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I. Bevezetés  

A) A témaválasztás indoklása, a dolgozat célkitűzései 

Ha valaki szülővé válik, mindig egy új életformához kell alkalmazkodni. Sok új 

feladat vár a családra, pl. a határok meghúzása, hármas egyensúly kialakítása, új szerepek 

– anyai, apai – tanulása. Azonban egy komoly fogyatékossággal élő gyermek az egész 

család életére ránehezedhet (Hajduska, 2008). 

Amikor fogyatékossággal élő, vagy krónikusan beteg gyermek születik, a nehézségek 

gyakran a mindennapi élet megszervezéséből, illetve a társadalmi előítéletekkel való 

megküzdésből erednek. A helyzetet a családok pszichológiai szempontból hasonlóan élik 

meg (Nisell és munkatársai, 2003).  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségében (a továbbiakban: 

MEOSZ), ahol 2006 óta dolgozom, fontosnak tartjuk a fogyatékossággal élő gyermeket 

nevelő, fiatalt gondozó szülők mentálhigiénés támogatását. A MEOSZ több egyesületénél 

szerveznek a szülőknek klubokat, illetve mentálhigiénés foglalkozást.  

A MEOSZ Központban, Budapesten 2009 óta működik ilyen csoportfoglalkozás 

szülőknek, ahol az önismeret, a kommunikáció, a konfliktuskezelés fejlesztésére helyezzük 

a hangsúlyt, amellett, hogy a szülőknek lehetősége nyílik az egymással való beszélgetésre, 

a problémák és az örömök megosztására is. 

A dolgozatomban a szülőkkel való beszélgetések és csoportfoglalkozások során 

tapasztaltak alapján szeretném a gyász-, és ezen belül az elfogadás folyamatát, illetve a 

feltételezésem alapján az ezzel összefüggésbe hozható flow élményt és az önismeretre való 

nyitottságot, valamint a „sorstársi” karitatív tevékenységben való részvételt mint értékeket 

vizsgálni. A vizsgálatom célja, hogy kiemeljem az elfogadás folyamatát segítő tényezőket.  

B) A szülői-csoportokról 

Elsőként nézzük meg, hogyan is jöttek létre az első szülői klubok, - csoportok, 

azokból a szülőkből, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek. 

Majd a MEOSZ-ban szervezett szülői csoportokat és céljaikat ismerhetjük meg. 

1. A szülői-csoportok kialakulásának rövid története 

Az 1970-es évek elejétől kezdve a fejlett országokban a szülők számos 

intézményben, iskolában, óvodában, bentlakásos otthonban és foglalkoztató napköziben  
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egyre jobban bevonódtak  a sérült gyermeküket érintő kérdésekbe, tevékenységekben. 

Kezdetben csak megfigyelhették, hogyan foglalkozik a nevelő a gyermekekkel, később 

maguk is beállhattak játszani a csoportba, melynek sérült gyermekük is tagja volt. Később 

már a nevelői megbeszéléseken is részt vehettek, s idővel az is lehetővé vált, hogy maguk 

is kifejtsék a gyermekük nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos véleményüket. Egyre 

inkább bekapcsolódtak a fejlesztési, kezelési és nevelési programok kidolgozásába is 

(Kálmán, 1994).  

Hamarosan tudományos eszközökkel is elkezdték feltárni, kutatni e hatékonyság 

gyökereit. Ezzel még jobban megnőtt a szülők aktív együttműködésén alapuló programok 

száma. Számos kutatás által bizonyított tény, hogy minél korábban és minél aktívabban 

vesz részt a szülő a gyermek fejlesztésében, annál gyorsabbak, és tartósabbak az 

eredmények (Matson, Mahan, LoVullo, 2009). 

Ahogy a szülők egyre inkább bekapcsolódtak az intézmények életében, úgy nőtt az 

egymással való találkozásuk lehetősége is. Kiderült, hogy rengeteg mondanivalójuk van 

egymás számára (Kálmán, 1994). 

A szülői csoportok kialakulásának két fő útja közül az egyik a spontán találkozás 

hatására létrejött csoport, illetve a másik a szakemberek által kezdeményezett csoport, akik 

olyan szülőket hoznak össze egymással, akik hasonló problémával küzdenek. Tudatosan 

megfogalmazott célokkal maguk a szülők is alapítanak önsegítő csoportokat (Humanitás, 

2010; Kálmán, 1994). 

Az utóbbi években, az Internet térhódításával egyre több virtuális szülői csoport 

alakul, például fórumok formájában, ahol akár szakemberek is válaszolnak a szülők 

kérdéseire. A világháló lehetővé teszi, hogy ezek a virtuális csoportok nemzetköziek 

(globálisak) legyenek, így a ritkán előforduló fogyatékosság típusok esetében is kialakulhat 

specifikus csoport.  

Kálmán (1994) összefoglalja a szülői csoportok legfontosabb hatásait. Ezek közül 

kiemeli a szülők társadalmi elszigeteltségének csökkenését, az egymásnak nyújtott érzelmi 

támaszt, és az értékes, pozitív visszajelzéseket, a kölcsönös gyakorlati segítségnyújtás 

lehetőségét, az információcserét, a modelltanulás szerepét, pl. a különböző 

problémamegoldási módokkal kapcsolatban, illetve az önbizalom erősödését. 

Noland  professzor munkatársaival (1970) együtt számos csoportot vezetett sérült 

gyermekek szülei részére. Eredményeik azt mutatják, hogy e csoportok a terápiás 

csoportokhoz rendkívül hasonló utakat járnak be, követve a csoportdinamikai, illetve a 

csoportok működését meghatározó, általános törvényszerűségeket. A folyamat elején a 
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viszonylag nagy távolságtartás, és az intellektuális működés túlsúlya jellemző. Később 

válik személyesebbé a csoportlégkör, s a végén eljut egy magasabb szintű, általánosabb és 

inkább szociális irányultságú probléma megközelítési módhoz. 

Noland (1970) leírta azokat a problémaköröket, amelyek központi helyet foglaltak el 

az általa vezetett, illetve vizsgált valamennyi szülőcsoportban és, amelyek megoldásán a 

legaktívabban dolgoztak a résztvevők. Ezek között szerepeltek: önmaguknak, mint sérült 

gyermeket nevelő szülőnek az elfogadása; a sérült gyermek elfogadása, ezen belül a szülői 

elvárások módosítása a gyermek tényleges képességeinek megfelelően; az ép és sérült 

testvérek nevelésével kapcsolatban, hogyan lehetnek igazságosak; a sérült gyermek 

szexualitásának nehézségei; az otthon versus intézet kérdése és a gyermek jövőjének 

problémája.  

A felsorolt témák valamennyien szorosan a sérült gyermek köré csoportosulnak. A 

csoportfolyamat későbbi szakaszában jellemző, hogy egyre inkább maguk a szülők, mint 

személyek kerülnek a figyelem előterébe. A csoportfolyamatok utolsó fázisát az 

jellemezte, hogy a szülők figyelmének középpontjába a megtanultak, átéltek 

megosztásának vágya került, hogyan lehetne, pl. a nevelési-, oktatási intézmények 

programjait az általuk helyesnek ítélt szellemben alakítani. Az üléseken egymás ereje által 

megerősített szülők, sorstársi összefogással sokkal többet érhetnek el a társadalmi 

szemlélet formálásának területén, mint egymagukban. 

Ezek a csoportok azokban az esetekben hatékonyak, amikor a szülőknél a pszichés 

nehézségeket közvetlenül a gyermekük fogyatékosságának krízise eredményezi és nem 

küzdenek egyéb pszichés működészavarral. Ha a gyermek fogyatékossá válása a szülőnél 

együtt jár más krízishelyzettel (krízishalmozódás), illetve mentális-, pszichés betegséggel, 

akkor egyéb, terápiás kezelés is szükséges. Ezt a kezelést a szülői csoporton való részvétel, 

annak minden pozitívumával sem helyettesíti.  

Vigaszul szolgálhat a szülőknek az a tudás is, hogy a gyermekük élete, bármilyen 

korlátozott is, lehetséges értékeket rejt. Legalább annyi személyes fejlődési lehetőséget 

adhat a bánat, mint az öröm; a betegség, mint az egészség; a hátrány, mint az előny 

(Kálmán, 1994).  

” …a fogyatékos kisgyermek is egy csoda, csak fel kell fedezni őt. Több munkával 

jár ugyan, de megéri.” (Teveli, 2010) 
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2. A MEOSZ-ben szervezett szülői csoportok céljai 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által a 

fogyatékossággal élő fiatalt gondozó, illetve gyermeket nevelő szülőknek szervezett, szülői 

tapasztalatokon és a pszichológiai ismereteken alapuló tréningcsoportok megvalósításának 

célja, hogy a szülők lelkileg feltöltődjenek, megéljék, felismerjék és elfogadják a 

helyzetükkel kapcsolatos érzéseiket, igényeiket, és eszközöket kapjanak azok kezelésére és 

képviseletére. Így tudatosabban és érzékenyebben lehetnek jelen egyéb családi 

kapcsolataikban (társ, többi gyermek, nagyszülők), illetve megtanulhatnak segítséget kérni 

és elfogadni.  

Fontos, hogy ezek az édesanyák, édesapák ebben a terhelt helyzetben a többi 

szerepüket szintén megélhessék, például a női/férfi szerepüket, és arra is hagyjanak időt, 

hogy önmagukkal és a párjukkal, illetve, ha több gyermek van a családban, velük is 

törődjenek, egymással is tudjanak időt tölteni. Lényeges, hogy kialakulhasson egy 

harmonikus egyensúlyon alapuló új viszony önmaguk és a világ felé. 

A szülői csoportok során erősödhet az önbizalmuk, illetve fejlődhetnek a 

kommunikációs és stresszkezelési, konfliktusmegoldási módjaik. A hasonló helyzetben 

lévő résztvevő szülőktől elhangzott megoldási ötletek és tapasztalatok segítik az átélést és 

az egészségtudatosság fejlődését. A kommunikáció fejlesztésével javítani lehet a terhelt 

párkapcsolatokon is. Minél kiegyensúlyozottabbak a szülők, ez annál inkább kisugárzik 

környezetükre és más kapcsolataikra is, illetve így tudják gyermekeiket a lehetőségeikhez 

képest nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is egészséges, önálló felnőtté nevelni. 

Távlati célként fogalmazódott meg, hogy a szülői csoporton megtapasztaltak által a 

szülők „kifelé”, a társadalom felé is azt tudják kommunikálni, hogy a szülői létnek 

becsülete van, mert ahogy nem szégyen gyermektelen nőnek/férfinak sem lenni, úgy sérült 

gyereket nevelő szülőnek sem. 

3. A MEOSZ-ben szervezett szülői csoportok bemutatása 

Az első csoport 2009-ben indult, tíz alkalommal találkoztunk, kéthetente négy 

órában. A csoport tizenkét főből állt, amelyet a pszichológus kolleganőmmel vezettünk. A 

résztvevők között egy édesapa és tizenegy édesanya volt. A gyermekeik többsége kiskorú, 

halmozottan sérült, ketten gondozzák felnőtt gyermeküket, akik baleset, illetve betegség 

miatt váltak önellátásra részben, vagy teljesen képtelenné. 

A foglalkozások alkalmával a konkrét készségfejlesztő feladatokon túl lehetőség 

nyílt a szabad kommunikációra, amikor a csoporttagok sorban időt kaptak az őket 
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pillanatnyilag foglalkoztató helyzetek, problémák elmondására, majd ezután a többi 

csoporttag, illetve a csoportvezetők reagáltak az elhangzottakra. A visszajelzéseknek az 

volt a célja, kimondott szabálya, hogy a beszélőt megerősítse, kiemelje az erősségeit, és ne 

tartalmazzon burkolt „jó tanácsot”.  Fontos szabály volt még az Én-üzenetek használata és 

a Te-üzenetek kerülése, amelyek lényegét megismerhették és gyakorolhatták a 

foglalkozások során. 

A tréning folyamán a résztvevők képzőművészeti eszközök segítségével is 

megjeleníthették az életük különböző területeit, kiaknázva a non-verbális kommunikáció 

ezen fajtája által rejtett lehetőségeket. Két alkalommal készítettek montázst egyénileg és az 

utolsó alkalommal közösen, egy lapon. Előtte relaxáció segítette a témára való 

ráhangolódást, pozitív szuggesztiók segítségével igyekeztünk eloszlatni a kreativitás 

felszabadulását gátló hiedelmeket, mivel több csoporttag szokatlannak érezte az olyan 

helyzetet, ahol teret engedhet kreativitásának az alkotás folyamán. Azt jelezték vissza, 

hogy utoljára gyermekként volt lehetőségük hasonló tevékenységre, élményre. Többen, a 

fogyatékossággal élő gyermekük speciális gondozása, nevelése óta nem engedhették meg 

maguknak, hogy öncélúan belemerüljenek bármilyen tevékenységbe, ami örömet okoz 

nekik.  

Az utolsó csoportfoglalkozáson közösen készített montázst az I. mellékletben 

láthatjuk. A közös alkotás fő témája a csoportban együtt töltött idő átgondolása volt; az, 

hogy kinek mit adott a csoport, ami számára fontos. A megjelenített témák között szerepelt 

a felszabadultság, a társas támasz jelentősége, egymás bátorítása, a családi harmóniára való 

vágy megfogalmazása és a megvalósításához szükséges eszközök keresése. Fontos szerepe 

volt annak, hogy ötleteket adtak egymásnak azzal kapcsolatban, hogy a testi-lelki 

feltöltődés lehetőségeként a külső megjelenésnek, az öltözködésnek, az egészséges ételek 

fogyasztásának, a fizikai környezet rendezettségének, szépségének, az önmagukkal való 

törődésnek, a pihenésnek, illetve az aktív kikapcsolódásnak mekkora jelentősége lehet a 

gyermekükkel és a családjukkal való harmonikus kapcsolat megteremtésében, 

megőrzésében. 

A MEOSZ-ben 2010 januárjában ismét indítottunk szülői csoportot. A csoportba 

kilenc édesanya jár, ebből négy fő a 2009-es tréningen is részt vett. A résztvevők kérésére, 

közös megállapodással a csoportot havi rendszerességgel tartjuk, amely egy délelőttöt vesz 

igénybe.  Az igények és a visszajelzések alapján, nagyobb hangsúlyt fektetünk az 

önismereti gyakorlatokra, beszélgetésekre, mint a 2009-es tréningen. A szülőket 

foglalkoztató témák között szerepelnek a fogyatékossággal élő, pubertáskorú, serdülő 
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gyermekük szexualitásával, lehetséges párkapcsolatával összefüggő kérdések, nehézségek, 

illetve a gyermekük és saját agresszivitásuk, például az önállóságra törekvésből és az 

önálló életre nevelés szándékából származó felkavart érzéseik kezelésének lehetőségei.  

Az egyik foglalkozáson egy édesanya a következőket mondta:  

„Ha a gyermekedről kiderül, hogy valamilyen maradandó  fogyatékossága van, az 

olyan, mintha repülővel New-Yorkba készülnél, tele vagy izgalommal és 

kíváncsisággal, elképzeled milyen is lesz New-York, terveket készítsz, hogy mit fogsz 

majd csinálni. Aztán a repülő elindul, majd amikor földet ér, kiszállsz a gépből, 

körülnézel, és megdöbbenve tapasztalod, hogy New-York helyett Amszterdamba 

érkeztél. Két választásod lehet ebben az esetben. Mérgesen leülsz a repülőtér egyik 

sarkában, és várod, hátha indul gép New-Yorkba, vagy azt mondod, ha már így alakult, 

nézzünk körül Amszterdamban. Elindulsz és felfedezed, mennyi szépség van ebben a 

városban is. Igaz, nem ide készültél, de a kaland itt is kaland marad.”  

Ennek az édesanyának a hasonlata jól tükrözi azt a két alapvető választási 

lehetőséget, amely egy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő életében adódik. 

Dönthet úgy, hogy árral szemben úszik, vagy a személyes tragédiáját megpróbálja értékes 

tapasztalattá alakítani. 

C) A téma szakirodalmának összefoglaló áttekintése 

1. A fogyatékosság fogalma és modelljei 

A témát egy spanyol mesével indítanám: 

„Volt egyszer egy ország, amelynek lakói egyszer csak azt vették észre, hogy szép 

lassan, sorra valamennyiüknek farka nőtt! Akik először fedezték fel magukon ezeket a 

majomfarkszerű képződményeket, elszörnyedtek, s mindent elkövettek rémületükben, 

hogy elrejtsék azokat. ... Amint azonban észrevették, hogy mindenkinek nő a farka, azon 

nyomban megváltoztak a dolgok! ... A divattervezők olyan új fazonokat kezdtek tervezni, 

amelyekben kényelmesen elfértek a farkak, sőt, valójában kiemelték, hangsúlyozták az 

újonnan növesztett függeléket. ... És ekkor, hirtelenjében, azok kezdtek másnak, 

furcsának, különösnek látszani, akiknek nem nőtt farkuk! A faroktalanok 
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kétségbeesetten, műfarokkal próbálták rejtegetni a szörnyű hiányt, de olyan is akadt, 

aki inkább elbujdosott. Micsoda szégyen! Farok nélkül élni!”1 

Az ENSZ közgyűlése által 1993. december 20-án elfogadott 48/96 számú határozat, 

amely a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető követelményeit 

tartalmazza, a „fogyatékosság” fogalmát a következőképpen határozza meg:  

„ ... A világ tetszőleges országának bármely népességcsoportjában előforduló 

nagyszámú különböző funkcionális korlátozottság. A fogyatékosság okozója lehet 

fizikai, értelmi, vagy érzékszervi károsodás, egészségi állapot, vagy lelki betegség.".  

Tehát a fogyatékosság egy, vagy többirányú funkció elvesztése, képesség csökkenése 

az embernek, mint egyednek: nem lát, nem hall, nem képes helyzetet, vagy helyet 

változtatni stb.. Az egyén nem képes úgy „működni", mint más ember és ez a hiány egész 

életvitelében meghatározó (Chikán, 2001). 

Beszélhetünk értelmi fogyatékosságról, érzékszervi-, mozgásszervi (testi) 

fogyatékosságról, illetve halmozottan sérült az, akinél „egynél” több hiány van. (Laurosse 

Enciklopédia, 1991) 

A fogyatékosság okait vizsgálva két ellentétes modell született. Az orvosi modell azt 

állítja, hogy a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaiban felmerülő hátrányok a 

sérültségük közvetlen következménye. Ez a modell a fogyatékosság „problémáját” a 

személyen belülre helyezi, illetve negatív szemléleten alapul, a „normálistól” való eltérést 

hangsúlyozza (Gijzen, 2007).  

A másik modell az 1960-as évek óta létezik, amely szerint a társadalmunk 

kialakításának módja és a fogyatékosság értelmezése magyarázza a fogyatékossággal élő 

emberek által tapasztalt hátrányokat. A szociális modell azt hangsúlyozza, hogy a 

társadalom hozza létre a „fogyatékosságot” a negatív attitűddel, az előítéletek révén, és 

főként azzal, hogy mindig a „normál személy” szabványából indul ki (Gijzen, 2007). 

Leo Buscaglia (1983) is arra mutat rá a fogyatékossággal élő gyermekekkel és 

családjaikkal foglalkozó könyvében, hogy a sérült emberekkel szembeni attitűd változása, 

amely a fogyatékossággal szembeni viselkedésünket meghatározza, az ókortól napjainkig 

mindig is tele volt ellentmondásokkal, és kultúránként változott. Az előítéletes felfogás 

                                                 
1 Kálmán, Zs. (1994) Bánatkő. Sérült gyermek a családban. Bliss Alapítvány, Keraban 

Könyvkiadó, Bp. 
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történetileg mélyre nyúlik vissza. Napjaink gondolkodására is még erősen hat az 

ószövetségi zsidó felfogás, amely a fogyatékosságot istencsapásként éli meg. A 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok egy idő után már nem is a tényleges 

fogyatékosságtól szenvednek, hanem a fogyatékossággal szembeni attitűdtől. A 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők is magukon viselik gyermekük „stigmáját”. 

Bőrükön érzik a negatív társadalmi attitűd hatásait.   

2. A szülői gyász folyamata, mint megoldás 

A szülőknek a napi erőfeszítések mellett nemcsak a gyermekük diagnózisával kell 

szembenézniük, hanem az elképzelésüktől eltérő jövővel is, amelyet gyermeküknek és 

önmaguknak álmodtak meg. Ez egy összetett gyászfolyamatot idézhet elő, amely minden 

szülőnél eltérő ideig tarthat (Moses, 1987; id. Peniman, 2005).  

A témával kapcsolatos kutatások arra a megállapításra jutottak, hogy szülők lelkében 

majdnem ugyanazok a folyamatok játszódnak le, mint amikor valaki meghalt szerettét 

gyászolja. Gyászolja a meghiúsult terveit, a jövőről szőtt álmait, gyászolja örökre 

megváltozott életét, s azt a gyermeket is, akinek sok nehézséggel kell majd szembenéznie. 

Ahhoz, hogy a szülő megbékélhessen a sorssal, képes legyen elfogadni a 

megváltoztathatatlant, végig kell járnia a gyász lépcsőfokait (Kálmán, 1994; Prágai, 1995). 

A gyász szakaszairól beszélve elengedhetetlen megismerni Elizabeth Kubler-Ross 

(1988) gyászról szóló alapvető munkáját.  

E témakörön belül a gyász szerepét vizsgáló szerzők általában Kubler-Ross gyászról 

szóló munkájához nyúltak vissza, amelyet például Linder (1983, id. Kálmán, 1994) 

adaptált sérült gyermekek szüleire. A gyászról szóló elgondolkodtató felfogása nagyban 

gazdagítja ennek a témának a megközelítését (Kálmán, 1994). 

Ken Moses (1987, id. Peniman, 2005) is felhasználta Kubler-Ross megközelítését a 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családokkal végzett kutatásában, adaptálva Kubler-

Ross elgondolásait a saját elméletébe, amelyet „átmeneti terápiának” nevezett. A gyászt 

nem problémaként, hanem megoldásként közelíti meg. A gyászt úgy tekinti, mint ami 

támogatja a szülőknél a korábbi, gyermekükkel kapcsolatos elvárásaik és elképzeléseik 

átfordítását a gyermekük és önmaguk pontosabb megértése felé. Amikor a 

gyászreakciókról beszél, inkább állapotként, mint szakaszokként említi őket, kiemelve, 

hogy természetüknél fogva ciklikusan jelennek meg. Rámutat, hogy minden egyes állapot 

egy szükséges és támogató eszköz a szülők szempontjainak átalakulásához. 
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A „bánatkővel” kirakott úton mindenki végigmegy. Csak abban különböznek 

egymástól a szülők, hogy ki mennyi idő alatt ér végig rajta, s az út végeztével milyen mély 

és mennyire maradandó sérülések alakulnak ki önmagában és a környezetében (Kálmán, 

Könczei, 2002). 

Milyen fázisokon, állapotokon mennek át a szülők, amíg megtapasztalhatják a belső 

békességet?               

a) Elutasítás, kezdeti sokk, elzárkózás 

Kubler-Ross (1988) által leírt gyász szakaszokra építve (Moses, 1987; id. Peniman, 

2005) az első fázisban a szülőt a tagadás és az elszigeteltség érzése tölti ki. Az első reakció 

gyakran „...ez nem lehet igaz!”. Azt gondolják a szülők, hogy ez biztos csk egy rossz álom, 

amiből hamarosan felébrednek. Sokan azt fogalmazzák meg, olyan érzésük van az 

életükkel, atörténtekkel kapcsolatban, mintha kívülről néznék, mintha egy film lenne. Ha 

fel is fogják azt, amit közöltek velük a gyermekük állapotáról, azzal igyekeznek elhárítani 

a szembenézést, hogy úgy gondolják, majd idővel „kinövi” a gyermekük. A sokk hatására 

többnyire magukba zárkóznak, visszautasítják a felkínált segítséget, úgy érzik, senki sem 

értheti meg fájdalmukat. A szégyen érzése is nagyon gyakori. Legszívesebben a 

gyermekkel együtt elbújnának a világ kíváncsiskodó szeme elől, s nemcsak a szégyen 

miatt, hanem azért is, hogy ne hallják azokat a kérdéseket, amelyeket lehetetlen 

megválaszolni (Kálmán, 1994).  

b) Érzelmek felszakadása 

A gyász következő fázisának uralkodó érzése a harag, amit sok minden felszínre 

hozhat, pl. az igazságtalanság érzése. „Miért éppen velem fordul elő ilyesmi?", „Miért 

éppen az én gyerekem van ilyen életre ítélve?” A haragnak valaki ellen kell irányulnia: 

önmaga, a házastársa, az orvos, a nővérek, az Isten ellen.  

A szülő be nem vallott haragot érezhet a gyermekével szemben is, aki rengeteg 

megoldhatatlan feladatot hozott az életébe. A gyermekkel szemben érzett düh váltakozik a 

bűntudat érzésével, mert hogyan is haragudhat egy szülő a saját gyermekére! A harag 

segítheti a valósággal való megküzdést, ugyanakkor átcsaphat a szülőnél, a családtagoknál 

az önvádba, vagy az egymás hibáztatásába is. Feldúltan keresik az újabb és újabb 

gyógyulási lehetőségeket. Ha a szülőnek lehetősége van a haragja levezetésére, forrásainak 

megértésére, az lassan elcsitul (Moses, 1987; id. Peniman, 2005; Kálmán, 1994). 

Sen és Yurtsever (2007) kutatásuk során egy állami és két magán rehabilitációs 

központban vettek fel kérdőívet fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családokkal. 
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A vizsgált családokban főleg az anyák érezték, hogy a fogyatékossággal élő gyermekük 

nevelése terheinek nagy része az ő vállukra nehezedik, és nem kapnak ebben megfelelő 

támogatást. Minden öt anyából két fő azt mondta, hogy a család őket hibáztatja a 

gyermekük sérüléséért, főleg a férjük családja.  

Az anyák több mint fele él át mély bánatot, illetve a túlterheltség érzését, és kétharmaduk, 

pedig dühöt érez. A többségnél (76,7 %, N=79) jellemző volt, hogy a gyermek 

fogyatékosságából eredő hatások befolyásolják a társas és családi kapcsolataikat, valamint 

a munkájukat. 

c) Alkudozás 

A gyász harmadik, igen változó időtartamú szakasza az alku fázisa. A szülő titokban, 

vagy nyíltan alkudozni próbál. Ha vallásos, az Istennel, ha nem hisz, pl. a sorssal. 

Jellemző, hogy fogadalmakat tesznek a szülők a gyermekük állapotának javulásáért 

cserébe. Minden energiájukat a gyermekükre összpontosítják, szinte bármit feláldoznának, 

csak meggyógyulna a gyermekük. Határidőket tűnek ki gondolatban, és várják a javulást. 

A többi családtagjuk és az önmaguk életének érdekei, céljai háttérbe szorulnak (Moses, 

1987; id. Peniman, 2005).  

d) Depresszió  

Amint nyilvánvalóvá válik, hogy hiába minden próbálkozás, a gyermek állapota 

alapvetően nem változhat, az aktív küzdés lassan átadja a helyét a mély bánatnak, a 

depressziónak. Aggódva tekintenek a gyermekük jövője felé. A gyermek iránti szeretet és 

gyűlölet hullámzó konfliktusában vergődik a szülő, amelyet erős bűntudat kísér. Néha, a 

nehezebb, fáradtabb pillanatokban azt is kívánhatja, hogy legyen már vége ennek az egész 

helyzetnek, az is eszébe juthat, hogy intézetbe adja a gyermekét. Máskor elképzeli, milyen 

lenne az életük, ha a gyermeke „egészséges” lenne. Minden kétséget kizáróan szereti 

gyermekét, de az önfeláldozás miatti keserűség, amely lehet tudatos, ugyanakkor másoknál 

teljesen elfojtott, megakadályozhatja, hogy észrevegye a jelen pillanat örömeit. 

e) Elfogadás 

Amikor a szélsőséges érzelmek elcsitulnak és a szülők tisztán látják a helyzetüket, 

akkor következik a gyász utolsó szakasza, ami már maga az elfogadás. Fontos tisztázni, 

hogy mit is értünk elfogadáson. Mit kell elfogadnia a szülőknek: elsősorban a gyermekét, 

vagy a problémát? Természetesen nagyon fontos, hogy magát a fogyatékosság tényét el 

tudja fogadni a szülő. Nem elég azonban csupán a tényeket elfogadni, azok okával is 

szembe kell tudni nézni (Moses, 1987; id. Peniman, 2005; Kálmán, 1994). 
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Erről az elfogadásról nem lehet feketén-fehéren gondolkodni, írja Kálmán Zsófia 

(1994), hiszen a gyermek érése, fejlődése során az egymás után következő életszakaszok, 

az azokkal kapcsolatos elvárások más-más próbatételek elé állítják ezeket a családokat. 

Sok szülő bizonygatja saját magának is, hogy mennyire fenntartás nélkül elfogadja a 

gyermekét, miközben a lelkében egymásnak feszülnek az indulatok. 

Az ember fejlődése a felnőttkorba lépéstől is folyamatos, a környezet változásai 

magukkal vonják az én-identitás változását is, illetve szerepváltást is jelentenek. Erikson 

(1991) a kompetenciára törekvést emeli ki, mint alapvető hajtóerőt. Ha az egyén sikeresen 

teljesíti az életszakaszok kulcsfontosságú feladatait, növekszik a személyiség 

kompetenciája, bővül a konfliktuskezelési repertoár. Ellenkező esetben önértékelési, 

alkalmazkodási zavar alakulhat ki.  

A családalapításnál krízist provokáló tényezők lehetnek pl. a származási család 

elvárásai, a szülőkről való nehezített leválás, az első gyermek születése, különösen, ha a 

gyermek valamilyen fogyatékossággal születik. Az is kritikus, ha a gyermek későbbi 

életszakaszában válik fogyatékossá. Ha ez egybeesik egy életszakasz-váltás által kiváltott 

krízissel, akkor a krízishalmozódás még nagyobb próbatételt jelent a család számára. A 

dolgok változásaival együtt hullámoznak a szülők érzései is, nehezebb és könnyebb 

szakaszok váltják egymást (Hajduska, 2008), próbára téve a pszichológiai immunrendszert 

(Oláh, 2005). 

Akik speciális szükségletű gyermeket nevelő családokkal foglalkoznak, a Kuler-Ross 

(1988) féle „elfogadás” szakaszt sokszor inkább „elismerésnek” nevezik. Az „elfogadás” 

szó túl nagy követelményt állíthat azok elé a családok elé, akik ezekkel a nagyon nehéz és 

periodikusan visszatérő nehézségekkel küzdenek (Gough, 2003).  

Úgy tűnik, senki nem éri el a teljes elfogadás állapotát a gyermeke fogyatékosságával 

kapcsolatban. Azonban a sikeres gyász során, a szülők képessé válnak a helyzet és annak 

az önmagukra, illetve a gyermekükre gyakorolt hatásának megértésére. Ez a megértés 

magában foglalja mind a vágyott, de elvesztett jövőképet, a rájuk váró, ismeretlen 

nehézségeket, illetve támogatja a reális jövőbe vetett hitet. A szülők időről-időre lehet, 

hogy vissza-visszatérnek a gyász korábbi szakaszaihoz, de általában ott van a gyermekük 

családra gyakorolt hatásának megértése, valamint a gyermekük, mint individuum 

elfogadása, aki sokkal több, mint a „fizikai - szellemi” állapota. A szülők megélik, hogy 

gyermekükkel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani, vannak közös programjaik, 

tudnak együtt örülni, nevetni. Nem szégyenlik emberek közé, társaságba vinni a 

gyermeküket. A közös programok mellett fel tudják vállalni, hogy szükségük van saját 
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programokra is, ahova a gyermeküket nem viszik magukkal. Fontosnak tartják, hogy 

hagyjanak időt a feltöltődésre, kikapcsolódásra önmaguk számára is. Sokszor kihívásként, 

úgy élik meg a nehéz helyzeteket, hogy azt érzik, lelikleg megerősíti őket (Peniman, 2005). 

A dolgozatomban az elfogadáson éppen ezt értem, hogy képesek a szülők meglátni 

és átélni a nehéz helyzetben és a gyermekükben rejlő értékeket. Ezt az állapotot Kiss Csilla 

(2008) megbékélésnek nevezi a szakdolgozati kutatásában. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megnyugvás alapja az elfogadás. Akinek sikerül 

elfogadni a sérült gyermeket olyannak, amilyen, könnyebben jut el az áhított belső 

békességhez (Kálmán, 1994). 

3. Az elfogadás és a pozitív pszichológia által vizsgált értékek 

Az elfogadás témája a pozitív pszichológia megközelítésmódjával jól körbejárható. 

A pozitív pszichológia legfontosabb célja hogy a pszichológia ne csupán a problémák 

megszüntetésének mikéntjével foglakozzon, hanem arra is legalább ugyanakkora hangsúlyt 

helyezzen, hogy megismerje az optimális pszichés működési feltételeket, illetve azok 

továbbfejlesztési lehetőségeit. Ezáltal javítja az életminőséget, megelőzheti a lehetséges 

patológiákat (Seligman, 2002; Gable, Haidt, 2005).  

Ez nem jelenti azt, hogy idővel a pozitív pszichológia feltalálhatja a tökéletes élet 

megvalósításának feltételeit. A jelentősége abban rejlik, hogy integrálja azokat az 

ismereteket, elméleteket és kutatási eredményeket, amelyek a valóban értékes élet 

feltételeiről szólnak, ezzel segítve a mindennapok eredményes és alkotó megélését 

(Seligman és munkatársai, 2005). 

A pozitív pszichológiai kutatások eredményei azt mutatják, hogy léteznek általános 

érvényű humán értékek, amelyek normatív viselkedési előírásként funkcionálnak (Peterson, 

Park, 2006). Az érték fogalma a Magyar értelmező kéziszótár szerint: „valaminek az a 

tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki”2.  

Az értékeket kutatva két alapvető nézettel találkozhatunk, az egyik az 

értékrelativizmus, a másik az értékobjektivizmus. Az érték-relativizmus álláspontja szerint 

az „értékekkel" kapcsolatban mindenféle kijelentés csak a személyes ízlést és preferenciát 

tükrözheti (Sartre, 2006).  

                                                 
2 http://www.eisz.hu http://aklexikon.om.hu: Magyar értelmező kéziszótár (2010.04.06.) 
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Az ellenkező álláspont, amelyet Maslow (1968/2003) érték-objektivizmusnak 

nevez, azt tartja, hogy bizonyos jellemzők (szépség, jóság és hasonlók) nemcsak a megítélő 

szemében léteznek, hanem objektíve a szemlélt tárgyban. Az értékobjektivizmus alapját az 

adja, hogy azt igyekszik megmutatni az örök emberi értékekkel kapcsolatban, hogy a 

körülményektől függetlenül léteznek, az adott dolog, vagy személy sajátjai, csak fel kell 

fedezni őket. 

Az elfogadás állapotának megélésével kapcsolatban fontos lehet, hogy a szülő 

ezeket az alapvető emberi értékeket meg tudja látni a gyermekében és ne csupán a 

társadalmi elvárásoknak igyekezzen megfelelni.  

A pozitív pszichológia arra hívja fel a figyelmet, hogy az életminőségünk, 

fejlődésünk és önmegvalósításunk kulcsát az autentikus lét jelenti (Maslow, 1968/2003). 

Vajon milyen út vezet az autentikus léthez? Miben áll az autentikus lét lényege?  

Az autentikusság mibenlétét elemző kutatásokban a megkérdezettek legtöbbször a 

személyes önkifejeződést emelik ki, illetve a hiteles, nyílt kommunikációt, és az 

önismeretet (Harter, 2002). 

Olvashattuk, hogy a szülői csoportokban a csoportfolyamat későbbi szakaszában 

jellemző, hogy egyre inkább maguk a szülők, mint személyek, mint férfiak és nők kerülnek 

a figyelem előterébe.  

Az elfogadáshoz, a megnyugváshoz szükséges az is, hogy a szülők ne csak a 

gyermekükkel kapcsolatos érzésekkel, gondolatokkal legyenek tisztában, hanem az életük 

egyéb területein is megismerjék és megfogalmazzák a vágyaikat, és ezeken belül 

végiggondolják a lehetőségeiket. Ha a szülő igyekszik elterelni a figyelmét a „valódi” 

érzéseiről például valamilyen tevékenységgel, vagy próbál másra koncentrálni, nem 

tudatosítva, ami a lelkében zajlik, könnyen a helyzetének áldozatává válhat. Az 

önismeretre való nyitottság segíthet az egyensúly megtalálásában. Ehhez nyújthat 

segítséget a szülői csoporton való aktív részvétel. A csoporttagok pozitív visszajelzései 

nagy támogatást adnak ehhez.  

Kernis és Goldman (2006; id. Pikó, 2005) négy elemét különbözteti meg az 

autentikusságnak. Az egyik a tudatosság komponens, amely éppen az önismeret 

fontosságát hangsúlyozza. Az autentikusság feltételezi azt, hogy az önmagunkban lévő 

negatív, vagy ellentmondásos elemeknek is a tudatában vagyunk, és „dolgozunk" azon, 

hogy harmonikusabb irányba fejlesszük őket. Az autentikusság egy másik eleme a 

cselekedet, azaz a magatartási szintű megnyilvánulás, mert nem elég, ha csak tudatában 
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vagyunk a bennünk lévő vágyaknak, jellemzőknek, azokat a megfelelő formában ki is kell 

tudni fejezni. 

Ez a megközelítés összecseng a Values in Action elmélettel (Peterson, Park, 2006). 

Ezen csoportosítás azért is érdemel kitüntetett figyelmet, mert a betegségklasszifikációs 

rendszerekhez hasonló elvekből indul ki azzal a lényeges különbséggel, hogy nem a 

mentális betegség, hanem a pszichológiai egészség kritériumait veszi számba. Az egyik 

kritérium a transzcendencia, amelyen például szépérzéket, kíváncsiságot, reményt, 

optimizmust, hálát, humort, játékosságot, spiritualitást, cél- és jövőorientáltságot értenek. 

Az életcélok azért is fontosak, mert útmutatást és értelmet adnak az életnek, nemcsak a 

jövőnek, hanem a jelennek, sőt, segítenek a múltbeli események helyes megragadásában is. 

Egy másik fontos kritérium az autonómia, az önmeghatározás, ami a belsőleg kontrollált, 

érett személyiség jellemzője (Peterson, Park, 2006; Pikó, 2005). 

Az önismeretnek is fontos eleme a cselekvés. Nem elég tudatában lenni az 

erősségeinek, gyengeségeinknek, illetve lehetőségeinknek, tudnunk kell szelektálni és a 

végül kitűzött céljainkat meg is kell tudni valósítani. Az önmegvalósítás során a problémák 

nem tűnnek el, hanem az átmeneti, vagy a valóságtól elrugaszkodott problémáktól eljutunk 

a valós problémákhoz (Maslow, 1968/2003). 

A fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülőknél ez a saját tapasztalataikon 

alapuló aktivitás gyakran a „sorstársi” segítő, karitatív tevékenységben való részvételben is 

megmutatkozik . 

Az élet értelme megtalálásának egyik útja Frankle (1988/2007) megközelítésében, 

az, ha egy reménytelen helyzetbe kerülve, ahol nem tudunk változtatni a külső 

körülményeken, a hozzáállásunkat változtatjuk meg, átalakítva ezzel önmagunkat. 

Az életminőség javításának két fő stratégiájáról ír Csíkszentmihályi (1997) is. Az 

egyik a külső körülmények igazítása a céljainkhoz, a másik a külső körülmények 

észlelésének belső módosítása az egyén céljainak megfelelően. Bármilyen cél képes 

jelentést adni életünknek, ha világosak a feltételei, koncentrálni tudunk rá, illetve el tudunk 

benne mélyedni. 

a) A flow-élmény 

Az áramlat (flow) élmény kutatása az intrinzik módon motivált, autentikusan végzett 

tevékenységek kutatásából nőtte ki magát. Ezek az önmagukért végzett tevékenységek 

kevésbé függenek a végeredménytől, illetve a külső megerősítéstől (Oláh, 2005; Deci és 

Ryan, 1985, 2000).  
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A tökéletes, optimális, vagy áramlat – flow – élmény (Csíkszentmihályi, 1997) 

elmélete szerint a személyiség kiteljesedésének és képességeink fejlődésének egyik 

központi mozgatója, illetve a lelki működés leghatékonyabb módja. A flow élmény során 

az egyén az adott pillanatban teljesen részévé válik annak, amit éppen csinál. 

A flow-élmény megélésének fontos feltétele, hogy a feladatokban rejlő lehetőségek 

és az egyén képességei, készségei magas szintűek legyenek, illetve érdeklődés is kell 

hozzá.  Az autotelikus élményt – flow-élményt – az különbözteti meg más fajta 

tevékenységektől, hogy önmagáért való tevékenység, nem a jövőbeli haszonért végezzük.  

Az áramlat fenntartása érdekében a személynek folyamatosan egyre komplexebb 

kihívásokat kell találnia, így végül a készségek továbbfejlődését eredményezi. Mivel az 

áramlatélmény a self fejlődésével jár, feltételezhető, hogy az áramlatban eltöltött idő az 

önbecsülés bejóslására is használható (Adlai-Gail, 1994; id. Oláh, 2005). 

A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység olyan erőfeszítést igényel, amelytől 

kezdetben idegenkedhetünk. A tevékenység végzése közbeni visszacsatolás hatására válik 

önjutalmazóvá. Vannak olyan dolgok is, amelyekre kezdetbe külső erők hatására 

kényszerülünk, akaratunk ellenére, de később jutalomértékűvé válnak. Így válhat pl. egy 

munkatevékenység áramlattá. Csíkszentmihályi (1997) arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

szabadidőt, a szervezetlensége miatt, sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerül élvezetessé tenni. 

Csíkszentmihályi (1997) nyolc alapvető elemét írja le az örömteli élménynek. 

Legtöbbször akkor következik be, amikor a tevékenység szabályozott és célirányos, illetve 

a feladatok ismereteket, vagy felkészültséget igényelnek. Fontos látni, hogy nemcsak a 

szabadidős tevékenységek és a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. A 

mindennapi élet szükséges velejárói is lelki táplálékot biztosíthatnak, rutinfeladatok is 

válhatnak flow élménnyé, ha eléggé komplexek. Az örömteli élmény egy másik jellemzője, 

hogy a személy egybeolvad azzal, amit csinál. A világos célok mellett lényeges még a 

folyamatos visszacsatolás is. Az áramlat élményt az is jellemzi, hogy közben az ember 

képes megfeledkezni az életének nehézségeiről, mivel a tevékenység a teljes figyelmét 

leköti. 

Ha a feladat rutinszerűen végezhető, akkor unalomhoz vezet, ha a feladat által kívánt 

készségek, képességek szintje jóval meghaladja a személyét, akkor szorongást vált ki. 

Azonban nemcsak a helyzet által kínált lehetőséget fontos szem előtt tartani, hanem azt is, 

hogy ezekből a személy mennyit vesz észre. 

A flow-élmény létrehozásához magas fokú koncentráció, szinkronképesség, illetve 

szellemi és fizikai fittség szükséges. Ha figyelmünket elvonják a különböző 
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szükségleteink, fizikai és mentális működészavaraink, akkor nem tudjuk magunkat átadni a 

tevékenységnek. A flow-élmény megszakad, ha figyelmünket eltereli valamilyen testi-, 

vagy lelki probléma (Oláh, 2005). A kapcsolat fordítva is igaznak bizonyul, a mindennapi 

élmények minősége a fizikai egészséget is befolyásolhatja (Patton, 1999; id. Oláh, 2005). 

A cél nem az áramlat állapot közvetlen serkentése, hanem segíteni a személynek 

megtalálni a számára élvezetes tevékenységet (Csíkszentmihályi, 1997). 

Oláh (2005) által kidolgozott Flow Kérdőív jól definiált környezetben méri fel, hogy 

a személy az adott környezetben folytatott tevékenységek során milyen gyakorisággal él át 

flow-élményt, illetve az antiflow-élmények közül milyen gyakran él át szorongást, 

unalmat, apátiát. Mivel a módszer egy szituáció-reakció kérdőív, így különböző konkrét 

helyzetek vizsgálatára alkalmas. 

D) Kérdések és hipotézisek 

A szülői csoportokban szerzett tapasztalataimból kiindulva, illetve szakirodalom 

tanulmányozása során merült fel bennem a kérdés, hogy a gyász folyamata során a 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő, vagy fiatalt gondozó szülőknél vajon mi segítheti 

az elfogadás állapotának elérését. 

Ha a gyászt, mint megoldást közelítjük meg, ahol a különböző állapotok egymást 

követve ugyan, de ciklikusan jelennek meg az életszakasz-váltásokhoz is kapcsolódva, 

akkor az egyes állapotokra kiemelkedően jellemző érzésekből és gondolatokból 

megfogalmazott állítások mutathatják, hogy a szülőt épp melyik állapot jellemzi leginkább. 

Fontos lehet, hogy ne a környezet felől jövő előítéletek irányítsák a szülő 

viselkedését, hanem a vágyait és lehetőségeit összeegyeztetve tudjon reális, de intrinzik 

módon motivált célokat kitűzni. Lényeges a lelki egyensúly szempontjából, hogy a szülő a 

problémáit meg tudja osztani a hozzá közelállókkal, vagy hasonló helyzetben lévőkkel és 

ne az alacsony színvonalú elhárító mechanizmusok domináljanak. Az autentikusság fontos 

része az önismeret, amely sokat segíthet olyan helyzetekben, ahol a külső körülményeken 

nem tudunk változtatni. Ha a hozzáállásunkat kell módosítani, ahhoz nagy szükség van a 

vágyak és lehetőségek összeegyeztetésére, az önismeretre való nyitottságra. 

Ha a szülő a gyermekével végzett tevékenységekben képes flow élményt átélni és 

nem a szorongás, az unalom, vagy az apátia a domináns állapotok ezeknél a helyzeteknél, 

ez segítheti az elfogadás állapotának elérését. 

A csoportfolyamatok kapcsán láthattuk, hogy az utolsó fázisban, amikor egyre 

inkább az elfogadás állapota jellemző a szülőkre fontos szerepet kap a csoportban tanultak 
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megosztásának vágya. Ennek alapján feltételezem, hogy a „sorstársi” karitatív 

tevékenységben való részvétel, aktivitás kapcsolatban állhat az elfogadással. 

Ugyan a tapasztalatok azt mutatják, hogy általában nagyrészt az édesanyákra hárul a 

gyerek közvetlen gondozása, ami nehezebbé teheti az édesanyák helyzetét, azonban 

feltételezem, hogy a gyász lelki vetülete az édesapáknál is ugyanolyan, így a gyász 

folyamatában nincs nemi különbség. 

Hasonló megfontolásból – a gyász folyamata a konkrét körülményektől független – 

gondolom, hogy  a gyermek neme, valamint fogyatékosságának jellemzői (típus, mérték, 

mikor derült ki) nem befolyásolják a gyászfolyamat során az elfogadás állapotának 

elérését. 

A szakirodalom áttekintése, illetve a szülői csoportokban szerzett tapasztalataim 

átgondolása után a következő feltevéseket fogalmaztam meg:  

•  A gyász folyamat elfogadás előtti állapotai összefüggnek a gyakoribb anti-flow 

élményekkel (szorongás, unalom, apátia) és a ritkább flow-élménnyel. 

• Az elfogadáshoz kapcsolt érzések, gondolatok összefüggnek a gyakoribb flow-

élménnyel és a ritkább anti-flow élményekkel. 

• Az elfogadáshoz kapcsolt érzések, gondolatok összefüggnek a magasabb önismeretre 

való nyitottsággal.   

• A „sorstársi” karitatív tevékenységben való részvétel összefügg az elfogadáshoz 

kapcsolt érzésekkel, gondolatokkal. 

• Az elfogadáshoz kapcsolt érzések, gondolatok nem függnek a nemtől (szülő, illetve 

gyermek neme). 

• Az elfogadáshoz kapcsolt érzések, gondolatok nem függnek a gyermek 

fogyatékosságának jellemzőitől (típus, mérték, mikor derült ki). 
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II. Módszer 

A) A vizsgálat 

1.  A vizsgálat eszközeinek bemutatása 

A szülőkkel felvett kérdőívek az II. mellékletben találhatók. A kérdőív a következő 

részekből áll: 

a) Szociológiai és egyéb, a kutatás szempontjából lényeges adatok 

A kérdések között szerepelt a kérdőív kitöltőjének személye, életkora, legmagasabb 

iskolai végzettsége, lakóhelye, dolgozik-e, ápolási díjat kap-e, családi állapota, 

gyermekeinek száma/neme/életkora, a fogyatékossággal élő gyermekének életkora/neme.  

Választ vártam arra is, hogy a kérdőívet kitöltő szülő tagja-e „sorstársi” segítő, 

karitatív szervezetnek, illetve részt vesz-e aktívan „sorstársi” segítő, karitatív 

tevékenységben. 

Rákérdeztem a gyermek fogyatékosságának típusára (testi sérülés, értelmi sérülés, 

halmozott sérülés), illetve mértékére (enyhe, kismértékű, közepes mértékű, jelentős 

mértékű, súlyos), valamint arra is, hogy mikor derült ki a fogyatékosság (születés előtt, 

közvetlenül a születés után, illetve megadhatta, hogy hány hónappal/évvel a születés után). 

b) A szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések 

A szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdéseket a Kubler-Ross-féle (1988) gyász 

szakaszokhoz társítva alkottam meg a szakirodalom által említett szülői beszámolók, 

interjúk, illetve az általam vezetett szülői csoportokban szerzett tapasztalatok alapján. A 

gyász egyes szakaszaihoz társított kérdések rendre a következők voltak: 

I. Elutasítás, kezdeti sokk, elzárkózás 

1. Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett velünk, a gyermekemmel. 

2. Az életem olyan, mintha egy filmet néznék másokról, mintha nem is velem és 

gyermekemmel történne mindez. 

3. Legszívesebben elbújnék a gyermekemmel, családommal együtt a világ elöl. 

4. Rendkívül zavar, ha az utcán megbámulják a gyermekemet. 

5. Remélem, hogy a gyermekem majd „kinövi” a testi, szellemi sérülését. 

II. Érzelmek felszakadása 
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6. Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, szomorú leszek, 

elkeseredem. 

7. Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös leszek az 

egészségügyre. 

8. Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös leszek magamra. 

9. Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös leszek a páromra, 

családomra. 

10. Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, hibásnak érzem magam. 

11. Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, másokat hibáztatok a 

történtekért (egészségügy, család stb.). 

12. Ha a gyermekem helyzetére gondolok, igazságtalannak érzem az életet. 

13. Gyakran gondolok arra, hogy miért pont az én gyermekemmel történt ez a csapás. 

14. Nem tudok belenyugodni, hogy nem lehet változtatni a gyermekem állapotán. 

15. Folyton új gyógyulási lehetőségek után kutatok. 

16. Úgy érzem, ha mindent megteszek a gyermekem fejlesztése érdekében, 

meggyógyulhat. 

III. Alkudozás 

17. Néha fogadalmakat teszek a gyermekem állapotának javulásáért cserébe. 

18. Határidőket tűzök ki, hogy addigra miben és mennyit kellene javulnia a gyermekem 

állapotának. 

19. Határidőket tűzök ki, és bízom abban, hogy addigra „meggyógyul” a gyermekem. 

20. Feláldoznék bármit, ami számomra fontos, csak „meggyógyulhatna” a gyermekem. 

IV. Depresszió 

21. Néha azt kívánom, legyen már vége ennek az egész szörnyűségnek. 

22. Tudom, hogy a gyermekem sosem fog „meggyógyulni”. 

23. Úgy érzem, még, ha nem is tökéletes, ő mégis az én gyerekem, így is szeretem őt. 

24. Néha elképzelem, milyen lenne a gyermekem „egészségesen”, hogyan alakult volna 

az életünk akkor. 

25. Amikor a gyermekem nélkül töltöm a szabadidőm (pl. a párommal, vagy 

barátokkal), lelkiismeret furdalásom van, hogy magára hagytam. 

26. Feláldozom az életem a gyermekemért. 

27. Aggódom a gyermekem jövője miatt. 

28. Nem mernék újabb gyermeket vállalni. 

29. Néha megfordul a fejemben, hogy intézetbe adom a gyermekemet. 
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V. Elfogadás 

30. Úgy érzem, hogy a gyermekem állapota a nehézségek ellenére lelkileg megerősít. 

31. Úgy érzem, a gyermekem állapota miatti nehézségek ellenére, gördülékenyen zajlik 

az életünk. 

32. Elfogadom a gyermekem állapotát. 

33. Gyermekemmel rendszeresen vannak közös szabadidős programjaink. 

34. Gyermekemmel bensőséges lelki kapcsolatom van. 

35. Tudok együtt nevetni a gyermekemmel. 

36. Gyermekemmel rendszeresen járok sorstársi, vagy integrált közösségbe. 

37. Gyermekemmel rendszeresen járok emberek közé. 

38. Gyermekemmel nemcsak a napi teendőkről „beszélgetek”, hanem érzéseinket, 

gondolatainkat is megosztjuk egymással. 

39. Ha az utcán megbámulnak gyermekemmel, derűs humorral reagálunk. 

40. Örülök, ha barátaink, ismerőseink meglátogatnak minket otthonunkban. 

41. A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a barátaimmal töltöm, a gyermekem 

nélkül. 

42. A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a párommal töltöm, a gyermekem nélkül. 

43. Ha a gyermekem jövőjére gondolok, bizakodó vagyok. 

44. Nyugodt szívvel vállalnék újabb gyermeket. 

Ez a 44 kérdés szerepel a szülői gyász folyamatát feltérképező kérdéssorban, véletlenszerű 

sorrendbe állítva. Ötfokú skálán – az egyáltalán nem jellemzőtől, az időnként jellemzőn és 

az is-is/nem tudomon át, a az általában jellemzőn keresztül, a nagyon jellemzőig – vártam 

választ arra, hogy az egyes állítások mennyire jellemzők a kitöltő szülőre. 

c) A Flow Kérdőív 

Az Oláh (2005) féle Flow Kérdőívet a szülők fogyatékossággal élő gyermekével 

kapcsolatos élményeihez, tevékenységeihez igazítottan vettem fel.  

d) Az önismeretre való nyitottsággal kapcsolatos kérdések 

Hét kérdést tettem fel az önismeretre való nyitottsággal kapcsolatban, amelyekre szintén 

ötfokú skálán – az egyáltalán nem jellemzőtől, az időnként jellemzőn és az is-is/nem 

tudomon át, a az általában jellemzőn keresztül, a nagyon jellemzőig – vártam választ arra, 

hogy az egyes állítások mennyire jellemzők a kitöltő szülőre. 
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2. A vizsgálat menete 

A kérdőíveket elektronikus formában E-mailben, vagy postán kinyomtatott formában 

küldtem el, vagy közvetlenül az érintett szülőknek, vagy közvetve, fogyatékossággal élő 

gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó oktatási intézmények, civil szervezetek vezetőinek, 

kérve őket, hogy juttassák el a velük kapcsolatban álló szülőkhöz.  

A kérdőív mellé küldtem a szülőknek egy bemutatkozó levelet, amelyben röviden 

összefoglaltam a vizsgálatom céljait is. 

A kitöltött kérdőívek vagy E-mailben, vagy postán érkeztek vissza. 

3. A pontos instrukció 

A kérdőív elején adott instrukció 

„A következőkben szakdolgozatom megírásához kérem a segítségét, néhány rövid 

kérdőív kitöltésével. A kérdőívek kitöltése név nélkül történik, önkéntes alapon. Arra 

kérem, a következőkben figyelmesen olvassa el az egyes kérdőívekhez tartozó 

instrukciókat és önállóan, a saját érzései, véleménye alapján válaszoljon! Egyik 

esetben sincsenek jó, vagy rossz válaszok, az a megfelelő válasz, amit Ön annak 

gondol. Ne töprengjen túl sokat egyik állításon sem, de igyekezzen a valóságnak 

legmegfelelőbb választ adni! Kérem, először néhány adatot töltsön ki, illetve a 

megfelelőt húzza alá!” 

A szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések instrukciója: 

„A fogyatékossággal élő gyermekével kapcsolatos érzéseiről, gondolatairól, 

szokásairól szeretnénk kérdezni Önt. Figyelmesen olvassa el valamennyi kérdést, és 

jelölje X-el a megfelelő választ, attól függően, hogy az adott állítás mennyire jellemző 

Önre! Nincsenek „jó” vagy „rossz” válaszok, a legjobban úgy válaszolhat, ha minden 

különösebb gondolkodás nélkül jelöli be az első választ, ami eszébe jut.” 

Az önismertre való nyitottságot vizsgáló kérdésekhez adott instrukció: 

„Az alábbiakban önmagával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérem, hogy 

mindegyik állítás mellett jelölje meg X-el, hogy mennyire érzi jellemzőnek, igaznak az 

adott állítás tartalmát saját személyére nézve. Itt tehát nincs jó, vagy rossz válasz. Az 

egyedüli helyes válasz az, amit sajátjának tart.” 
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A Flow Kérdőívhez adott instrukció: 

„Gondoljon egy olyan átlagos napra, amit a fogyatékossággal élő gyermekével tölt! 

Kérjük, összegezze az ilyen alkalmakkor átélt élményeit az alábbiak szerint, és írja a 

sorok végén lévő üres helyre azt a számot, ami Ön szerint jellemző: Amikor a 

fogyatékossággal élő gyermekemmel együtt tevékenykedem (beszélgetünk, közös 

programunk van stb. ...) akkor ÁLTALÁBAN azt mondhatom, hogy...” 

4. A vizsgált populáció, minta 

A kérdőívet különböző fogyatékossággal élő (testi-, értelmi-, halmozottan 

fogyatékos) gyermeket nevelő, speciális, vagy integrált oktatási intézménnyel, illetve civil 

szervezettel kapcsolatot tartó, valamint szülői csoportba járó szülőkkel vettem fel. 

A kérdőívet összesen 53 fő küldte vissza. Ebből három fő kérdőívét nem tudtam 

figyelembe venni az értékelésnél, mert ketten hiányosan töltötték ki, a Flow Kérdőívet, 

illetve az önismeretre való nyitottsággal kapcsolatos kérdéseket teljesen üresen hagyták. A 

harmadik kérdőívnél szélső válaszok (csak 1 és 5 értékek) szerepeltek egymásnak teljesen 

ellentmondóan. 

Az 50 kiértékelésbe bevont kérdőívet 41 édesanya és 9 édesapa töltötte ki. A 

mintában szereplő szülők nemi eloszlása az 1. ábrán látható.  Ezek közül 1 házaspár volt, 

illetve az egyik szülő a fogyatékossággal élő ikerpár gyermekeiről egy kérdőívet töltött ki. 

1. ábra: A mintában szereplő szülők nemi eloszlása. 

 

A vizsgált mintában 35 fő házas, 3 fő él élettársi kapcsolatban, 2 fő egyedülálló, 

összesen 9 fő elvált, akik közül 7 főnél a gyermekük fogyatékossá válása hozzájárult a 

váláshoz. 

A vizsgálati minta átlagéletkora 43 év, 30 éves a legfiatalabb szülő, 71 éves a 

legidősebb. A mintában szereplő szülők koreloszlását a III. melléklet 1. ábráján láthatjuk. 
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A szülők közül 38 fő lakik városban, 12 fő pedig községben. A szülők közül 24 fő 

dolgozik és 25 fő nem dolgozik, illetve 1 fő nem adott választ erre a kérdésre.  

A legmagasabb iskolai végzettséget tekintve 1 fő végzett csak 8 általánost, 11 fő 

szakmunkásképzőt, 11 fő szakközépiskolát, 10 fő gimnáziumot, illetve 17 fő rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel. A mintában szereplő szülők iskolai végzettség szerinti eloszlását a 

2. ábra mutatja. 

2. ábra: A mintában szereplő szülők iskolai végzettség szerinti eloszlása. 

8 általános

2%
Szakmunkásképző

22%

Szakközépiskola

22%
Gimnázium

20%

Felsőfokú

34%

 

Tizenkilenc fő vesz részt „sorstársi” segítő, karitatív tevékenységben, ezzel szemben 

harminc fő nemleges választ adott, illetve egy fő nem válaszolt erre a kérdésre. 

A szülők gyermekeinek száma a következőképpen alakult: 10 főnek van egy 

gyermeke, 31 főnek van két gyermeke, és 9 főnek három, vagy annál több gyermeke. 

A vizsgált mintában egy családnak van két fogyatékossággal élő gyermeke, egy fiú 

ikerpár, akik a születésüktől kezdve, enyhén, de halmozottan sérültek, illetve egy házaspár 

mindkét tagja külön-külön kitöltötte a kérdőívet. A mintához így összesen 25 

fogyatékossággal élő fiú és 25 lány tartozik. 

A fogyatékossággal élő gyermekek átlagéletkora 17 év; a legfiatalabb 3,5 éves, a 

legidősebb pedig 37 éves. 

A fogyatékosság típusát tekintve 28 gyermek testi -, 5 gyermek értelmi -, és 16 

gyermek halmozott fogyatékossággal él. A testi fogyatékosok közül 2 főnél enyhe, 3 főnél 

kismértékű, 6 főnél közepes mértékű, 6 főnél jelentős mértékű és 11 főnél súlyos a sérülés 

mértéke. A mintában szereplő szülők értelmi fogyatékossággal élő gyermekeinél, 4 főnél 

közepes mértékű a sérülés, 1 főnél súlyos. A halmozottan fogyatékos gyermekek közül 4 

főnél enyhe, 2 főnél közepes mértékű, 3 főnél jelentős mértékű, illetve 6 főnél súlyos a 

sérülés mértéke. Egy szülő nem adta meg a gyermeke sérülésének mértékét (halmozottan 

sérült), valamint egy szülő nem adta meg a sérülés típusát, csak azt, hogy közepesen sérült 
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a gyermeke. A 3. ábra szemlélteti a gyermekek fogyatékossága típusának és mértékének 

eloszlását. 

3. ábra: A gyermekek fogyatékossága típusának és mértékének eloszlása. 

 

Kilenc szülő gyermekénél közvetlenül a születés után derült ki a fogyatékosság, 17 

főnél fél éves korig; 6 főnél fél és egy éves kor között; 9 főnél egy és három éves kor 

között, 7 főnél pedig 3 éves kor fölött. Azok közül a gyermekek közül, akiknél nem 

közvetlenül a születés után derült ki a fogyatékosság, a sérülés kiderülésének a születéshez 

viszonyított legrövidebb ideje 1 hónap, a leghosszabb ideje 9 év volt. Két szülő nem adta 

meg, hogy mikor derült ki a gyermekük fogyatékossága, de ez a 2 fő nem azonos a típusra 

és mértékre nem válaszolókkal (lásd. III. melléklet, 2. ábra). 

B) Alkalmazott statisztikai eljárások, mérések 

Az adatok előkészítését, illetve a kérdőívek rögzítését MS Excel-ben végeztem. Az 

adatok statisztikai feldolgozásához az Internetről beszerezhető, térítésmentesen, szabadon 

használható „R” statisztikai programcsomagot (2009) használtam. 

1. Előkészületek a hipotézisek teszteléséhez 

A szülői gyász folyamatát vizsgáló 28-as és 44-es kérdést („Nem mernék újabb 

gyermeket vállalni”, „Nyugodt szívvel vállalnék újabb gyermeket.”), amelyeket a 

depresszió, valamint az elfogadás szakaszokhoz soroltam, végül kihagytam az 

elemzésekből. A válaszokból és a szülők visszajelzéseiből az derült ki, hogy a vizsgált 

mintában a további gyermekvállalást elsősorban nem a gyermek fogyatékosságának ténye 
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befolyásolja, hanem egyéb tényezők, mint pl. az anya egészségi állapota, és a szülők 

életkora. 

A Flow Kérdőívnél a skálák kialakítása Oláh Attila (2005) által megadottak szerint 

történt (flow -, apátia -, szorongás -, unalom skála). 

Az önismeretre való nyitottság skálát az erre vonatkozó 7 kérdés átlaga alapján 

számoltam, amelyen a 2-es, a 4-es, és a 6-os kérdések fordított tételek voltak. Ezekben a 

magas pontszám alacsonyabb nyitottságot jelez. 

A „Mikor derült ki a fogyatékosság?” kérdésre adott válaszokat átszámoltam 

hónapokra, illetve ha közvetlen a születés után derült ki, akkor 0 értéket kapott a válasz. 

Olyan választ senki nem adott, hogy a születés előtt már kiderült a fogyatékosság ténye, 

így ezért ennek a válaszlehetőségnek nincs kódja. 

2. Leíró statisztikák 

Az elemzéseket 50 kérdőív adatain végeztem el. A kérdőívekben 70 valószínűségi 

váltózó szerepel. 

A kérdőívek kérdésenkénti, illetve skálánkénti pontszámainak átlaga, szórása a IV. 

melléklet 1. táblázatában láthatók. 

A szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések közül a következőkre nem adott választ 

1-1 fő: 11., 15., 17., 21., 23., 26., 29., 30., 34.. A következő kérdésekre pedig 2-2 fő nem 

válaszolt: 16., 20., 38., 42. 

Az önismeretre való nyitottságot vizsgáló kérdések közül 1-1 fő nem válaszolt a 

következő kérdésekre: 6., 7., az 5. kérdést pedig 2-2 fő hagyta üresen. 

A szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdéseknél 7 fő nem válaszolt 1-1 kérdésre, 2 

főnél két-két válasz hiányzik, és van 2 olyan kérdőív, ahol 3-3 kérdést hagyott üresen a 

kitöltő. Az önismeretre való nyitottságot vizsgáló kérdéseknél 2 fő 1-1 kérdésre nem adott 

választ, 1 főnél pedig két válasz hiányzik. 

A minta jelentős része azonos válaszokat adott a szülői gyász folyamatát vizsgáló 23-

as és 29-es kérdésre. A 23-as kérdésre („Úgy érzem, még ha nem is tökéletes, ő mégis az 

én gyermekem, így is szeretem őt.”) az 50 főből 48 fő adott 5-ös választ (nagyon jellemző). 

A 29-es kérdésre („Néha megfordul a fejemben, hogy intézetbe adom a gyermekemet.”) az 

50 vizsgálatban részt vett szülőből 45 fő válaszolta, hogy egyáltalán nem jellemző. A két 

kérdés hisztogramjai a 4. és az 5. ábrákon láthatók. 
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a) Korreláció 

A vizsgált változók lineáris kapcsolatát Pearson-féle korrelációval elemeztem p < 

0,01, illetve p < 0,05 szignifikancia szinten. A korrelációs elemzésekből kihagytam a 

szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések közül azt a két kérdést, amelyre szinte a teljes 

minta azonos válaszokat adott (23-as és 29-es kérdés).  

b) Klaszteranalízis 

Hierarchikus klaszteranalízist végeztem a szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések 

alapján, amelyből a mintában előforduló, elkülönülő csoportok száma meghatározható. A 

többváltozós adatelemzést a Divisive eljárással (diana) hajtottam végre. A klaszteranalízis 

távolságszámításhoz Euklideszi távolságokat használtam. 

Második lépésként „k” középpontú eljárást használva, amely egy középponti elem 

köré rendezi a kérdőíveket, a „pam” módszerrel segítségével meghatároztam az elkülönülő 

csoportokat. 

c) T-próbák és khi-négyzet próbák 

Ezután azt vizsgáltam, hogy milyen változók mentén térnek el leginkább a szülői 

gyász folyamatát vizsgáló kérdések alapján kapott csoportok. Erre független mintás T-

próbát alkalmaztam. A dichotóm, illetve az olyan változóknál, amelyek nem skálán 

mérhetőek (kategóriajellegűek) khi-négyzet próbát használtam.  

                                                 
3 NA: Nem válaszolt a kérdésre. 

4. ábra: A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 
             23. kérdés hisztogramja3. 

5. ábra: A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 
             29. kérdés hisztogramja. 
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Szintén független mintás T-próbával vizsgáltam a sorstársi karitatív tevékenységben 

való részvétel alapján képzett csoportoknak (1. csoport: részt vesz, 2. csoport: nem vesz 

részt) a többi változó mentén lévő különbségeit. 

Ezen kívül  box and whisker diagramokat alkalmaztam a csoportok összevetésére, a 

különbségik szemléltetésére. 

III. A vizsgálat eredményei 

a) Korreláció 

A Flow Kérdőív flow skálája a szülői gyász folyamatát vizsgáló 1. táblázatban 

bemutatott kérdésekkel mutat alacsony, illetve közepes szintű szignifikáns lineáris 

összefüggést. 

1. táblázat: A Flow Kérdőív flow skálájának a szülői gyász folyamatát vizsgáló 2-es, 35-
ös és 37-es kérdésekkel való Pearson-féle korrelációja. 
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(2) Az életem olyan, mintha egy filmet néznék másokról, mintha nem is 
velem és gyermekemmel történne mindez. 

-0,50* 

(35) Tudok együtt nevetni a gyermekemmel. 0,50* 
(37) Gyermekemmel rendszeresen járok emberek közé. 0,44** 

 *    p < 0,05             **   p < 0,01 

A Flow Kérdőív szorongás skálája a szülői gyász folyamatát vizsgáló 2. táblázatban 

látható kérdésekkel mutat alacsony, illetve közepes szintű szignifikáns lineáris 

összefüggést. 

2. táblázat: A Flow Kérdőív szorongás skálájának a szülői gyász folyamatát vizsgáló 1-
es, 8-as, 10-es, 18-as, 25-ös, 27-es, 35-ös és 38-as kérdésekkel való Pearson-féle 
korrelációja. 
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(1) Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett velünk, a 
gyermekemmel. 

0,48** 
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(8) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek magamra. 

0,61** 

(10) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, hibásnak 
érzem magam. 

0,50** 

(18) Határidőket tűzök ki, hogy addigra miben és mennyit kellene 
javulnia a gyermekem állapotának. 

0,47** 

(25) Amikor a gyermekem nélkül töltöm a szabadidőm (pl. a párommal, 
vagy barátokkal), lelkiismeret furdalásom van, hogy magára hagytam. 

0,49** 

(27) Aggódom a gyermekem jövője miatt. 0,43** 
(35) Tudok együtt nevetni a gyermekemmel. -0,60* 
(38) Gyermekemmel nemcsak a napi teendőkről „beszélgetek”, hanem 
érzéseinket, gondolatainkat is megosztjuk egymással. 

-0,51* 

(43) Ha a gyermekem jövőjére gondolok, bizakodó vagyok. -0,48** 
*    p < 0,05             **   p < 0,01 

A Flow Kérdőív unalom skálája a szülői gyász folyamatát vizsgáló 3. táblázatban 

olvasható kérdésekkel mutat alacsony, illetve közepes szintű szignifikáns lineáris 

összefüggést. 

3. táblázat: A Flow Kérdőív unalom skálájának a szülői gyász folyamatát vizsgáló 8-as, 
35-ös és 38-as kérdésekkel való Pearson-féle korrelációja. 
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(8) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek magamra. 

0,42** 

(35) Tudok együtt nevetni a gyermekemmel. -0,41* 
(38) Gyermekemmel nemcsak a napi teendőkről „beszélgetek”, hanem 
érzéseinket, gondolatainkat is megosztjuk egymással. 

-0,46** 

*    p < 0,05             **   p < 0,01 

A Flow Kérdőív apátia skálája a szülői gyász folyamatát vizsgáló 4. táblázatban 

található kérdésekkel mutat alacsony, illetve közepes szintű szignifikáns lineáris 

összefüggést. 

4. táblázat: A Flow Kérdőív apátia skálájának a szülői gyász folyamatát vizsgáló 1-es, 8-
as, 25-ös, 35-ös és 40-es, 43-as kérdésekkel való Pearson-féle korrelációja. 
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(1) Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett velünk, a 0,49** 
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gyermekemmel. 
(8) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek magamra. 

0,51** 

(25) Amikor a gyermekem nélkül töltöm a szabadidőm (pl. a 
párommal, vagy barátokkal), lelkiismeret furdalásom van, hogy magára 
hagytam. 

0,41* 

(35) Tudok együtt nevetni a gyermekemmel. -0,74** 
(40) Örülök, ha barátaink, ismerőseink meglátogatnak minket 
otthonunkban. 

-0,50** 

(43) Ha a gyermekem jövőjére gondolok, bizakodó vagyok. -0,41** 
*    p < 0,05             **   p < 0,01 

Az önismeretre való nyitottság mutatója pozitívan korrelál a szülő iskolai 

végzettségével (r = 0,52; p < 0,01), tehát minél magasabb a szülő végzettsége, annál 

inkább foglalkoztatják önismerettel kapcsolatos kérdések, illetve kevésbé hárítja a 

problémákkal való szembenézést.  

Az önismeretre való nyitottság mutatója a szülői gyász folyamatát vizsgáló 5. 

táblázatban látható kérdésekkel mutat alacsony, illetve közepes szintű szignifikáns lineáris 

összefüggést. 

5. táblázat: Az önismeretre való nyitottság mutatójának a szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 1-es, 9-es, 13-as, 14-es, 25-ös, 41-es, 42-es kérdésekkel való Pearson-féle 
korrelációja. 
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(1) Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett velünk, a 
gyermekemmel. 

-0,62** 

(9) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek a páromra, családomra. 

-0,60** 

(13) Gyakran gondolok arra, hogy miért pont az én gyermekemmel 
történt ez a csapás. 

-0,40** 

(14) Nem tudok belenyugodni, hogy nem lehet változtatni a 
gyermekem állapotán. 

-0,44** 

(25) Amikor a gyermekem nélkül töltöm a szabadidőm (pl. a 
párommal, vagy barátokkal), lelkiismeret furdalásom van, hogy magára 
hagytam. 

-0,59** 

(41) A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a barátaimmal töltöm, a 
gyermekem nélkül. 

0,50** 

(42) A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a párommal töltöm, a 
gyermekem nélkül. 

0,40** 

*    p < 0,05             **   p < 0,01 
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b) Klaszteranalízis 

A lineráris korrelációs vizsgálatok során láthatuk, hogy nincsenek olyan változók, 

amelyek között szoros korreláció (|r| ≥ 0,8) áll fenn, így ez a klaszteranalízis 

alkalmazhatóságát nem befolyásolja. 

A hierarchikus klaszterábra (fa-diagramm) alapján láthatjuk, hogy a mintában két 

csoport különíthető el (lásd: 6. ábra). 

 

6. ábra: A minta hierarchikus klaszterábrája (fa-diagram). 

A k középpontú eljárás eredményéből, az alábbi klaszterábrán látszik, hogy ez a két 

csoport jól elkülönül egymástól, amelyet a két elipszoid mutat az 7. ábrán. 
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7. ábra: A „k” középpontú klaszterezés, a sokdimenziós skálázás módszerével kinyomtatva. 
 

Az 1-es csoportban 31 fő, a 2-es csoportban 19 fő szerepel. A csoportok egyéb 

jellemzőit – a szülői nemi összetétel, a gyerek neme, illetve fogyatékosságnak típusa, 

valamint, hogy a szülő részt vesz-e „sorstársi” karitatív tevékenységben – a 6. táblázat 

mutatja. 

6. táblázat: A két klasztercsoport néhány jellemzője. 
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1. csoport 31 25 6 16 / 15 19 2 10 14 / 16 

2. csoport 19 16 3 10 / 9 9 3 6 5 /14 

 

A vizsgált változók két csoportra vonatkozó leíró statisztikái, az átlagok és a hozzá 

tartozó szórás értékek a IV. melléklet 1. táblázatában olvashatók. 
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c) T-próbák és khi-négyzet próbák 

A box and whisker diagramok (lásd. VI. melléklet 1. - 42. ábrák) alapján is 

szembetűnő, illetve a T-próbák szerint szignifikáns a két csoport elkülönülése a szülői 

gyász folyamatát vizsgáló, a 7. táblázatban látható kérdésekre adott válaszok alapján. 

7. táblázat: A szülő gyász folyamatát vizsgáló azon kérdések T-próba eredményei, 
amelyeknél a két csoport közti eltérés szignifikáns.  
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(1) Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett velünk, a 
gyermekemmel. 1,290 3,684 0,000 

(2) Az életem olyan, mintha egy filmet néznék másokról, mintha nem is 
velem és gyermekemmel történne mindez. 1,323 2,579 0,001 

(3) Legszívesebben elbújnék a gyermekemmel, családommal együtt a 
világ elöl. 1,032 1,632 0,014 

(4) Rendkívül zavar, ha az utcán megbámulják a gyermekemet. 1,742 3,368 0,000 
(6) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, szomorú 
leszek, elkeseredem. 1,516 3,632 0,000 

(7) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek az egészségügyre. 1,968 2,947 0,032 

(8) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek magamra. 1,065 2,000 0,009 

(9) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, dühös 
leszek a páromra, családomra. 1,000 1,632 0,010 

(10) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, hibásnak 
érzem magam. 1,194 2,368 0,002 

(11) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, másokat 
hibáztatok a történtekért (egészségügy, család stb.). 1,419 2,889 0,001 

(12) Ha a gyermekem helyzetére gondolok, igazságtalannak érzem az 
életet. 1,806 3,789 0,000 

(13) Gyakran gondolok arra, hogy miért pont az én gyermekemmel 
történt ez a csapás. 1,968 3,895 0,000 

(14) Nem tudok belenyugodni, hogy nem lehet változtatni a gyermekem 
állapotán. 2,000 4,211 0,000 

(18) Határidőket tűzök ki, hogy addigra miben és mennyit kellene 
javulnia a gyermekem állapotának. 1,258 2,158 0,014 

(19) Határidőket tűzök ki, és bízom abban, hogy addigra „meggyógyul” 
a gyermekem. 1,065 1,789 0,013 

(20) Feláldoznék bármit, ami számomra fontos, csak 
„meggyógyulhatna” a gyermekem. 3,897 4,895 0,002 

(21) Néha azt kívánom, legyen már vége ennek az egész szörnyűségnek. 1,194 2,056 0,008 
(24) Néha elképzelem, milyen lenne a gyermekem „egészségesen”, 
hogyan alakult volna az életünk akkor. 2,194 3,368 0,003 

(25) Amikor a gyermekem nélkül töltöm a szabadidőm (pl. a párommal, 
vagy barátokkal), lelkiismeret furdalásom van, hogy magára hagytam. 2,226 3,789 0,000 

(26) Feláldozom az életem a gyermekemért. 2,613 3,889 0,003 
(27) Aggódom a gyermekem jövője miatt. 2,806 4,474 0,000 
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(30) Úgy érzem, hogy a gyermekem állapota a nehézségek ellenére 
lelkileg megerősít.  4,226 3,333 0,048 

(31) Úgy érzem, a gyermekem állapota miatti nehézségek ellenére, 
gördülékenyen zajlik az életünk. 4,032 3,368 0,048 

(41) A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a barátaimmal töltöm, a 
gyermekem nélkül. 2,871 1,842 0,013 

(42) A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a párommal töltöm, a 
gyermekem nélkül. 3,069 1,684 0,001 

(43) Ha a gyermekem jövőjére gondolok, bizakodó vagyok. 3,548 2,684 0,043 

A legnagyobb eltérést mutató kérdések közül az 1-es, illetve a 42-es kérdések box 

and whisker diagramjai alább láthatók (8. és 9. ábrák). 

  

8. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
              kérdőív 1-es kérdésének box and 
              whisker diagramja. 

9. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
              kérdőív 42-es kérdésének box and 
              whisker diagramja. 

A box and whisker diagram a kvartilisek felhasználásával készített grafikus 

összegzés. A dobozban (box) látható vastag vonal a minta mediánja. A diagram az adatok 

középső 50%-át a dobozba zárva tünteti fel. A dobozhoz alul és felül kapcsolódó 

szakaszok az adatok 90 %-át határolják, az ezen kívül eső értékeket a  körök jelzik. 

A két csoport box and whisker diagramjainak egymás mellé helyezésével 

összehasonlíthatók a válaszok eloszlásai. 

Szabályos eltérés figyelhető meg a két csoport között a szülői gyász folyamatát 

vizsgáló kérdésekre adott válaszokban a következők szerint. Az 1-es csoportban a 29. 

kérdésig rendre szignifikánsan kisebb az átlagpontszám a 7. táblázatban látható 

kérdéseknél (1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 

27.). Majd a 30. kérdéstől épp fordítva, náluk nagyobb szignifikánsan az átlagpontszám a 

7. táblázatban látható kérdéseknél (30., 31., 41., 42., 43.). Az adott kérdések a 29-ig a 

gyász folyamatnak az elfogadás állapotát megelőző szakaszokhoz kapcsolódnak, a 30. 
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kérdéstől, pedig az elfogadáshoz. Láthatjuk, hogy a szülői gyász folyamatát vizsgáló 42 

változóból 26 esetben szignifikáns a két csoport közti eltérés és 16 esetben nem. 

Ezek alapján mondhatjuk, hogy a két csoport különbözik egymástól abban, hogy 

mennyire jellemzőek rájuk az elfogadást megelőző gyász szakaszokkal, illetve az 

elfogadás állapotával társított állítások. A továbbiakban így az 1-es csoportot elfogadóbb, a 

2-es csoportot kevésbé elfogadó csoportnak nevezem. 

Nem különbözik szignifikánsan a két csoport az 5., a 15., a 16., a 17., a 22., a 23., a 

29. és a 32-40. kérdésekre adott válaszokban. Ezen kérdések T-próba eredményei a VI. 

melléklet 1. táblázatában találhatók. Ezek közül négy kérdés hisztogramjait alább láthatjuk 

(10, 11., 12., és 13. ábrák), a többit a VII. melléklet ábrái mutatják. 

  
10. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 5-
ös kérdés hisztogramja. 

11. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 17-
es kérdés hisztogramja. 

  
12. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló  
                 34-es kérdés hisztogramja. 

13. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
                 35-ös kérdés hisztogramja. 

Mindegyik hisztogramon látszik, hogy a minta több mint 70 %-a azonos válaszokat 

adott ezekre a kérdésekre. A szülők több mint 70 %-a tudatában, hogy a gyermeke nem 
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növi ki a sérüléstét idővel, illetve több mint 70 %-ukra nem jellemző az alkudozás sem. 

Azonban szinte minden szülőnek bensőséges kapcsolata van a gyermekével és tudnak 

együtt nevetni, jól érezni magukat közösen. Ez magyarázhatja, hogy miért nem különbözik 

a két csoport egymástól ezekben a kérdésekben szignifikánsan. 

Az elfogadóbb és a kevésbé elfogadó csoport szignifikánsan elkülönül még az 

önismeretre való nyitottságban, és két anti-flow élmény (szorongás és apátia) 

gyakoriságában (lásd.  8. táblázat, illetve 14., 15., és 16. ábrák). 

8. táblázat: A két szülőcsoport összehasonlítása az önismeretre való nyitottságban és két 
anti-flow élmény gyakoriságában. A T-próbák eredményei.  
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Önismeretre való nyitottság 3,575 2,994 0,003 

Flow kérdőív, szorongás skála 1,524 2,013 0,002 

Flow kérdőív, apátia skála 1,360 1,772 0,014 

 

   
14. ábra: Az önismeretre 
való nyitottság box whisker 
diagramja. 

15. ábra: A Flow Kérdőív 
szorongás skálájának box 
whisker diagramja 

16. ábra: A Flow Kérdőív 
apátia skálájának box 
whisker diagramja 

A khi-négyzet próbák alapján látszik (mivel a khi-négyzet értéke kisebb, mint a 

kritikus érték), hogy a kategóriajellegű változók esetében nincs szignifikáns eltérés a két 

csoport között 5 %-os szignifikancia szinten sem. Így az elfogadóbb és a kevésbé elfogadó 

csoport között nem tesz különbséget sem a kitöltő neme, családi állapota, iskolai 
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végzettsége, lakóhelye, gyermekeinek száma az, hogy dolgozik-e, valamint a 

fogyatékossággal élő gyermekének jellemzői sem (lásd. VI. melléklet 3. táblázat). 

A Flow Kérdőív unalom és flow skálájánál, illetve a vizsgálati személyek és 

gyermekeik életkorában, valamint abban, hogy mikor derült ki a gyermek fogyatékossága a 

születéséhez képest szintén nincs szignifikáns különbség a két csoport között. Ezen 

változókhoz tartozó T-próbák eredményei a VI. melléklet 1. táblázatában láthatók. 

A sorstársi karitatív tevékenységben való részvétel alapján képzett csoportoknak (1. 

csoport: részt vesz, 2. csoport: nem vesz részt) azon változók mentén lévő különbségeit, 

ahol az eltérés szignifikáns a 9. táblázatban láthatjuk. A többi vizsgált változó T-próbáit a 

VI. melléklet 1. táblázatában találhatjuk.  

9. táblázat: A „sorstársi” karitatív tevékenységben való részvétel alapján képzett 
csoportoknak a felsorolt változóknál kapott szignifikáns T-próbák. 
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(1) Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett velünk, a 
gyermekemmel. 

1,74 2,54 0,052 

(8) Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára gondolok, 
dühös leszek magamra. 

1,05 1,66 0,009 

(14) Nem tudok belenyugodni, hogy nem lehet változtatni a 
gyermekem állapotán. 

2,32 3,23 0,051 

(19) Határidőket tűzök ki, és bízom abban, hogy addigra 
„meggyógyul” a gyermekem. 

1,05 1,50 0,021 

(22) Tudom, hogy a gyermekem sosem fog „meggyógyulni”. 4,16 3,27 0,040 
(32) Elfogadom a gyermekem állapotát. 4,26 3,37 0,009 
(36) Gyermekemmel rendszeresen járok sorstársi, vagy integrált 
közösségbe. 

3,63 2,40 0,015 

Önismeretre való nyitottság 3,66 3,18 0,009 
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IV. Megvitatás 

A hipotéziseimnek megfelelően, a szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések közül 

az elfogadás állapotához kapcsolódóknál a 35-ös és a 37-es kérdések korrelálnak pozitívan 

a flow állapottal. Az anti-flow állapotokkal az elfogadás állapotához kapcsolódó kérdések 

közül a 35-ös, a 38-as, a 40-es, a 43-as rendre negatívan korrelálnak. 

Szintén az elvárásaimmal egyezően, a szülői gyász folyamatában az elfogadást 

megelőző állapotokat jellemző állítások közül a 2-es a flow állapottal negatívan korrelál. 

Az elfogadást megelőző állapotokat/szakaszokat jellemző állításokból az 1-es, a 8-as, a 10-

es, a 18-as, a 25-ös, a 27-es rendre pozitívan korrelálnak az anti-flow állapotokkal. 

Nézzük most részletesebben, hogy mit is mondhatunk a szülői gyász folyamatának és 

a flow-élmény összefüggéséről. 

A flow állapotba kerülést nem támogatja a valóság elutasítása, a tagadás, amelyet a 

flow skála 2-es kérdéssel mutatott negatív irányú, lineáris összefüggése is jelez (r = -0,50; 

p < 0,05). Ez derül ki az 1-es kérdés és a szorongás skála korrelációjából (r = 0,48; p < 

0,01), valamint az apátia skálával való pozitív irányú összefüggésből (r = 0,49; p < 0,01) 

is. 

A szülő önmagával szemben érzett dühe (8-as kérdés), illetve az önvád (10-es 

kérdés) a gyermeke állapotára vonatkozóan az anti-flow élményekkel áll pozitív lineáris 

kapcsolatban, a szorongással (8-as kérdéssel: r = 0,61; p < 0,01; 10-es kérdéssel: r= 0,50; 

p < 0,01), az unalommal (8-as kérdéssel: r = 0,42; p < 0,01), illetve az apátiával (8-as 

kérdéssel: r = 0,51; p < 0,01). 

Ha a szülő kapcsolata a gyermekével felszabadult és nyitott, „tudnak együtt nevetni”, 

illetve megosztják egymással az érzéseiket, gondolataikat, akkor gyakoribb a flow állapot 

(35-ös kérdés/flow skála: r=0,50; p < 0,05) és ritkább a szorongás (35-ös 

kérdés/szorongás skála: r=-0,60; p < 0,05; 38-as kérdés/szorongás skála: r=-0,51; p < 

0,05), ritkább az unalom (35-ös kérdés/unalom skála: r=-0,41; p < 0,05; 38-as 

kérdés/unalom skála: r=-0,41; p < 0,05), és ritkább az apátia (35-ös kérdés/apátia skála: 

r=-0,74; p < 0,01) érzése a gyermekével végzett tevékenységekben.  

Ha a szülő minden percét a gyermekére áldozza és nem teremt magának lehetőséget 

arra, hogy a párjával, vagy a barátaival lelkiismeret furdalás nélkül kikapcsolódjon, 

feltöltődjön, gyakrabban él át szorongást (r=0,49; p < 0,01), illetve gyakoribb az apátia 

állapota (r=0,41; p < 0,01) a gyermekével végzett tevékenységek során.  
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A gyermek jövőjével kapcsolatos aggódás (27-es kérdés) is akadálya lehet flow 

élménynek a gyermekkel való kapcsolatban, amelyben benne van a kihívásoknak való 

megfelelésből eredő szorongás (r=0,43; p < 0,01). A gyermek jövőjével kapcsolatos 

bizakodás hiánya az alacsony szintű képességekből és elvárásokból eredő apátiával (r=-

0,41; p < 0,01) jár együtt. 

A flow élmény gyakoribb, ha a szülő nem szégyelli társaságba, emberek közé vinni a 

gyermekét (flow skála/37-es kérdés: r=0,44; p < 0,01). Az apátia érzése ritkább azoknál a 

szülőnél a gyermekükkel végzett tevékenységek folyamán, akik örömmel fogadnak 

vendégeket az otthonukban (apátia skála/40-es kérdés: r=-0,50; p < 0,01). Az elfogadó, 

nyitott baráti kapcsolatoknak, társas támasznak nagy szerepe lehet abban, hogy a szülő 

segítséget kapjon a gyász folyamat során az elfogadás állapota felé tartva. 

A szakirodalomi összefoglalóban is olvashattuk, hogy ha a figyelmünket elvonják a 

különböző szükségleteink, fizikai és mentális működészavaraink, akkor nem tudjuk 

magunkat átadni az adott tevékenységnek (Oláh, 2005). Ilyen lelkiállapotok lehetnek az 

önvád, az önfeláldozás, a szégyen, az aggodalom.  

Az önismeretre való nyitottságnak a szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdések közül 

az 1-es (r=-0,62; p < 0,01), illetve a 13-as (r=-0,40; p < 0,01), valamint a 14-es (r=-0,44; p 

< 0,01)   kérdésekkel való lineáris, negatív irányú kapcsolata jelezheti, hogy a tagadás, 

hárítás állapota nem fér össze ezzel a nyitottsággal. Hasonlóképpen a másokra kivetített 

düh, a projekció, mint elhárító mechanizmus erőteljesebb jelenléte a szülőben csökkent 

önismereti nyitottsággal jár együtt (r=-0,60; p < 0,01).  

Az eredményekből látható, hogy a szülői önfeláldozásnak az a formája, amikor a 

szülő önmagát teljesen háttérbe szorítva, nem képes lelkiismeret furdalás nélkül a 

gyermekét más felügyeletére bízva kikapcsolódni, a párjával, vagy a barátaival külön 

programot szervezni csökkent önismeretre való nyitottsággal jár együtt (r=-0,59; p < 0,01).  

Ha azonban a szülő nem tekinti magát a gyermeke állapota „foglyának” és felvállalja, hogy 

önmagának is szüksége van kikapcsolódásra, az önismeretre való nyitottság is nagyobb 

(41-es kérdésnél: r=0,50; p < 0,01; 42-es kérdésnél: r=0,40; p < 0,01). 

Az önismeretre való nyitottságnak az iskolai végzettséggel való pozitív irányú 

lineáris kapcsolata (r=0,52; p < 0,01) jelezheti, hogy ehhez a nyitottsághoz szükség van 

minél szélesebb körű általános ismeretekre is. Elgondolkodtató a kérdőívet kitöltő egyik 

szakmunkásképzőt végzett szülő reakciója, a „Fontos számomra, hogy megismerjem 

önmagam.” kérdésre: egyik válaszlehetőséget sem jelölte meg, helyette odaírta, hogy „Én 

ismerem önmagam!”.  
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Az értékes élet, életminőség szempontjából lényeges kérdés, hogy az ember 

mennyire képes a lehetőségei tárházából az önmagából eredő, autentikus úton haladva 

megvalósítani a kitűzött céljait. Az autentikusságnak fontos eleme az önismeret, amely 

iránytűként szolgálhat azon az úton, ahol nem a külső elvárások, társadalmi előítéletek 

vezérlik az egyént. Láthatjuk, hogy sem az önfeláldozás érzése, sem az alacsony szintű 

elhárítási mechanizmusok, mint a tagadás és a projekció nem támogatják ezt a folyamatot 

(Csíkszentmihályi, 1997; Harter, 2002; Kernis és Goldman, 2006 /id. Pikó, 2005/; Maslow, 

1968/2003; Peterson, Park, 2006; Seligman, 2002). 

A vizsgált mintában szignifikáns különbség van az elfogadás és az azt megelőző 

állapotokat jellemző, legtöbb állítással való egyetértés szintjében. A minta két csoportra 

bomlik az elfogadás „szintje” alapján. Mindegyik gyász szakaszhoz megfogalmazott 

kérdéscsoportból (elutasítás/kezdeti sokk, érzelmek felszakadása, alkudozás, depresszió, 

elfogadás) szerepelnek állítások az elfogadóbb és kevésbé elfogadó csoportot 

megkülönböztetők között. 

Vajon mik azok az érzések, gondolatok, életterületek, amelyekben a két csoport 

különbözik? 

Az elfogadóbb csoportra szignifikánsan kevésbé jellemző a gyermek állapotával, 

sérülésével kapcsolatos tagadás, hárítás, szégyen, elkeseredés, projekció, önvád, irreális 

elvárások, egy „másik életről” való fantáziálás, önfeláldozás, a jövő miatti aggodalom. 

Ugyanerre a csoportra szignifikánsan jellemzőbb a nehéz helyzetben mégis ott rejlő 

pozitívumok megélése, értékek felfedezése a nehéz helyzetben (lelki megerősödés a 

nehézségek hatására), a bizakodó jövőkép, illetve az, hogy lehetőséget teremtenek 

önmaguknak a saját, a gyermekük nélküli kikapcsolódásnak, szabadidőben való 

feltöltődésnek. A kevésbé elfogadó csoportra az előbbiekben felsoroltak ellenkezője 

szignifikánsan jellemzőbb. 

A MEOSZ-ban, 2009-ben szervezett szülői csoporton közösen készített montázs 

témái között is megfigyelhető, hogy a szülőknek fontosnak tartják, hogy az önmagukkal 

való törődésnek, a pihenésnek, illetve az aktív kikapcsolódásnak is teret adjanak. Testileg 

és lelkileg is feltöltődve a gyermekükkel, illetve a többi családtaggal is harmonikusabbá 

válik a kapcsolat. 

Megkülönbözteti  az elfogadóbb és kevésbé elfogadó csoportot még az önismeretre 

való nyitottság. Az elfogadóbb csoportnál szignifikánsan magasabb az önismeretre való 

nyitottság szintje. 
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Eltér a két csoport a gyermekkel végzett tevékenység során átélt szorongás és apátia 

gyakoriságában is. Az elfogadóbb csoportnál mindkét állapot szignifikánsan ritkább. 

További longitudinális vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy kiderüljön mi az ok 

és mi az okozat, az elfogadás magasabb szintje okozza a nagyobb nyitottságot, illetve a 

ritkább szorongást és apátiát, vagy a magasabb szintű nyitottság, valamint az alacsonyabb 

szintű szorongás és apátia járul-e hozzá a a magasabb szintű elfogadáshoz. 

Nézzük most azokat a szülői gyász folyamatát vizsgáló kérdéseket, amelyek nem 

tesznek különbséget a két csoport között. Az elfogadás előtti szakaszoknál a 28-ból 7 

kérdés esetében, azaz a kérdések 25 %-ánál nem szignifikáns a különbség az elfogadóbb és 

a kevésbé elfogadó csoport között. Az elfogadás állapotával kapcsolatos kéréseknél 14-ből 

9-nél, azaz a kérdések 64 %-ában nincs szignifikáns eltérés a csoportok között.  

Az arányokból látszik, hogy nehezebb olyan kérdésekkel megragadni az elfogadás 

állapotát, amelyek megkülönböztetik a szülők gyermekük fogyatékosságával kapcsolatos 

attitűdjét. A gyermekükkel való bensőséges kapcsolat, a szeretet, a közös programok 

megléte, ragaszkodás a gyermek otthoni neveléséhez, illetve a gyermek fogyatékosságának 

tényszerű megértése a minta nagy részére jellemző, attól függetlenül, hogy jelen vannak-e 

egyéb, az elfogadást megelőző állapotokhoz társítható érzések, gondolatok. Ez összecseng 

Moses (1987; id. Peniman, 2005) elképzelésével a gyász folyamatával kapcsolatban, amely 

a ciklikusságra hívja fel a figyelmet. A korábbi gyász szakaszokra jellemző érzések, 

gondolatok újra meg újra előjöhetnek a szülőkben. Az életszakasz-váltások új feladatok elé 

állítják a szülőket (Hajduska, 2008) folyamatosan próbára téve a pszichológiai 

immunrendszert (Oláh, 2005). 

Hipotézisemet részben alátámasztva, a „sorstársi” karitatív tevékenységben való 

részvétel összefügg az elfogadáshoz kapcsolt néhány, érzéssel, gondolattal. Azoknál a 

szülőnél, akik nem vesznek részt ilyen tevékenységben, szignifikánsan jellemzőbb a tények 

elhárítása, nem hiszi el a gyermekével történeteket, illetve nem tud belenyugodni abba, 

hogy nem lehet változtatni az állapotán, bízik abban, hogy idővel „meggyógyul” a 

gyermeke; szignifikánsan magasabb az önvád mértéke, illetve kevésbé fogadják el a 

gyermekük állapotát. Ezek a szülők szignifikánsan ritkábban járnak a gyermekükkel 

sorstársi, vagy integrált közösségbe. Az önismeretre való nyitottság mértéke is alacsonyabb 

náluk.  

A „sorstársi” karitatív tevékenységben részt vállaló szülőknél épp ellenkezőleg, 

összességében reálisabban látják, illetve jobban elfogadják a gyermekük szellemi, fizikai 

állapotát, valamint az önvád mértéke is szignifikánsan alacsonyabb a gyermekük 
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fogyatékosságával kapcsolatban. Ezek a szülők szignifikánsan gyakrabban járnak a 

gyermekükkel sorstársi, vagy integrált közösségbe. Az önismeretre való nyitottság mértéke 

is magasabb  náluk. Olvashattuk a szakirodalmi összefoglalóban, hogy a Noland (1970) 

által vezetett szülői csoportokban a csoport-folyamtok utolsó fázisában a szülőket a 

tapasztalataik továbbadási lehetőségeinek megtalálása érdekelte leginkább, amelyet 

sorstársi összefogással valósítanának meg. További longitudinális vizsgálatok szükségesek 

az ok-okozati irány megállapításához itt is, annak tisztázására, hogy vajon a karitatív 

tevékenységben való részvétel okozza-e a magasabb szintű önismereti nyitottságot és járul 

hozzá az elfogadáshoz, vagy fordítva.  

A hipotézisemmel egyezően a szülői gyász folyamatához, illetve ezen belül 

elfogadáshoz kapcsolt érzések, gondolatok nem függnek a nemtől, sem a szülő, sem a 

gyermekének nemétől. 

Szintén a hipotézisemnek megfelelően az elfogadóbb és kevésbé elfogadó csoportok 

között nem tesz különbséget a gyermek fogyatékosságnak egyik jellemzője sem (típus, 

mérték, mikor derült ki). Az elvégzett statisztikai vizsgálatok is azt mutatják, hogy a 

gyermek fogyatékosságának jellemzői nincsenek közvetlen kapcsolatban a gyász 

folyamatával.  A gyász folyamatát ezek szerint nem az befolyásolja, hogy a gyermek 

enyhébben, vagy súlyosabban sérült-e, illetve, milyen jellegű a sérülés és mikor kezdődött. 

Ha a gyermek fejlődése eltér az elvárttól, akár enyhén, akár súlyosan, a szülők hasonló 

gyász állapotokon keresztül jutnak el az elfogadáshoz. Ez összecseng Nissel és 

munkatársai (2003) eredményeivel, miszerint a családok pszichés szempontból hasonlóan 

élik meg, ha a gyermeküknél maradandó fogyatékosság alakul ki. 

A jelen vizsgálat arra nem volt alkalmas, hogy a gyász folyamat dinamikáját feltárja. 

Olvashattuk a szakirodalomban is, hogy a gyász egy összetett folyamat, amely egyéntől 

függően eltérő ideig tarthat (Moses, 1987; id. Peniman, 2005; Kálmán, 1994). További 

kutatásra lenne szükség ahhoz, hogy kiderüljön, a különböző tényezők (a gyermek 

fogyatékosságának jellemzői, a gyermek neme, önismereti nyitottság, „sorstársi” karitatív 

tevékenységben való részvétel, anti-flow élmények a gyermekkel végzett 

tevékenységekben) hogyan befolyásolják a gyász folyamat időbeli lefolyását, kinél, 

mennyi ideig tart egy-egy állapot. 
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A vizsgálat eredményeinek jövőbeli hasznosítása 

A vizsgálati eredmények ok-okozati kapcsolatok megállapítására ugyan nem 

alkalmasak, azonban az világosan látszik hogy az elfogadás állapotával milyen tényezők 

függnek össze. 

Az eredmények megerősítik a szülőnek szervezett csoportokban szerzett 

tapasztalatokat és azt az alapkoncepciót, hogy az elfogadás állapotának eléréséhez, 

fenntartásához érdemes a gyermekkel való törődésen, illetve flow-élményt nyújtó közös 

tevékenységeken túl a saját mentálhigiénével is foglalkoznia a szülőknek. Például 

tudatosan átgondolni, megérteni, átdolgozni a gyermekével kapcsolatos esetleges negatív 

attitűdöket, lelkiállapotokat, az önvádat, az önfeláldozást, a szégyent, a túlzott aggodalmat, 

növelve ezzel az önismeretet. Lényeges része lehet a mentálhigiénének a szabadidő egy 

részének öncélú, a gyermek nélkül való eltöltése, anélkül, hogy a szülőt lelkiismeret-

furdalás gyötörné amiatt, hogy a gyermekét magára hagyta. Ez biztosíthatja a feltöltődést, 

új energiákat a gyermekkel való harmonikus kapcsolathoz.  

Az önmagán túlmutató, a sorstársakat segíteni szándékozó karitatív tevékenység 

végzése is betölthet mentálhigiénés funkciót. 

Ezek a szempontok azoknak a szülőknek szólhatnak, akiknél a pszichés nehézségeket 

közvetlenül a gyermekük fogyatékosságának krízise eredményezi és nem küzdenek egyéb 

pszichés működészavarral. 
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I. MELLÉKLET – A MEOSZ által szervezett  

szülői csoporton készült montázs 
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II. MELLÉKLET – A kérdőív 

A következőkben szakdolgozatom megírásához kérem a segítségét, néhány rövid 

kérdőív kitöltésével. A kérdőívek kitöltése név nélkül történik, önkéntes alapon.   

Arra kérem, a következőkben figyelmesen olvassa el az egyes kérdőívekhez tartozó 

instrukciókat és önállóan, a saját érzései, véleménye alapján válaszoljon!  

Egyik esetben sincsenek jó, vagy rossz válaszok, az a megfelelő válasz, amit Ön 

annak gondol. Ne töprengjen túl sokat egyik állításon sem, de igyekezzen a valóságnak 

legmegfelelőbb választ adni! Kérem, először néhány adatot töltsön ki, illetve a megfelelőt 

húzza alá! 

Dátum: 2010.     ……………………………….. 

A kérdőív kitöltőjének személye:  

• Anya     
• Apa 

• Nagymama 
• Nagyapa 

• Egyéb:…………………

Az Ön életkora:  

Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:  

• 8 általános 
• Szakmunkásképző 

• Szakközépiskola 
• Gimnázium 

• Felsőfokú

Az Ön foglalkozása:  

Jelenleg dolgozik-e?    igen       nem 

Jelenleg ápolási díjat kap-e?   igen       nem 

Lakóhelye: 

• Város • Falu • Község 

Gyermekeinek száma:  

Gyermekeinek neme és életkora: (pl.: 16 év / lány)  

A fogyatékossággal élő gyermekének életkora:  

A fogyatékossággal élő gyermekének neme:  

• Fiú • Lány 

A fogyatékosság típusa:  

• Testi sérülés • Értelmi sérülés • Halmozott sérülés

A fogyatékosság mértéke: 

1. Enyhe 

2. Kismértékű 

3. Közepes mértékű 

4. Jelentős mértékű 

5. Súlyos



Mikor derült ki a fogyatékosság?  

• A születés előtt 
• Közvetlenül a születés után 

• …… hónappal a születés után 
• ……évvel a születés után 

Az Ön családi állapota:  

• Házas 
• Élettársi kapcsolat 
• Elvált – a gyermekünk állapota nagymértékben hozzájárult a váláshoz:   igen    nem 
• Egyedülálló 

Tagja-e Ön „sorstársi” segítő, karitatív szervezetnek?    igen       nem 

Részt vesz-e aktívan „sorstársi” segítő, karitatív tevékenységben?    igen       nem 
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A fogyatékossággal élő gyermekével kapcsolatos érzéseiről, gondolatairól, szokásairól 

szeretnénk kérdezni Önt.    

Figyelmesen olvassa el valamennyi kérdést, és jelölje X-el a megfelelő választ, attól 

függően, hogy az adott állítás mennyire jellemző Önre! Nincsenek „jó” vagy „rossz” 

válaszok, a legjobban úgy válaszolhat, ha minden különösebb gondolkodás nélkül jelöli be az 

első választ, ami eszébe jut. 
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. 

Határidőket tűzök ki, hogy addigra miben és 

mennyit kellene javulnia a gyermekem állapotának. 

. 

Ha a gyermekem helyzetére gondolok, 

igazságtalannak érzem az életet. 

. 

Tudok együtt nevetni a gyermekemmel. 

. 

Gyermekemmel rendszeresen járok sorstársi, vagy 

integrált közösségbe. 

. 

Nem tudok belenyugodni, hogy nem lehet 

változtatni a gyermekem állapotán. 

. 

Úgy érzem, még, ha nem is tökéletes, ő mégis az én 

gyerekem, így is szeretem őt. 

. 

Gyakran gondolok arra, hogy miért pont az én 

gyermekemmel történt ez a csapás. 

. 

Ha az utcán megbámulnak gyermekemmel, derűs 

humorral reagálunk. 

. 

Nem mernék újabb gyermeket vállalni. 

0. 

Gyermekemmel bensőséges lelki kapcsolatom van. 
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1. 

Határidőket tűzök ki, és bízom abban, hogy addigra 

„meggyógyul” a gyermekem. 

2. 

Remélem, hogy a gyermekem majd „kinövi” a testi, 

szellemi sérülését. 

3. 

Néha fogadalmakat teszek a gyermekem állapotának 

javulásáért cserébe. 

4. 

Gyermekemmel rendszeresen vannak közös 

szabadidős programjaink. 

5. 

Gyermekemmel rendszeresen járok emberek közé. 

6. 

Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára 

gondolok, szomorú leszek, elkeseredem. 

7. 

Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára 

gondolok, másokat hibáztatok a történtekért (egészségügy, 

család stb.) 

8. 

Feláldoznék bármit, ami számomra fontos, csak 

„meggyógyulhatna” a gyermekem. 

9. 

Legszívesebben elbújnék a gyermekemmel, 

családommal együtt a világ elöl. 

0. 

Elfogadom a gyermekem állapotát. 

1. 

Néha megfordul a fejemben, hogy intézetbe adom a 

gyermekemet. 

2. 

Folyton új gyógyulási lehetőségek után kutatok. 

3. 

Nyugodt szívvel vállalnék újabb gyermeket. 
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4. 

Az életem olyan, mintha egy filmet néznék 

másokról, mintha nem is velem és gyermekemmel 

történne mindez. 

5. 

Tudom, hogy a gyermekem sosem fog 

„meggyógyulni”. 

6. 

Amikor a gyermekem nélkül töltöm a szabadidőm 

(pl. a párommal, vagy barátokkal), lelkiismeret furdalásom 

van, hogy magára hagytam. 

7. 

A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a 

barátaimmal töltöm, a gyermekem nélkül. 

8. 

Gyermekemmel nemcsak a napi teendőkről 

„beszélgetek”, hanem érzéseinket, gondolatainkat is 

megosztjuk egymással. 

9. 

Rendkívül zavar, ha az utcán megbámulják a 

gyermekemet. 

0. 

Úgy érzem, ha mindent megteszek a gyermekem 

fejlesztése érdekében, meggyógyulhat. 

1. 

Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára 

gondolok, dühös leszek a páromra, családomra. 

2. 

Úgy érzem, hogy a gyermekem állapota a 

nehézségek ellenére lelkileg megerősít. 

3. 

Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára 

gondolok, dühös leszek magamra. 

4. 

Ha a gyermekem jövőjére gondolok, bizakodó 

vagyok. 

5. 

A szabadidőm egy részét, nyugodt szívvel, a 

párommal töltöm, a gyermekem nélkül. 
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6. 

Néha azt kívánom, legyen már vége ennek az egész 

szörnyűségnek. 

7. 

Néha elképzelem, milyen lenne a gyermekem 

„egészségesen”, hogyan alakult volna az életünk akkor. 

8. 

Aggódom a gyermekem jövője miatt. 

9. 

Úgy érzem, a gyermekem állapota miatti nehézségek 

ellenére, gördülékenyen zajlik az életünk. 

0. 

Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára 

gondolok, hibásnak érzem magam. 

1. 

Örülök, ha barátaink, ismerőseink meglátogatnak 

minket otthonunkban. 

2. 

Feláldozom az életem a gyermekemért. 

3. 

Még mindig nem hiszem, hogy ez megtörténhetett 

velünk, a gyermekemmel. 

4. 

Ha a gyermekem fizikai és szellemi állapotára 

gondolok, dühös leszek az egészségügyre. 
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Az alábbiakban önmagával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérem, hogy 

mindegyik állítás mellett jelölje meg X-el, hogy mennyire érzi jellemzőnek, igaznak az adott 

állítás tartalmát saját személyére nézve. Itt tehát nincs jó, vagy rossz válasz. Az egyedüli 

helyes válasz az, amit sajátjának tart.  
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Fontos számomra, hogy a gyermekemmel 

kapcsolatos érzéseimet, gondolataimat őszintén 

megoszthassam a hasonló helyzetben lévő 

szülőkkel. 

. 

Ha problémám van, inkább elterelem a 

gondolataimat. 

. 

Fontos számomra, hogy önismereti, vagy 

önfejlesztő csoportba járjak. 

. 

Ha problémám van, inkább elterelem a 

figyelmem valami tevékenységgel. 

. 

Fontos számomra, hogy megismerjem 

önmagam. 

. 

Ha problémám van, inkább nem beszélek 

róla, hogy ne terheljek ezzel másokat. 

. 

Fontosnak tartom, hogy megismerjem a 

vágyaimat és ezeket össze tudjam egyeztetni a 

lehetőségeimmel. 
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Gondoljon egy olyan átlagos napra, amit a fogyatékossággal élő gyermekével tölt! 

Kérjük, összegezze az ilyen alkalmakkor átélt élményeit az alábbiak szerint, és írja a sorok 

végén lévő üres helyre azt a számot, ami Ön szerint jellemző: 

Amikor a fogyatékossággal élő gyermekemmel együtt tevékenykedem (beszélgetünk, 

közös programunk van stb. ...) akkor ÁLTALÁBAN azt mondhatom, hogy... 

 

1.) Szeretem az ilyen alkalmakat  

1 nagyon 

kevéssé 

2 

valamennyire 

3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 nagyon 

2.) Belemerülök abba, amit csinálok  

1 nagyon 

kevéssé 

2 

valamennyire 

3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 nagyon 

3.) Folyamatosan érzem, hogy jól mennek a dolgok  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

4.) Akkor is csinálnám, ha nem kellene  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

5.) Érdektelen számomra az egész  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

6.) Nem tud lekötni  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

7.) Unalom fog el  

1 nagyon 

kevéssé 

2 

valamennyire 

3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 nagyon 

8.) Erőfeszítésembe kerül, hogy arra összpontosítsak, ami éppen történik  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

9.) Magammal foglalkozom  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

10.) Izgalmas próbatétel számomra, és élvezem, hogy tudom csinálni, 

amit kell 

 

1 majdnem 2 néha 3 4 5 majdnem 
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soha eléggé meglehetősen mindig 

11.) Távol áll tőlem, amit csinálni kell  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

12.) Élvezem az élményt és képességeim használatát  

1 nagyon 

kevéssé 

2 

valamennyire 

3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 nagyon 

13.) Nagyok a követelmények, és ez elkeserít  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

14.) Figyelmem elkalandozik  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

15.) Mivel fél-kézzel is meg tudom csinálni, unalommal tölt el  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

16.) Ideges leszek  

1 nagyon 

kevéssé 

2 

valamennyire 

3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 nagyon 

17.) Világosan tudom, mit kell tennem  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

18.) Fáraszt az egész  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

19.) Az idő múlása  

1 nagyon 

lassú 

2 inkább 

lassú 

3 se nem 

gyors, se nem 

lassú 

4 

meglehetősen 

gyors 

5 nagyon 

gyors 

20.) Úgy érzem, meg tudok felelni a helyzet követelményeinek  

1 majdnem 

soha 

2 néha 3 

eléggé 

4 

meglehetősen 

5 majdnem 

mindig 

21.) Amit a legtöbb esetben csinálnom kell, az izgalmas kihívást jelent a 

számomra 

 

1 nem 2 3 4 5 teljes 

mértékben 

22.) A helyzet kívánta képességeim  
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1 alacsony 

szintűek 

2 3 4 5 magas 

szintűek 
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III. Melléklet – A minta jellemzői 

1. ábra: A mintában szereplő szülők koreloszlása. 

 

 

2. ábra: A születéshez képest mikor derült ki a gyermek fogyatékossága. 

Közvetlenül a 

születés után

18%

fél éves korig

34%
fél és egy éves kor 

között

12%

1 - 3 éves kor 

között

18%

3 éves kor fölött

14%

Nem adta meg

4%
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IV. MELLÉKLET – Leíró statisztikák 

1. táblázat: A teljes minta, illetve az elfogadóbb csoport (1. csoport) és a kevésbé 

elfogadó csoport (2. csoport) átlagai és szórásai változónként. 

Változók A teljes 
minta átlaga 

A teljes 
minta 

szórása 

Az 1. 
csoport 
átlaga 

Az 1. 
csoport 
szórása 

A 2. csoport 
átlaga 

A 2. csoport 
szórása 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 1. 
kérdés 

2,20 1,48 1,29 0,69 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 2. 
kérdés 

1,80 1,18 1,32 0,79 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 3. 
kérdés 

1,26 0,66 1,03 0,18 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 4. 
kérdés 

2,36 1,44 1,74 1,12 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 5. 
kérdés 

1,68 1,25 1,45 1,15 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 6. 
kérdés 

2,32 1,35 1,52 0,63 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 7. 
kérdés 

2,34 1,49 1,97 1,30 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 8. 
kérdés 

1,42 0,97 1,06 0,25 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 

1,24 0,66 1,00 0,00 3,68 2,58 
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vizsgáló 9. 
kérdés 
A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 10. 
kérdés 

1,64 1,08 1,19 0,40 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 11. 
kérdés 

1,96 1,37 1,42 0,96 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 12. 
kérdés 

2,56 1,46 1,81 0,91 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 13. 
kérdés 

2,70 1,52 1,97 1,08 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 14. 
kérdés 

2,84 1,65 2,00 1,37 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 15. 
kérdés 

3,16 1,36 2,94 1,36 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 16. 
kérdés 

2,67 1,52 2,50 1,63 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 17. 
kérdés 

1,61 1,02 1,50 1,01 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 18. 
kérdés 

1,60 1,07 1,26 0,63 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 19. 
kérdés 

1,34 0,80 1,06 0,25 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 

4,29 1,32 3,90 1,57 0,69 0,79 
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folyamatát 
vizsgáló 20. 
kérdés 
A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 21. 
kérdés 

1,51 0,94 1,19 0,60 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 22. 
kérdés 

3,56 1,64 3,48 1,71 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 23. 
kérdés 

4,98 0,14 4,97 0,18 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 24. 
kérdés 

2,64 1,37 2,19 1,25 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 25. 
kérdés 

2,82 1,47 2,23 1,26 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 26. 
kérdés 

3,08 1,55 2,61 1,52 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 27. 
kérdés 

3,44 1,53 2,81 1,45 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 29. 
kérdés 

1,20 0,82 1,13 0,73 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 30. 
kérdés 

3,90 1,39 4,23 1,15 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 31. 
kérdés 

3,78 1,18 4,03 1,20 0,69 0,79 

A szülői 3,72 1,33 4,00 1,15 3,68 2,58 
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gyász 
folyamatát 
vizsgáló 32. 
kérdés 
A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 33. 
kérdés 

4,06 1,20 4,16 1,24 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 34. 
kérdés 

4,65 0,72 4,73 0,52 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 35. 
kérdés 

4,34 1,26 4,42 1,29 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 36. 
kérdés 

2,86 1,70 2,81 1,70 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 37. 
kérdés 

4,16 1,30 4,35 1,17 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 38. 
kérdés 

4,35 1,04 4,48 1,06 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 39. 
kérdés 

2,52 1,46 2,77 1,43 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 40. 
kérdés 

4,42 0,86 4,52 0,85 3,68 2,58 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 41. 
kérdés 

2,48 1,49 2,87 1,50 0,69 0,79 

A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 42. 
kérdés 

2,52 1,56 3,07 1,56 3,68 2,58 
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A szülői 
gyász 
folyamatát 
vizsgáló 43. 
kérdés 

3,22 1,46 3,55 1,41 0,69 0,79 

Önismeretre 
való 
nyitottság 
(összes) 

3,35 0,65 3,57 0,54 3,68 2,58 

Önismeretre 
való 
nyitottság 1. 
kérdés 

3,42 1,33 3,55 1,36 3,21 1,36 

Önismeretre 
való 
nyitottság 2. 
kérdés 

3,92 1,24 4,32 0,98 3,26 0,98 

Önismeretre 
való 
nyitottság 3. 
kérdés 

2,12 1,36 2,16 1,39 2,05 1,39 

Önismeretre 
való 
nyitottság 4. 
kérdés 

3,40 1,41 3,84 1,16 2,68 1,16 

Önismeretre 
való 
nyitottság 5. 
kérdés 

3,71 1,30 3,80 1,24 3,56 1,24 

Önismeretre 
való 
nyitottság 6. 
kérdés 

3,31 1,33 3,57 1,28 2,89 1,28 

Önismeretre 
való 
nyitottság 7. 
kérdés 

3,59 1,29 3,77 1,19 3,32 1,19 

Flow skála 3,73 0,58 3,84 0,47 3,55 0,47 

Szorongás 
skála 

1,71 0,53 1,52 0,44 2,01 0,44 

Unalom 
skála 

1,97 0,44 1,93 0,39 2,02 0,39 

Apátia 
skála 

1,52 0,53 1,36 0,40 1,77 0,40 
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V. MELLÉKLET – A vizsgálatok eredményei: korrelációk 

1. táblázat: A Pearson-féle korrelációs vizsgálatok eredményei. 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló kérdések 

Flow 
kérdőív, 

flow 
skála 

Flow 
kérdőív, 

szorongás 
skála 

Flow 
kérdőív, 
unalom  
skála 

Flow 
kérdőív, 
apátia 
skála 

Önismeretre 
való 

nyitottság 

Sorstársi 
karitatív 
aktivitás 

1. Még mindig nem hiszem, 
hogy ez megtörténhetett 
velünk, a gyermekemmel. 

-0,22 0,48** 0,34 0,49** -0,62** 0,27 

2. Az életem olyan, mintha 
egy filmet néznék másokról, 
mintha nem is velem és 
gyermekemmel történne 
mindez. 

-0,50* 0,31 -0,05 0,28 -0,31 0,11 

3. Legszívesebben elbújnék a 
gyermekemmel, családommal 
együtt a világ elöl. 

-0,27 0,23 0,04 0,18 -0,08 0,11 

4. Rendkívül zavar, ha az 
utcán megbámulják a 
gyermekemet. 

-0,28 0,23 -0,13 0,20 -0,28 -0,19 

5. Remélem, hogy a 
gyermekem majd „kinövi” a 
testi, szellemi sérülését. 

0,13 0,18 0,13 0,37 -0,26 0,33 

6. Ha a gyermekem fizikai és 
szellemi állapotára gondolok, 
szomorú leszek, elkeseredem. 

-0,38 0,29 0,05 0,40 -0,28 0,09 

7. Ha a gyermekem fizikai és 
szellemi állapotára gondolok, 
dühös leszek az 
egészségügyre. 

0,23 0,19 -0,04 -0,04 -0,19 0,24 

8. Ha a gyermekem fizikai és 
szellemi állapotára gondolok, 
dühös leszek magamra. 

-0,34 0,61** 0,42** 0,51** -0,23 0,33 

9. Ha a gyermekem fizikai és 
szellemi állapotára gondolok, 
dühös leszek a páromra, 
családomra. 

-0,18 0,29 0,19 0,39 -0,60** 0,14 

10. Ha a gyermekem fizikai 
és szellemi állapotára 
gondolok, hibásnak érzem 
magam. 

0,00 0,50** 0,26 0,27 -0,15 0,20 

11. Ha a gyermekem fizikai 
és szellemi állapotára 
gondolok, másokat hibáztatok 
a történtekért (egészségügy, 
család stb.). 

-0,23 0,16 -0,13 0,15 -0,26 -0,10 

12. Ha a gyermekem 
helyzetére gondolok, 
igazságtalannak érzem az 
életet. 

-0,20 0,35 0,16 0,32 -0,39 0,07 



 68

13. Gyakran gondolok arra, 
hogy miért pont az én 
gyermekemmel történt ez a 
csapás. 

-0,09 0,39 0,17 0,29 -0,40** 0,10 

14. Nem tudok belenyugodni, 
hogy nem lehet változtatni a 
gyermekem állapotán. 

-0,32 0,24 0,02 0,29 -0,44** 0,27 

15. Folyton új gyógyulási 
lehetőségek után kutatok. 0,15 -0,17 -0,15 -0,17 -0,08 -0,10 

16. Úgy érzem, ha mindent 
megteszek a gyermekem 
fejlesztése érdekében, 
meggyógyulhat. 

0,26 -0,13 0,13 -0,16 0,03 0,19 

17. Néha fogadalmakat teszek 
a gyermekem állapotának 
javulásáért cserébe. 

0,40 -0,03 -0,09 -0,11 -0,01 0,29 

18. Határidőket tűzök ki, 
hogy addigra miben és 
mennyit kellene javulnia a 
gyermekem állapotának. 

-0,07 0,47** 0,46 0,31 -0,04 0,20 

19. Határidőket tűzök ki, és 
bízom abban, hogy addigra 
„meggyógyul” a gyermekem. 

0,33 0,04 -0,11 -0,13 -0,01 0,24 

20. Feláldoznék bármit, ami 
számomra fontos, csak 
„meggyógyulhatna” a 
gyermekem. 

-0,04 0,03 0,02 -0,11 -0,30 0,12 

21. Néha azt kívánom, legyen 
már vége ennek az egész 
szörnyűségnek. 

-0,38 0,10 -0,20 0,14 -0,31 -0,01 

22. Tudom, hogy a 
gyermekem sosem fog 
„meggyógyulni”. 

-0,32 0,27 0,00 0,06 -0,14 -0,24 

24. Néha elképzelem, milyen 
lenne a gyermekem 
„egészségesen”, hogyan 
alakult volna az életünk 
akkor. 

-0,17 
 

0,18 -0,16 -0,01 
-0,18 

 
0,11 

25. Amikor a gyermekem 
nélkül töltöm a szabadidőm 
(pl. a párommal, vagy 
barátokkal), lelkiismeret 
furdalásom van, hogy magára 
hagytam. 

-0,28 
 

0,49** 0,19 0,41* 
-0,59** 

 
0,04 

26. Feláldozom az életem a 
gyermekemért. 

-0,22 
 

0,30 0,30 0,29 
-0,23 

 
0,18 

27. Aggódom a gyermekem 
jövője miatt. -0,24 0,43** 0,08 0,34 -0,18 0,15 

30. Úgy érzem, hogy a 
gyermekem állapota a 
nehézségek ellenére lelkileg 
megerősít. 

0,36 -0,22 0,00 -0,34 0,32 -0,24 

31. Úgy érzem, a gyermekem 
állapota miatti nehézségek 0,07 -0,11 0,05 -0,10 0,10 -0,01 



 69

ellenére, gördülékenyen zajlik 
az életünk. 
32. Elfogadom a gyermekem 
állapotát. 0,21 -0,21 -0,13 -0,22 -0,28 -0,12 

33. Gyermekemmel 
rendszeresen vannak közös 
szabadidős programjaink. 

0,37 -0,05 0,23 -0,19 0,36 -0,03 

34. Gyermekemmel 
bensőséges lelki kapcsolatom 
van. 

0,39 -0,09 0,25 0,03 -0,16 -0,09 

35. Tudok együtt nevetni a 
gyermekemmel. 0,50* -0,60* -0,41* -0,74** 0,28 -0,04 

36. Gyermekemmel 
rendszeresen járok sorstársi, 
vagy integrált közösségbe. 

0,05 -0,24 -0,23 -0,32 0,09 -0,33 

37. Gyermekemmel 
rendszeresen járok emberek 
közé. 

0,44** -0,08 0,04 -0,28 0,25 -0,12 

38. Gyermekemmel nemcsak 
a napi teendőkről 
„beszélgetek”, hanem 
érzéseinket, gondolatainkat is 
megosztjuk egymással. 

0,38 -0,51* -0,46** -0,43 0,18 0,10 

39. Ha az utcán 
megbámulnak 
gyermekemmel, derűs 
humorral reagálunk. 

-0,08 0,15 0,23 0,00 0,05 -0,16 

40. Örülök, ha barátaink, 
ismerőseink meglátogatnak 
minket otthonunkban. 

0,14 -0,12 -0,24 -0,50** 0,44 -0,26 

41. A szabadidőm egy részét, 
nyugodt szívvel, a 
barátaimmal töltöm, a 
gyermekem nélkül. 

-0,19 -0,27 -0,10 -0,15 0,50** -0,04 

42. A szabadidőm egy részét, 
nyugodt szívvel, a 
párommal töltöm, a 
gyermekem nélkül. 

-0,01 -0,23 -0,18 -0,26 0,40** 0,16 

43.Ha a gyermekem jövőjére 
gondolok, bizakodó vagyok. 0,37 -0,48 -0,13 -0,41** 0,33 0,16 

*    p < 0,05             **   p < 0,01 
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VI. MELLÉKLET – A vizsgálatok eredményei: Box and 

whisker diagramok, T-próbák, illetve khi-négyzet próbák 

 

 

 

 

  

1. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 1. 
kérdés box and whisker diagramja. 

2. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 2. 
kérdés  box and whisker diagramja. 

  

3. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 3. 
kérdés  box and whisker diagramja. 

4. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 4. 
kérdés  box and whisker diagramja. 
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5. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 5. 
kérdés  box and whisker diagramja. 

6. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 6. 
kérdés  box and whisker diagramja. 

  

7. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 7. 
kérdés  box and whisker diagramja. 

8. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 8. 
kérdés  box and whisker diagramja. 
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9. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 9. 
kérdés  box and whisker diagramja. 

10. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
10. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

11. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
11. kérdés  box and whisker diagramja. 

12. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
12. kérdés  box and whisker diagramja. 
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13. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
13. kérdés  box and whisker diagramja. 

14. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
14. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

15. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
15. kérdés  box and whisker diagramja. 

16. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
16. kérdés  box and whisker diagramja. 
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17. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
17. kérdés  box and whisker diagramja. 

18. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
18. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

19. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
19. kérdés  box and whisker diagramja. 

20. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
20. kérdés  box and whisker diagramja. 
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21. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
21. kérdés  box and whisker diagramja. 

22. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
22. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

23. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
23. kérdés  box and whisker diagramja. 

24. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
24. kérdés  box and whisker diagramja. 
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25. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
25. kérdés  box and whisker diagramja. 

26. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
26. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

27. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
27. kérdés  box and whisker diagramja. 

28. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
29. kérdés  box and whisker diagramja. 
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29. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
30. kérdés  box and whisker diagramja. 

30. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
31. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

31. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
32. kérdés  box and whisker diagramja. 

32. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
33. kérdés  box and whisker diagramja. 
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33. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
34. kérdés  box and whisker diagramja. 

34. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
35. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

35. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
36. kérdés  box and whisker diagramja. 

36. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
37. kérdés  box and whisker diagramja. 



 79

 

 

 

 

  

37. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
38. kérdés  box and whisker diagramja. 

38. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
39. kérdés  box and whisker diagramja. 

  

39. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
40. kérdés  box and whisker diagramja. 

40. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
41. kérdés  box and whisker diagramja. 
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41. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
42. kérdés  box and whisker diagramja. 

42. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 
43. kérdés  box and whisker diagramja. 

  
43. ábra: A Flow Kérdőív flow skálájának  
box and whisker diagramja. 

44. ábra: A Flow Kérdőív szorongás 
skálájának  box and whisker diagramja. 
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47. ábra: Az önismeretre való nyitottság mutatójának box and whisker diagramja. 

 

1. táblázat: A két szülő csoportot – elfogadóbb, kevésbé elfogadó – a felsorolt változók 

mentén összehasonlító T-próbák eredményei. 

 
1. csoport 

(elfgadóbb) 
válaszainak átlaga 

2. csoport (kevésbé 
elfogadó) 

válaszainak átlaga 
p 

A vizsgálati személy 
életkora 

42,929 44,400 0,632 

A fogyatékossággal élő 
gyermekének kora 

16,387 17,289 0,700 

A fogyatékossággal élő 
gyermekénél az, hogy mikor 
derült ki a fogyatékosság 

12,387 17,412 0,479 

  

45. ábra: A Flow Kérdőív unalom skálájának  
box and whisker diagramja. 

46. ábra: A Flow Kérdőív apátia skálájának  
box and whisker diagramja. 



 82

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 1. kérdés 

1,290 3,684 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 2. kérdés 

1,323 2,579 0,001 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 3. kérdés 

1,032 1,632 0,014 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 4. kérdés 

1,742 3,368 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 5. kérdés 

1,452 2,053 0,116 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 6. kérdés 

1,516 3,632 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 7. kérdés 

1,968 2,947 0,032 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 8. kérdés 

1,065 2,000 0,009 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 9. kérdés 

1,000 1,632 0,010 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 10. kérdés 

1,194 2,368 0,002 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 11. kérdés 

1,419 2,889 0,001 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 12. kérdés 

1,806 3,789 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 13. kérdés 

1,968 3,895 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 14. kérdés 

2,000 4,211 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 15. kérdés 

2,935 3,556 0,121 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 16. kérdés 

2,500 2,944 0,306 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 17. kérdés 

1,500 1,789 0,341 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 18. kérdés 

1,258 2,158 0,014 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 19. kérdés 

1,065 1,789 0,013 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 20. kérdés 

3,897 4,895 0,002 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 21. kérdés 

1,194 2,056 0,008 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 22. kérdés 

3,484 3,684 0,674 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 23. kérdés 

4,968 5,000 0,325 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 24. kérdés 

2,194 3,368 0,003 

A szülői gyász folyamatát 2,226 3,789 0,000 
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vizsgáló 25. kérdés 
A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 26. kérdés 

2,613 3,889 0,003 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 27. kérdés 

2,806 4,474 0,000 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 29. kérdés 

1,133 1,316 0,479 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 30. kérdés 

4,226 3,333 0,048 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 31. kérdés 

4,032 3,368 0,048 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 32. kérdés 

4,000 3,263 0,074 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 33. kérdés 

4,161 3,895 0,445 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 34. kérdés 

4,733 4,526 0,398 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 35. kérdés 

4,419 4,211 0,570 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 36. kérdés 

2,806 2,947 0,781 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 37. kérdés 

4,355 3,842 0,205 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 38. kérdés 

4,483 4,158 0,292 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 39. kérdés 

2,774 2,105 0,120 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 40. kérdés 

4,516 4,263 0,321 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 41. kérdés 

2,871 1,842 0,013 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 42. kérdés 

3,069 1,684 0,001 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 43. kérdés 

3,548 2,684 0,043 

Önismeretre való nyitottság 
(összes) 

3,575 2,994 0,003 

Flow skála 3,844 3,545 0,106 

Szorongás skála 1,524 2,013 0,002 

Unalom skála 1,929 2,024 0,497 

Apátia skála 1,360 1,772 0,014 
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2. táblázat: A két szülő csoportot – részt vesz és nem vesz részt „sorstársi” karitatív 

tevékenységben – a felsorolt változók mentén összehasonlító T-próbák eredményei. 

 
1. csoport (részt 

vesz) válaszainak 
átlaga 

2. csoport (nem 
vesz részt) 

válaszainak átlaga 
p 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 1. kérdés 

1,74 2,53 0,052 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 2. kérdés 

1,74 1,80 0,860 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 3. kérdés 

1,11 1,37 0,120 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 4. kérdés 

2,05 2,57 0,236 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 5. kérdés 

1,32 1,83 0,127 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 6. kérdés 

2,00 2,50 0,190 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 7. kérdés 

2,00 2,57 0,195 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 8. kérdés 

1,05 1,67 0,009 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 9. kérdés 

1,11 1,33 0,170 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 10. kérdés 

1,37 1,83 0,088 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 11. kérdés 

2,05 1,86 0,654 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 12. kérdés 

2,32 2,70 0,358 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 13. kérdés 

2,74 2,70 0,935 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 14. kérdés 

2,32 3,23 0,051 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 15. kérdés 

3,32 3,10 0,607 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 16. kérdés 

2,56 2,66 0,827 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 17. kérdés 

1,32 1,76 0,108 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 18. kérdés 

1,42 1,70 0,345 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 19. kérdés 

1,05 1,50 0,021 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 20. kérdés 

4,16 4,39 0,579 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 21. kérdés 

1,53 1,52 0,975 

A szülői gyász folyamatát 4,16 3,27 0,040 
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vizsgáló 22. kérdés 
A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 23. kérdés 

5,00 4,97 0,326 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 24. kérdés 

2,47 2,77 0,475 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 25. kérdés 

2,79 2,80 0,981 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 26. kérdés 

2,63 3,45 0,078 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 27. kérdés 

3,16 3,60 0,329 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 29. kérdés 

1,22 1,20 0,933 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 30. kérdés 

4,16 3,69 0,250 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 31. kérdés 

3,89 3,73 0,639 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 32. kérdés 

4,26 3,37 0,009 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 33. kérdés 

4,26 3,90 0,295 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 34. kérdés 

4,61 4,67 0,806 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 35. kérdés 

4,37 4,33 0,928 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 36. kérdés 

3,63 2,40 0,015 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 37. kérdés 

4,53 3,90 0,089 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 38. kérdés 

4,28 4,41 0,679 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 39. kérdés 

2,95 2,23 0,110 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 40. kérdés 

4,63 4,30 0,150 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 41. kérdés 

2,68 2,37 0,488 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 42. kérdés 

2,53 2,53 0,994 

A szülői gyász folyamatát 
vizsgáló 43. kérdés 

3,26 3,13 0,754 

Önismeretre való nyitottság 
(összes) 

3,66 3,18 0,009 

Flow skála 3,90 3,61 0,100 

Szorongás skála 1,64 1,76 0,459 

Unalom skála 1,98 1,97 0,935 

Apátia skála 1,49 1,55 0,700 
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3. táblázat: A két szülő csoportot – elfogadóbb, kevésbé elfogadó – a felsorolt változók 

khi-négyzet próbáinak eredményei. 

 Khi-négyzet 

Szabadsági 
fok 

Khi-négyzet 
kritikus értéke 

5%-os 
szignifikanciaszint 

esetén 

p 

A vizsgálati személy 
neme 

0,004 1 3,841 0,952 

A vizsgálati személy 
iskolai végzettsége 

7,083 4 9,488 0,132 

A vizsgálati személy 
dolgozik-e 

0,013 1 3,841 0,909 

A vizsgálati személy 
ápolási díjat kap-e 

0,0007 1 3,841 0,978 

A vizsgálati személy 
lakóhelye 

1,329 2 5,991 0,515 

A vizsgálati személy 
gyermekeinek száma  

1,990 3 7,815 0,574 

A fogyatékossággal 
élő gyermekének 
neme 

0,049 1 3,841 0,825 

A fogyatékossággal 
élő gyermekénél a 
fogyatékosság típusa 

1,423 2 5,991 0,491 

A fogyatékossággal 
élő gyermekénél a 
fogyatékosság mértéke 

3,683 4 9,488 0,451 

A vizsgálati személy 
családi állapota 

3,594 4 9,488 0,464 

A vizsgálati személy 
tagja-e sorstársi 
karitatív tevékenységet 
végző szervezetnek 

0,974 1 3,841 0,324 

A vizsgálati személy 
részt vesz-e sorstársi 
karitatív 
tevékenységben 

1,263 1 3,841 0,261 
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VII. MELLÉKLET – A vizsgálatok eredményei 

  

1. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 15-ös 

kérdés hisztogramja. 

2. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 16-os 

kérdés hisztogramja. 

 

  

3. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 22-es 

kérdés hisztogramja. 

4. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 32-es 

kérdés hisztogramja. 
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5. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 33-as 

kérdés hisztogramja. 

6. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 36-os 

kérdés hisztogramja. 

 

  

7. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 37-es 

kérdés hisztogramja. 

8. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 38-as 

kérdés hisztogramja. 
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9. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 39-es 

kérdés hisztogramja. 

10. ábra: A szülői gyász folyamatát vizsgáló 40-

es kérdés hisztogramja.  

 


