkal azok, akik 

még nem érték el ezt a kort (Szalma és Takács, 2012). 

Külön problémát jelenthet a gyermekvállalásról többszöri halogatás után, kényszerből 

lemondó nők kategorizációja: kérdéses, hogy ők az önkéntesen gyermektelen kategória 

tagjaihoz tartoznak-e inkább, vagy azok közé, akik bizonyos külső tényezők okán nem 

vállalnak gyermeket (Szalma és Takács, 2012). 
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2.2. Önkéntes gyermektelenség Magyarországon 

Ami a jelenég hazai sajátosságait illeti, az utóbbi években megjelent néhány kutatás 

segítségével a legfontosabb tudnivalók adottak. A magyar társadalom gyermekvállalással 

kapcsolatos preferenciái alapján a kiemelten gyermekcentrikus társadalmak közé sorolható, s 

ennek következtében az (önkéntes) gyermektelenség témaköre igen érzékeny és nagyon 

vitatott kérdéskörnek számít (Szalma és Takács, 2016). 

A közvéleményben és magyar kutatási anyagokban egyaránt megjelenő ideális nő 

képének fontos része az anyai szerep, s a közhiedelmek szerint a gyermekek jelenléte a 

családban az élet elengedhetetlen része (Szalma, 2010). A gyermektelenség növekvő arányát a 

magyar megkérdezettek legnagyobb része (84,9%) negatív tendenciának értékeli (Pongrácz, 

2007) és mértékében jelentősen túlbecsüli a valós adatokhoz képest (Szalma és Takács, 2016). 

Ugyanakkor egy másik kutatás eredményei szerint ez a tendencia mutat némi változást az 

utóbbi néhány évtizedben; míg 1988-ban a megkérdezettek 1,2%-a tartotta jónak, ha egy 

házaspárnak nincs gyermeke, addig 2009-ben ez az arány már 6,3% volt (S. Molnár, 2009). 

1. táblázat: Mennyire jó, ha egy házaspárnak X számú gyermeke van? 18-50 év közötti férfiak és nők 

véleménye, 1988, 1997, 2009, % (S. Molnár, 2009 290. oldal) 

 

Ami az önkéntesen gyermektelen életmód mellett határozók valós arányát illeti, a fenti 

fogalmi nehézségek mentén a magyar kutatókigen nagy különbségeket mutatnak 

megközelítésük és eredményeik alapján. Míg Tarkányi a GfK Roper által közreadott jelentést 

idézve 20%-os arányról ír a 13-19 éves lányok körében (GfK Roper, 2008, idézi Tarkányi, 

2008, 435. old.), addig más kutatók arról írnak, hogy Magyarországon ez az aránya 18-40 

éves nők körében stabilan 2% alattira tehető (Szalma és Takács, 2016). 

Igaz azonban az, hogy Nyugat Európában és Észak-Amerikában egyre több nő választja 

a gyermektelen életformát (Gillespie, 2003). Emellett Magyarországon a gyermektelen 41-45 

éves nők aránya az utóbbi évtizedben jelentős növekedést mutatott; míg 2001-ben 7,8% volt, 

2011-ben már 11,2%-ra emelkedett (Szabó, 2015). 
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2.3. A heterogenitás kérdése 

A téma vizsgálatának szempontjából nehezítő tényező, hogy az önkéntesen 

gyermektelen nők csoportja nem egy homogén csoport (Szalma és Takács, 2016). Tagjai nem 

ugyanazon okokból kifolyólag jutnak el döntésükhöz, fejlődési folyamataik eltéréseket 

mutatnak, nemi- és szexuális orientációjuk széles skálán mozoghat, koruk, vallási 

beállítódásuk és motivációik változatosak lehetnek, ahogy kapcsolati státuszukban is 

mutatkoznak eltérések.melyek hatással vannak társadalmi megítélésükre is. Ezen sajátosságok 

ismerete meghatározó fontosságú a témavizsgálatához. 

2.4. Pszichológiai sajátosságok 

2.4.1. Szociálpszichológiai modell 

A Houseknecht (1979) által leírt, önkéntes gyermektelenséget vállaló nők 

szociálpszichológiai modellje alapján három meghatározó tényező játszik szerepet a 

gyermektelenséggel kapcsolatos döntés meghozatalában: (1) családi háttértényezők, (2) társas 

összehasonlítás (self-otherattitudes) és (3) a referencia csoportok. 

Kutatásai alapján e három tényező közül az első, vagyis a családi háttértényezők 

lehetnek az autonómia igény és a teljesítménymotiváció kifejlődésének elsődleges okozói. 

Ezen két személyiségjegy pedig összefüggésbe hozható az önkéntes gyermektelenséggel.Több 

kutatás(Houseknecht, 1979; Miller, 1992) alapján ugyanis az önkéntesen gyermektelenek 

magasabb autonómia igénnyel és magasabb teljesítménymotivációval rendelkeznek 

gyermeket vállalni vágyó társaiknál, illetve e két tulajdonság és a gyermektelen életmód 

preferenciájának együttes megléte esetén megnövekszik a valószínűsége annak, hogy ezek a 

személyek emellett az életmód mellettdöntenek.Ennek valószínűségét Houseknecht szerint 

növeli a referencia csoportok fenntartott támogatása is. 

2.4.2.Miller fejlődéslélektani modellje 

Miller (1992) fejlődéslélektani modellje a gyermekvállalási motiváció kialakulásának fő 

komponenseit írja le, fejlődési tapasztalatok és pszichológiai jellemzők figyelembevételével. 

A modell sematikus ábrázolása (1. ábra) reprezentálja Miller kutatásainak eredményét, mely 

szerint a gyermekkori, serdülőkori és felnőttkori személyiségjegyek és az ezen időszakokat 

meghatározó tapasztalatok együttese felelős a gyermekvállalási motiváció kialakulásáért. 
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A modell alapján a személyiségjegyek – és ezeken keresztül maga a gyermekvállalási 

motiváció is - részben genetikai meghatározók által alakítottak és a gyermekvállalási 

motivációra három tényező van közvetlen hatással: (1) a gyermekkori és serdülőkori 

tapasztalatok, a (2) a felnőttkori tapasztalatok, valamint a (3) felnőttkori személyiség 

jellemzők. 

 

 

1. ábra: Miller fejlődéslélektani modellje (Miller, 1992 268. oldal) 

Miller a három közvetlen hatású tényező a gyermekvállalási motiváció szempontjából 

vett meghatározóit is kifejti: 

(1) Gyermekkori tapasztalatok: Fontos a családi kapcsolatok minősége, a 

családcentrikus értékek átadása, valamint a modellálás. A jobb, szeretettel teljes családi 

kapcsolatok, családcentrikus értékek elsajátítása, valamint a szülőkkel és ez által a 

szülői szereppel való azonosulás mind növelhetik a gyermekvállalási hajlandóságot. 

Serdülőkori tapasztalatok: A gyermekgondozással kapcsolatos és iskolai tapasztalatok 

meghatározóak lehetnek. A gyermekgondozási tapasztalatok segíthetnek a 

gyermekekkel kapcsolatos pozitív élmények szerzésében, míg az iskolai előmenetel és 

teljesítmény meghatározhatják az egyéni (gyermekvállalással kapcsolatos) célok és 

képességek alakulását. 

(2)Felnőttkori tapasztalatok: a felsőoktatási tapasztalatok, házasság, hivatás,vallás ésa 

folyamatos pozitív kapcsolat a származási családdal szintén meghatározóak. A 

különböző társadalmi intézmények szerepe ebben az életkorban igen fontos és ezek 

közül is kiemelkedő jelentőségű lehet a gyermektelen életforma választásában a 

felsőoktatás szerepe. Mind a felsőoktatás, mind pedig egyes hivatások időbeli 
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„vetélytársai” lehetnek a gyermekvállalásnak, de a vallásosság, a házasság és a 

származási családdal fenntartott jó viszony a gyermekvállalást segíthetik elő. 

(3)Felnőttkori személyiségjellemzők: Fontosak a gondoskodási és affiliációs 

szükségletek, illetve autonómiára való igény és a teljesítménymotiváció. Az előbbi két 

jellemző a gyermekvállalás, míg az utóbbi kettő a gyermektelenség pozitív 

megítélésével kapcsolhatóak össze. 

2.4.3. Fejlődéslélektani kimenetek 

Az önkéntesen gyermektelen nők fejlődéslélektani vizsgálata során két, döntésük 

meghozataláig különböző életutat bejáró csoport különíthető el; a „korai kinyilvánítók” 

(earlyarticulators) és a „halogatók” (postponers) csoportjai. A korai kinyilvánítók aránylag 

korán döntenek gyermektelenségük mellett, míg a halogatók jellemzően több alkalommal 

elhalasztják a végső döntést és viszonylag későn jutnak erre az álláspontra. Arányaikat 

tekintve a halogatók csoportja nagyobb: az önkéntesen gyermektelen nők kétharmadát teszik 

ki (Houseknecht, 1979). 

Houseknecht két kategóriáját vitatva Dariotis hármas felosztás mellett érvelt, szerinte 

ugyanis a halogatók alcsoportjai nem tisztázottak a fentebb leírt kettős csoportosítás alapján 

(Dariotis, 2004, idézi Furnham, 2015). Az ő három kategóriája a „korai kinyilvánítók” 

(earlyarticulators), a „kései kinyilvánítók” (latearticulators), valamint a „folytonos halogatók” 

(perpetualpostponers) csoportjaiból állt, ez utóbbi két csoportot a halogatók két alcsoportjából 

hozta létre: kései kinyilvánítók azok, akik a döntést életük egy későbbi pontján hozzák meg, 

míg a folytonos halogatók élete passzív döntések sorozatából áll. 

2.4.4. Nemi identitás 

Napjainkban nincs egyetlen olyan elmélet sem, ami maradéktalanul képes volna 

magyarázni a nemi identitás kialakulásának folyamatát és valamennyi eddig megismert 

tényezőjét. Az viszont a különböző kutatások alapjánbizonyosnak látszik, hogy a nemi 

identitás már a koragyermekkorban elkezd kialakulni és biológiai, szociális és kognitív 

tényezők egyaránt közrejátszanak e folyamatban; igaz, a különböző irányzatokhoz tartozó 

kutatók más-más jelentőséget tulajdonítanak az egyes tényezőknek. Míg a Freudisták az 

ösztönökfelől közelítenek a kérdéshez, a kognitív irányzatok képviselői a fogalmi fejlődéshez 

kötik a folyamatot, a szociális tanulás elméletének hívei pedig a megfigyeléses tanulással 

magyarázzák (Cole és Cole, 2006). 
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Releváns itt megemlíteni, hogy Tobin és munkatársai a témára vonatkozó modelljükben 

érdekes magyarázattal szolgálnak a gyermekek nemi azonosulással kapcsolatos folyamataira. 

A modell szerint ugyanis három tényező van egymásra hatással a gyermekek fejlődése során: 

(1) nemi identitásuk, (2) nemi sztereotípiáik és (3) saját magukkal kapcsolatos nemi 

megfigyeléseik. Ezen tényezők pedig több folyamat révén kötődnek egymáshoz. Egyrészt 

nemükkel való azonosulásuk mértékével arányosan egyre növekvő mértékben érzékelik 

önmagukat az adott nemhez kapcsolódó sztereotipikus tulajdonságok birtokosainak. Másrészt 

ezek a sztereotípiák is visszahatnak azonosulásukra, ugyanis minél több ilyen tevékenységben 

vesznek részt, annál inkább azonosulnak az adott nemmel (Tobin, Menon, Spatta, Hodges és 

Perry, 2010, idézi Else-Quest és Hyde, 2013). 

Fontos ezen a ponton szót ejteni a társadalmi nemi szerepek fogalmáról is. Olyan 

viselkedésformák és jellemzők tartoznak ide, amelyek a társadalom elvárásai szerint egy-egy 

egyéntől biológiai neme által determináltan elvárható. Ilyen fogalmi keretek között 

értelmezhető a hagyományos vagy éppen a normától eltérő nemi szerepek tanulmányozása, 

melyet általában két külön dimenzió (férfiasság/maszkulinitás és nőiesség/femininitás) 

mentén mérnek (N. Kollár és Szabó, 2004). 

Az önkéntesen gyermektelen nőkkel kapcsolatos nemi identitás kutatások konklúziói 

egyaránt azt mutatják, hogy a nők e csoportja a tradicionális, normatív női szerepeket elvető 

identitással rendelkezik. 

Mollen (2006) azt találta, hogy a vizsgálatában résztvevő önkéntesen gyermektelen nők 

nemi szereppel kapcsolatos attitűdjeit gyakran a lázadás vagy ellenállás gondolatai határozzák 

meg. Eredményei különösen érdekesek fejlődéslélektani szempontból, ugyanis vizsgálati 

alanyait nem csupán jelenlegi attitűdjükről kérdezte meg, hanem gyermekkori 

viszonyulásukra vonatkozó adatokat is gyűjtött. Ezek alapjánúgy találta, hogy ezek a nők 

gyakran már gyermekkorukra visszaemlékezve is a hagyományos női nemi szerepektől eltérő 

viselkedésről és viszonyulásról számolnak be játéktevékenységük tekintetében. Babákkal való 

interakciójukat nem határozták meg az anyai szereppel kapcsolatos attitűdök, s amennyiben 

tehették, a babázós és papás-mamás játékok helyett könyvek és nagyobb fizikai aktivitást 

megkövetelő vagy kinti elfoglaltságok kötötték le fantáziájukat. 

Egy másik kutatás során Newton és Stewart (2013) arra az eredményre jutottak, hogy a 

nemi szempontból nem normatív életutakat bejáró nők a konvencionális női nemi szerepeknek 

kevésbé megfelelő személyiségjegyekkel rendelkeznek és ezt igaznak találtákgyermektelen 
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nők tekintetében is. Vizsgálatuk során középkorú gyermektelen és gyermekkel rendelkező 

nőket hasonlítottak össze és azt találták, hogy a gyermektelen nők magasabb pontszámot értek 

el a maszkulin vonások skálán és szignifikánsan alacsonyabb pontszámot szereztek a feminin 

vonások skáláján. Emellett gyermekkel rendelkező társaiknál kevésbé bizonyultak 

gondoskodónak, femininnek viselkedésükben, illetve kevésbé vágytak megerősítésre 

másoktól, de szkeptikusabbnak, autonómabbnak és távolságtartóbbnak bizonyultak. 

2.4.5. Családi háttér 

Köztudott és a kutatók körében általánosan elfogadott tény, hogy a családi háttér és 

különösen a különböző szülői hatások jelentősége a személyiségfejlődés szempontjából 

kiemelkedő (Tóth és Gervai, 2009). Kapcsolódó, a téma szempontjából meghatározó 

jelentőségű fogalom a szülői nevelési stílus koncepciója, melynek definiálásakor három 

tényezőben ragadták meg lényegét: (1) a szülő és a gyermek közötti érzelmi kapcsolatban, 

(2)a szülő által alkalmazott nevelési eljárásokban valamint (3) a szülő nevelési elveiben 

(Darling és Steinberg, 1993, idézi Oroszné Perger, 2002). 

A különböző nevelési stílusok nagy hatással vannak a gyermekek fejlődésének több 

aspektusára is. Különböző kutatások eredményei alapján elmondható, hogy míg a szülői 

érzékenység leginkább a pszichoszociális fejlődésre és a szociális kompetenciára van hatással, 

addig a szülői kontroll a viselkedés-kontrollra és az instrumentális viselkedésre hat (Oroszné 

Perger, 2002). 

Az önkéntesen gyermektelen nők korai jellemzőinek vizsgálata során Mollen(2006) azt 

találta, hogy vizsgálati alanyai döntő fontosságúnak írták le gyermektelenségük 

szempontjából szüleik hatását életükre. Kutatása alapján ennek ellenére sem egyértelmű, hogy 

pontosan milyen hatások a leginkább meghatározóak ilyen szempontból. 

Houseknecht (1979) az önkéntesen gyermektelen nők fejlődéslélektani vizsgálata során 

a döntés időpontján kívül egyéb különbségeket is feltárt a fentebb ismertetett két csoport 

között az általa leírt három fő tényező – többek között a családi háttér - mentén. Kutatásai 

alapján elmondható, hogy a korai kinyilvánítók a halogatókhoz képest nagyobb pszichológiai 

távolságot éreztek szüleik és maguk között serdülőkorukban, származási családjuk érzelmi 

melegségét alacsonyabbra értékelték, szüleik teljesítmény iránti elvárásai szigorúbbak voltak, 

lényegesen gyakrabban döntöttek a végleges sterilizáció mellett és szignifikánsan többen 

voltak már túl legalább egy váláson. 
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Ezzel szemben a halogatók szülei jobban támogatták gyermekük asszertív autonómiára 

való igényét, átlagosan több, a döntésüket támogató és abban figyelembe vett referencia 

csoport veszi őket körül, és szüleik fegyelmezési mintázataiban is akadtak eltérések a korai 

kinyilvánítókhoz képest. 

3. Kérdésfelvetés 

A fentebb ismertetett magyar sajátosságok és a jelenlegi nemzetközi kutatási anyag 

alapján megállapítható, hogy további hazai fejlődéslélektani vizsgálatokra van 

szükség.Kérdéses egyrészt, hogy az önkéntesen gyermektelen nők hazai csoportja mennyire 

homogén; megtalálhatóak-e a fentebb ismertetett alcsoportok döntésük meghozatalának 

időbelisége alapján? Amennyiben megtalálhatóak, vajon egymáshoz képest arányaik 

hasonlóan alakulnak a nemzetközi vizsgálatokban dokumentáltakhoz? 

A szakirodalmi áttekintés alapján vizsgálatra érdemes lélektani fejlődésük 

szempontjából az önkéntesen gyermektelen nők nemi identitása és családi háttere is. Érdemes 

lehet megtudni, hogy gyermekkel rendelkező társaikhoz képest hogyan alakul nemi 

identitásuk. Vajon nőiesebbek vagy férfiasabbak náluk, illetve amennyiben alcsoportokat 

tudunk megállapítani, egymáshoz képest hogyan alakulnak e sajátosságaik? 

Ami a családi hátteret illeti, érdekes problémának bizonyul, hogy vajon a magyar minta 

tekintetében is igazak-e a fentebb közölt megállapítások. A korai kinyilvánítók kevesebb 

szülői törődésről számolnak be? Az önkéntesen gyermektelenek neveltetése általában kevésbé 

korlátozó gyermekre vágyó társaikénál? Ezekre a kérdésekre keresem a választ alábbi 

vizsgálati módszereim segítségével. 

3.1. Hipotézisek 

3.1.1. Általános hipotézisek 

Általános, a fejlődéslélektani csoportosítással kapcsolatos hipotéziseimet Houseknecht 

(1979) munkájára alapoztam. Kutatásai alapján két csoportra osztotta döntéseik 

meghozatalának szempontjából az önkéntesen gyermektelen nőket, korai kinyilvánítók és a 

halogatók csoportjára. Vizsgálatai során a halogatók csoportját találta nagyobbnak – 

mintájának kétharmadát sorolta ide. 

Fontos megjegyezni, hogy mivel a mintavételezés módja nagy mértékben 

befolyásolhatja azt, hogy halogatók vagy korai kinyilvánítók vannak-e nagyobb számban a 
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vizsgálati személyek között, így a populációra való általánosítás helyett a minták közötti 

különbségek és hasonlóságok feltárása az elsődleges célom a mintavételezési eljárásom 

pontos dokumentálása mellett. 

H1: A fentebb ismertetett, fejlődéslélektani szemléletűkettősfelosztás alkalmazható a 

magyar mintára is. 

H2: A korai kinyilvánítók a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan az önkéntesen 

gyermektelen nők nagyjából egyharmadát teszik ki a mintában. 

3.1.2. Nemi identitással kapcsolatos hipotézisek 

A nőiességgel kapcsolatos hipotéziseimet Newton és Stewart (2013) nemi identitással 

kapcsolatos kutatására alapoztam, mely szerint a gyermektelen nők a konvencionális női nemi 

szerepeknek kevésbé megfelelő személyiségjegyekkel rendelkeznek, kevésbé gondoskodóak, 

femininek, illetve kevésbé vágynak megerősítésre másoktól. 

Maszkulinitással kapcsolatos hipotézisem szintén az ő eredményeiket követi: azt 

találták, hogy a gyermektelen nők szkeptikusabbak, autonómabbak és távolságtartóbbak – 

mivel pedig e tulajdonságok inkább férfias jellegűek, jogos lehet feltételezni, hogy a 

gyermeket vállalóknál maszkulinabbak az önkéntesen gyermektelenek. 

H3: Nemi identitásukat tekintve mindkét csoport tagjai kevésbé femininek, mint a 

gyermeket vállalók.  

H4: Az önkéntesen gyermektelen nőkkét csoportja közül a korai kinyilvánítók 

femininitás értékei az alacsonyabbak. 

H5: Nemi identitásukat tekintve mindkét csoport tagjai nagyobb mértékben 

maszkulinok, mint a gyermeket vállalók. 

3.1.3. Családi háttérrel kapcsolatos hipotézisek 

Hatodik hipotézisem Houseknecht (1979) kutatásaira alapozom, melyekszerint a korai 

kinyilvánítók a származási családjuk érzelmi melegségét alacsonyabbra értékelték. 

Az önállóságot bátorító viselkedéssel kapcsolatos hipotézisemet szinténaz ő 

megállapításaira alapozom, melyek szerint a családi háttértényezők az autonómia igény és a 

teljesítménymotiváció kifejlődésének elsődleges okozói.Ezen személyiségjegyek pedig 

összefüggésbe hozhatóak az önkéntes gyermektelenséggel.  

H6: A szülőktől kapott érzelmi melegség (szeretet-törődés) tekintetében a korai 

kinyilvánítók értékei a legalacsonyabbak. 
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H7: Mindkét csoport tagjai magasabb értékekkel bírnak a gyermeket vállalóknál 

önállóságot bátorító szülői viselkedés (önállóság/függetlenség bátorítása) terén. 

4. A tervezett kutatás bemutatása 

4.1. Vizsgálati minta 

A vizsgálatban magyar nők vesznek részt. A résztvevők életkora18-49 év, a vizsgálati 

minta összesen 400 főt számlál, melynek fele gyermekre vágyó vagy már gyermeket szült 

nőkből áll, másik felét önkéntesen gyermektelen nők alkotják. A minta elemszámának 

megállapításakor fontos szempont volt az önkéntesen gyermektelen nők várhatóan feltárt 

alcsoportjainak elemszáma. Ilyen elemszámú minta esetén már várható, hogy amennyiben a 

szakirodalom alapján várt arányok szerint alakul az alcsoportok elemszámának egymáshoz 

képest vett aránya (egyharmad-kétharmad), akkor is elegendő adat áll majd rendelkezésemre 

ahhoz, hogy az adatok mennyisége szignifikáns eredményekhez vezessen. 

A vizsgálati személyek életkora két szempont mentén került megállapításra: minden 

résztvevő termékeny, szülőképes korú és egyben nagykorú kell, hogy legyen. Várható, hogy 

mélyebb vizsgálat esetén korosztályonként vagy kohorszonként is mutatkozhatnak bizonyos 

eltérések, de ennek vizsgálata nem célja a jelen kutatásnak.Mintavételezési eljárásom 

önkéntes jelentkezésen alapul; a kutatás online érhető el a jelentkezők számára. 

Az önkéntesen gyermektelen csoportba való bekerüléshez a vizsgálati személyeknek 

három további kritériumnak kell megfelelnie: (1) soha nem szült és nem adoptált gyermeket, 

(2) gyermektelensége önkéntes alapú, (3) a gyermektelenséggel kapcsolatos elhivatottsága 

magas. Ez utóbbi kritériumot ötfokú Likert-skála segítségével mérem, ebbe a vizsgálati 

csoportba csak a két legmagasabb elhivatottsági kategória valamelyikét jelölők kerülhetnek be 

(teljesen biztos, eléggé valószínű). 

4.2. Vizsgálati módszerek 

Vizsgálatom három nagy részre tagolható és ehhez mérten három különböző módszer 

kerül felhasználásra annak kivitelezéséhez. Az önkéntesen gyermektelen nők fejlődéslélektani 

szempontú csoportosításához interjúkérdéseket használok (3. számú melléklet), a nemi 

identitással kapcsolatos kérdések eldöntéséhez a Bem-féleNemi Szerep Kérdőívet (4. számú 

melléklet), a családi háttér vizsgálatához pedig a Szülői Bánásmód Kérdőívet (5. számú 
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melléklet) töltik ki a vizsgálati személyek. Felhasznált kérdőíveim a mellékletekben 

megtekinthetőek. 

Mindezek előtt egy egyszerű demográfiai kérdőív (1. számú melléklet) kitöltésére 

kérem meg a résztvevőket, illetve az önkéntesen gyermektelen nőknek a kritérium-kérdésekre 

(2. számú melléklet) is válaszolniuk kell a mintába való bekerülés érdekében. A vizsgálat 

teljes egésze online történik, kitölthető kérdőívek segítségével. 

4.2.1. Csoportosítás 

A csoportosítással kapcsolatos vizsgálatok célja a magyar önkéntesen gyermektelen nők 

döntésük meghozatalának sajátosságai alapján két csoportba való sorolása. Ennek érdekében 

interjúkérdéseket készítettem, melynek segítségével, kvalitatív értékelés révén megvalósítható 

az önkéntesen gyermektelen résztvevők kategorizálása. 

4.2.2. Nemi identitás 

A nemi identitással kapcsolatos dilemmák eldöntéséhez a Bem-féleNemi Szerep 

Kérdőív(Bem, 1981) kerül felhasználásra, a kérdőív a tradicionális nemi szerepekhez való 

illeszkedést méri. A válaszadók hétfokú Likert-skálán értékelik az összesen 60 elem 

mindegyikét, aszerint, hogy mennyire érzik önmagukra vonatkozóan jellemzőnek az egyes 

tulajdonságokat (1 = Soha vagy szinte soha nem igaz, 7 = Mindig vagy majdnem mindig 

igaz).Az elemek között 20 férfias, 20 nőies és 20 semleges személyiségvonás található. 

A férfias jellemzők sorszámai: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 

49, 52, 55, 58. 

A nőies jellemzők sorszámai: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 

50, 53, 56, 59. 

A semleges jellemzők sorszámai: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 48, 

51, 57, 60. 

4.2.3. Családi háttér 

A családi háttérrel kapcsolatos vizsgálatok során a Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI) 

magyar változata kerül felhasználásra (Tóth és Gervai, 1999). A kérdőív három faktor mentén 

méri a vizsgálati személy percepcióit szülei (külön az apa és az anya) érzelmi és korlátozó 

viselkedését illetően. A válaszadók négy lehetőség egyikével értékelik az összesen 25 elem 

mindegyikét, aszerint, hogy mennyire érzik szüleik viselkedésére vonatkozóan jellemzőnek az 

egyes tulajdonságokat (Nagyon jellemző / Általában igaz / Alig / Egyáltalán nem igaz). 
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A kérdőív három faktor mentén mér: (1) Korlátozás, (2) Túlvédés és (3) Szeretet-

törődés. A „Korlátozás” skála a viselkedési szabadság korlátozására utal, míg a „Túlvédés” 

skála a pszichológiai autonómia megtagadásával kapcsolatos. Ez utóbbi inkább arra utal, hogy 

a válaszadó „mennyire érezte magát elnyomottnak vagy kisgyermekként kezelvea 

kapcsolatban” (Tóth és Gervai, 1999). 

Az elemek közül 12 a „Szeretet-törődés”, 7a „Túlvédés” skálához, 6 pedig a 

„Korlátozás” skálához tartozik, minden elemhez 0-3 pontérték rendelhető a megadott 

válaszok alapján. 

A „Szeretet-törődés” skálához tartozó tételek sorszámai: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 

18, 24 

A „Túlvédés” skálához tartozó tételek sorszámai: 8, 9, 10, 13, 19, 20, 23 

A „Korlátozás” skálához tartozó tételek sorszámai: 3, 7, 15, 21, 22, 25 

Jelen vizsgálat mind az anyával, mind pedig az apával kapcsolatos kérdőív kitöltetésére 

kéri a résztvevőket. 

4.3. Feldolgozási módszerek 

4.3.1. Csoportosítás 

Első hipotézisem szerint „a fentebb ismertetett, fejlődéslélektani szemléletű kettős 

felosztás alkalmazható a magyar mintára is”. A csoportosításhoz kvalitatív módszerek 

használata, pontosabban a vizsgálati személyekkel készült interjú során gyűjtött anyag 

elemzése szükséges. Az elemzés során a vizsgálati személyek csoportosítása történik meg, 

figyelembe véve a két kategóriának a döntéssel kapcsolatos jellegzetességeit. Azok, akik a 

kérdések alapján fiatal felnőttkoruk előtti döntésről számolnak be, a korai kinyilvánítók közé 

kerülnek besorolásra, míg a halasztott vagy későbbi időpontban meghozott döntésekről 

beszámolók a halogatók csoportjába kerülnek. 

Második hipotézisem szerint „a korai kinyilvánítók a nemzetközi gyakorlathoz 

hasonlóan az önkéntesen gyermektelen nők nagyjából egyharmadát teszik ki a mintában”. E 

hipotézisem vizsgálatához a csoportba sorolás után a mintaszám és a csoportok elemszámának 

figyelembevételével egyszerű arányszámítást végzek. 

4.3.2. Nemi identitás 

Harmadik hipotézisem szerint „nemi identitásukat tekintve mindkét csoport tagjai 

kevésbé femininek, mint a gyermeket vállalók”. Hipotézisem vizsgálatához először 
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normalitásvizsgálatot végzek, majd ennek eredményétől függően, normál eloszlás 

eseténegyszempontos varianciaanalízis után Dunnett próbát végzek (vagy páronként 

kétmintás t-próbákat). Normáleloszlás hiányában pedig Kruskal-Wallis próba után Mann-

Whitney próbákat végzek páronként. Amennyiben a próbák alapján a csoportok közötti 

különbség szignifikáns (P = <0.05)kimondható, hogy van különbség a csoportátlagok között. 

Ebben az esetben megvizsgálom, hogy a két gyermektelen és a gyermeket vállalni akarók 

csoportjainak átlagai közül a két gyermektelen csoport értékei alacsonyabbak-e, s amennyiben 

ez így van, a hipotézist igazoltnak látom. 

Negyedik hipotézisem szerint„az önkéntesen gyermektelen nők két csoportja közül a 

korai kinyilvánítók femininitás értékei az alacsonyabbak”.Hipotézisem vizsgálatához először 

normalitásvizsgálatot végzek, majd ennek eredményétől függően, normál eloszlás 

eseténkétmintás t-próbát,egyéb esetben pedig Mann-Whitney próbát végzek. Amennyiben a 

próbák alapján a csoportok közötti különbség szignifikáns (P = <0.05), kimondható, hogy van 

különbség a csoportátlagok között. Ebben az esetben megvizsgálom, hogy a két csoport 

átlagai közül a korai kinyilvánítók értéke alacsonyabb-e, s amennyiben ez így van, a 

hipotézist igazoltnak látom. 

Ötödik hipotézisem alapján „nemi identitásukat tekintve mindkét csoport tagjai nagyobb 

mértékben maszkulinok, mint a gyermeket vállalók”. Hipotézisem vizsgálatához először 

normalitásvizsgálatot végzek, majd ennek eredményétől függően egyszempontos 

varianciaanalízis után Dunnett próbát végzek (vagy páronként kétmintás t-próbákat), vagy 

pedig Kruskal-Wallis próba után Mann-Whitney próbákat végzek páronként. Amennyiben a 

próbák alapján a csoportok közötti különbség szignifikáns (P = <0.05)kimondható, hogy van 

különbség a csoportátlagok között. Ebben az esetben megvizsgálom, hogy a két gyermektelen 

és a gyermeket vállalni akarók csoportjainak átlagai közül a két gyermektelen csoport értékei 

magasabbak-e, s amennyiben ez így van, a hipotézist igazoltnak látom. 

4.3.3. Családi háttér 

Hatodik hipotézisem az volt, hogy „a szülőktől kapott érzelmi melegség (szeretet-

törődés) tekintetében a korai kinyilvánítók értékei a legalacsonyabbak”.Hipotézisem 

vizsgálatához először normalitásvizsgálatot végzek, majd ennek eredményétől függően 

egyszempontos varianciaanalízis után Dunnett próbát végzek (vagy páronként kétmintás t-

próbákat), vagy pedig Kruskal-Wallis próba után Mann-Whitney próbákat végzek páronként a 

„Szeretet-törődés” skála szülőnként (külön az apa és külön az anya) vett pontértékeit 
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felhasználva.Külön kezelem a szülőkre vonatkozó pontértékeket, mivel bármely szülővel 

kapcsolatos kiugró pontszámok külön is jelentősek lehetnek a lelki fejlődés szempontjából. 

Amennyiben a próbák alapján a csoportok közötti különbség szignifikáns (P = 

<0.05)kimondható, hogy van különbség a csoportátlagok között. Ebben az esetben 

megvizsgálom, hogy a korai kinyilvánítók értékei alacsonyabbak-e a többi csoporténál, s 

amennyiben ez így van, a hipotézist igazoltnak látom. 

Hetedik hipotézisem szerint „mindkét csoport tagjai magasabb értékekkel bírnak a 

gyermeket vállalóknál önállóságot bátorító szülői viselkedés (önállóság/függetlenség 

bátorítása) terén”. Hipotézisem vizsgálatához először normalitásvizsgálatot végzek, majd 

ennek eredményétől függően egyszempontos varianciaanalízis után Dunnett próbát végzek 

(vagy páronként kétmintás t-próbákat), vagy pedig Kruskal-Wallis próba után Mann-Whitney 

próbákat végzek páronkéntelőször a „Korlátozás” skála, majd pedig a „Túlvédés” 

skálaszülőnként (külön az apa és külön az anya) vett pontértékeit felhasználva.Külön kezelem 

a két pontszámot, mivel ugyan mindkettő kapcsolódik az érzékelt autonómiához, 

különbözőségük nem elhanyagolható. Amennyiben a próbák alapján a csoportok közötti 

különbség szignifikáns (P = <0.05)kimondható, hogy van különbség a csoportátlagok között. 

Ebben az esetben megvizsgálom, hogy a gyermektelenek értékei magasabbak-e a gyermekre 

vágyók csoportjánál, s amennyiben ez így van, a hipotézist igazoltnak látom. 

Összegzés 

Az itt ismertetett szakirodalmi anyag alapján elmondható, hogy a gyermektelenség és 

azon belül is az önkéntes gyermektelenség vizsgálata számos demográfiai, szociológiai és 

pszichológiai okból következően nem elhanyagolható fontosságú. Hazai tanulmányozása 

hasznos és releváns a jelenleg világszerte is megfigyelhető, de itthon magyar sajátosságokkal 

átitatott társadalmi változások pontosabb megértése miatt. Ami pedig a pszichológia 

fejlődéslélektaniágát illeti, megannyi családdal, nemi szerepekkel és általános fejlődési 

modellekkel kapcsolatos szempontból tárhat fel értékes új ismereteket a vonatkozó kutatás. 

A téma jelen dolgozatban ismertetett megközelítése csak egy a számtalan vizsgálható 

pszichológiai aspektus közül és legfeljebb is csupán kezdete lehet a fejlődéslélektani 

irányultságú magyar vizsgálatoknak. Rengeteg új kérdés és megközelítés lehetősége nyílhat 

meg jelen kutatás eredményeinek függvényében az elhivatott szakemberek előtt. Kérdéses 

például, hogy amennyiben a kettős csoportosítás indokoltnak bizonyul, vajon a halogatók 
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csoportja bontható-e tovább, s ezáltal a korábban ismertetett hármas tagolás is helytálló lehet-

e. A minta további szegmentálásával a továbbiakban informatívabb eredményekhez juthatunk 

korcsoportonként, vagy éppen a házastársi kapcsolat fejlődéslélektani jelentőségére való 

tekintettel. Szintén érdekes irány lehet az összefüggések ok-okozati vetületének vizsgálata, a 

szülők –külön az apa és az anya –szerepének pontosabb megismerése. 

Ami a gyakorlati vonatkozásokat illeti, várható, hogy a gyermektelenség mellett 

határozó nők további vizsgálata társadalmi megítélésüket, s ezáltal pszichés jólétüket is 

befolyásolhatja. Tágabb értelemben szólva a női nemi szerepek és az anyaság kapcsolatának a 

tradicionálistól eltérő, a gyermektelen nőket stigmatizáló narratívája az összes nőre hatással 

lehet.Ugyan demográfiai szempontok mentén egyértelműnek tűnhet, hogy a gyermektelenség 

terjedése negatív tendencia, a kérdés korántsem tűnik ilyen egyértelműnek a nemzetközi 

tendenciák és a világ túlnépesedésének szempontjából. Éppen ezért a további vizsgálatok 

szükségessége megragadható a tudományos és közéleti szempontból egyaránt fontos témákra 

való figyelemfelhívásban is. 
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

Általános demográfiai adatok 

 

(1) Nem: 

(2) Életkor: ____ év 

  



 
 

2. számú melléklet 

Kritérium-kérdések gyermektelen nőknek 

 

(1) Igaznak érzi önmagára nézvést az alábbi állításokat? 

a. Soha nem szültem vagy adoptáltam gyermeket 

Igen / Nem 

b. Gyermektelenségem önkéntes alapú, nem áll hátterében biológiai vagy egyéb külső 

ok 

Igen / Nem 

 

(2) Mennyire ért Ön egyet az alábbi állítással? 

A jövőben sem tervezem gyermek vállalását vagy adoptálását 

Teljesen biztos 

Eléggé valószínű 

Talán akarok talán nem 

Valószínűleg akarok gyereket 

Biztosan akarok gyereket  



 
 

3. számú melléklet 

Rövid interjúkérdések gyermektelen nőknek 

 

(1) Gyermektelenséggel kapcsolatos döntését mennyire érzi véglegesnek? 

 

(2) Mindig véglegesnek érezte ezt a döntést? 

 

(3) Emlékszik arra, hogy mit gondolt gyermekkorában a gyermekvállalás kérdéséről? 

 

(4) Emlékszik arra, hogy mit gondolt serdülőkorában a gyermekvállalás kérdéséről? 

 

(5) Emlékszik arra, hogy mikor hozta meg ezt a döntést?  



 
 

4. számú melléklet 

Bem-félenemi szerep kérdőív (Bem, 1981) 

Ez a teszt segít annak megítélésében, Ön mennyire maszkulin vagy feminin. A kérdés minden 

esetben: „Mennyire illik Önre az állítás?”, s az alábbiak szerint értékeljük: 

1 = Soha vagy szinte soha nem igaz 

2 = Általában nem igaz 

3 = Néha, de nem gyakorta igaz 

4 = Alkalmanként igaz 

5 = Gyakran igaz 

6 = Rendszeresen igaz 

7 = Mindig vagy majdnem mindig igaz 

1. Önálló 

2. Engedékeny 

3. Segítőkész 

4. Saját hitét megvédi 

5. Vidám 

6. Hangulata változó 

7. Független 

8. Félénk 

9. Lelkiismeretes 

10. Erős 

11. Érzelmes 

12. Teátrális 

13. Határozott 

14. Hízelgő 

15. Boldog 

16. Erős személyiség 

17. Lojális 

18. Kiszámíthatatlan 

19. Erőteljes 

20. Nőies 

21. Megbízható 

22. Analitikus 

23. Együttérző 

24. Féltékeny 

25. Vezetői képességei vannak 

26. Érzékeny mások szükségleteire 

27. Igazságos 

28. Kockázatot vállaló 

29. Megértő 

30. Titkolózó 

31. Könnyen dönt 

32. Jószívű 

33. Őszinte 

34. Önmagával elégedett 

35. Igyekszik mások megsegítésére 

36. Önhit 

37. Domináns 

38. Halk szavú 



 
 

39. Szeretetreméltó 

40. Férfias 

41. Meleg 

42. Ünnepélyes 

43. Vállalkozó szellemű 

44. Gyöngéd 

45. Barátságos 

46. Agresszív 

47. Hiszékeny 

48. Nem hatékony 

49. Vezető 

50. Gyerekes 

51. Alkalmazkodó 

52. Individualista 

53. Nem használ durva nyelvet 

54. Nem szisztematikus 

55. Versengő 

56. Szereti a gyerekeket 

57. Tapintatos 

58. Ambiciózus 

59. Kedves 

60. Konvencionális

 

  



 
 

5. számú melléklet 

Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI) (Tóth és Gervai, 1999) 

Az alábbi állítások különféle szülői nézeteket és viselkedési formákat sorolnak fel. Kérjük, hogy gyerekkori 

emlékei (az első 16 év) alapján minden egyes sorban jelölje be, hogyan jellemezhető az Ön édesanyja 

(nevelőanyja)/édesapja (nevelőapja). Az egyes állításokat négyféle módon értékelheti: 

NJ: Nagyon jellemző Ha az állítás pontos 

ÁI: Általában igaz Ha az állítás nagyjából helytálló 

AG: Alig Ha az állítás kevésbé illik rá 

EN: Egyáltalán nem igaz Ha az állítás egyáltalán nem illik rá. 

 

 
NJ ÁI AG EN 

1. Meleg, barátságos hangon beszélt hozzám. 
    

2. Kevesebbet segített, mint amennyire szükségem lett volna. 
    

3. Engedte, hogy azt tegyem, amihez kedvem volt. 
    

4. Érzelmileg hideg volt hozzám. 
    

5. Úgy éreztem, hogy megérti a problémáimat, gondjaimat. 
    

6. Gyengéd volt velem. 
    

7. Szerette, ha én döntöttem a dolgaimban. 
    

8. Nem akarta, hogy felnőtté váljak. 
    

9. Igyekezett mindenben irányítani. 
    

10. Mindent tudni akarta a magánügyeimről. 
    

11. Szerette megbeszélni velem a dolgokat. 
    

12. Gyakran mosolygott rám. 
    

13. Úgy bánt vele, mintha egész kisgyerek volnék. 
    

14. Nem értette, hogy mit szeretnék, vagy mire van szükségem. 
    

15. Engedte, hogy döntsek a saját dolgaimban. 
    

16. Éreztette, hogy a terhére vagyok. 
    



 
 

17. Meg tudott vigasztalni, ha valami bántott. 
    

18. Nem sokat beszélgetett velem. 
    

19. Igyekezett függő, önállótlan helyzetben tartani. 
    

20. Úgy érezte, nélküle nem tudnék gondoskodni magamról. 
    

21. Annyira engedett szabadjára, amennyire akartam. 
    

22. Annyit engedett eljárni otthonról, amennyire akartam. 
    

23. Túlzottan óvott mindentől. 
    

24. Nem dicsért meg. 
    

25. Hagyta, hogy úgy öltözködjem, ahogy nekem tetszik. 
    

 


