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Összefoglaló

Háttér és célitűzések: Napjainkban az identitás keresése kitolódik a húszas évek végéig 
(Arnett, 2000). Arnett ezt a sajátos, 19–29 év közötti időszakot „készülődő felnőttségnek” 
nevezi. Waterman (1999b) szerint bizonyos családi tényezők segíthetik vagy gátolhatják az 
identitáskeresés folyamatát. Jelen kutatásban ezek közül a Baumrind (1966) által leírt szülői 
nevelési stílusok, valamint a szülők válásának pályaidentitással és párkapcsolati elkötelező-
déssel való összefüggéseit vizsgáljuk. 
Módszer: A vizsgálatban a demográfiai adatok, valamint a származási családra vonatkozó 
adatok lekérdezése mellett alkalmaztuk a Melgosa Pályaidentitás Skálát, a Párkapcsolati 
Identitás Kérdőívet, a Szülői Autoritás Kérdőívet, valamint két item rákérdezett a vallásos-
ságra. A vizsgálati mintát 220, 19–29 éves személy alkotta.
Eredmények: Hipotézisünknek megfelelően azt találtuk, hogy az identitásdiffúzió valamint 
a moratórium enyhe negatív összefüggést mutat az életkorral. A vallásosság pozitív össze-
függésben van a korai zárással és családi mintakövetéssel, míg enyhe negatív összefüg-
gést mutat a diffúzióval és elköteleződés halogatásával. A családi háttértényezők esetén 
elvárásainkkal ellentétben az elvált szülők gyerekeinél nem magasabb a kevésbé adaptív 
identitásállapotok szintje, viszont a kétszülős családban felnőtt fiataloknál szignifikánsan 
magasabb a korai zárás a pályaidentitás, valamint a családi mintakövetés a házasságkötés 
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terén. A szülők nevelési stílusát illetően elmondható, hogy elvárásainknak megfelelően az 
anya engedékeny nevelési stílusa összefügg az identitásdiffúzióval, míg mind az anya, mind 
az apa irányító/megkívánó nevelési stílusa a korai zárás magasabb szintjével jár együtt. 
Következtetés: A szülői nevelési stílusok az identitásállapotok varianciájának viszonylag kis 
százalékát magyarázzák, viszont hatásuk szignifikánsnak bizonyul, ezért szerepük semmi-
képp sem elhanyagolható.
Kulcsszavak: identitás, identitásállapot, készülődő felnőttség, nevelési stílusok

Bevezetés

Identitáskeresés a klasszikus elméletek 
tükrében

A felnőtté válás útján az ember egyik fő 
fejlődési feladata az érett identitás elérése, 
vagyis a „ki vagyok?” kérdésre adható vála-
szok megtalálása az élet különböző terüle-
tein. Az identitáskutatás terén Erik Erikson 
az első klasszikus, akit említhetünk. A szer-
ző az identitáskeresés életfeladatát első-
sorban a serdülőkor sajátosságának látja, 
amikor a serdülő felteszi a kérdést, melyik 
az „igazi” énje, mit akar valójában (Erik-
son, 1968; Horváth-Szabó és mtsai, 2007). 
Az életszakasz végére jó esetben kiala-
kul az „identitás első megfogalmazódása”, 
leggyakrabban a nemi szereppel és a pálya-
választással kapcsolatban (Horváth-Sza-
bó és mtsai, 2007), míg a krízis sikertelen 
megoldása esetén a fiatalt a szerepkonfú-
zió állapota fenyegeti. Erikson ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a fejlett ipari társadalmak 
lehetővé tesznek egy elhúzódó „pszichoszo-
ciális moratóriumot” a húszas évek közepé-
ig, amely során a fiatal folytathatja az iden-
titáskeresést, explorációt (Arnett, 2000), 
és elismeri, hogy a főiskolai tapasztalatok 
jelentős hatást gyakorolnak az identitásép-
zés folyamatára (Waterman, 1999b). 

James Marcia továbbgondolta Erikson 
elméletét, és két szempontot figyelembe 

véve – volt-e krízis/exploráció, illetve tör -
tént-e elköteleződés – négy identitásálla-
potot azonosított (Marcia, 1966). A krízis/
exploráció arra vontkozik, hogy a serdülők 
újraértékelik szüleik választását, aktívan 
kutatják jövőbeni lehetőségeiket, és kere-
sik a számukra legmegfelelőbb alternatí-
vát. Az elköteleződés dimenzió azt jelen-
ti, hogy a személy leteszi a voksát bizonyos 
célok, értékek, nézetek mellett. Az identi-
tásállapotok Marcia megállapítása szerint 
egy fejlődési kontinuumon a következő 
sorrendben követik egymást, a legkevés-
bé érettől a legérettebbig haladva: identi-
tásdiffúzió, korai zárás, moratórium, elért 
identitás (Marcia, 1967; Waterman, 1999b). 
A diffúz identitású személyeket mind egy 
kimondott explorációs periódus, mind az 
elköteleződések hiánya jellemzi. A korai 
zárók elköteleződtek ugyan bizonyos érté-
kek mellett, de nem mutatták jelét identi-
táskrízisnek, a szüleiktől és más tekin-
télyszemélyektől átvett identitáselemeket 
használják. A moratórium állapotában 
lévők éppen átélik az identitáskrízist, az 
alternatívák közötti vergődést, ám elköte-
leződés még nem született. Végül az elért 
identitás azt jelenti, hogy a fiatalok már 
átmentek olyan időszakon amikor aktí-
van keresték a számukra legoptimálisabb 
alternatívát, és elköteleződtek egy hiva-
tás, politikai, vallási nézet mellett (Marcia, 
1966; Kroger és Marcia, 2011). Water-
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man (1985) kutatásai szerint az életkorral 
fokozatosan csökken az identitásdiffúzió-
ban lévők, ill. egyre nő az érett identitást 
elérők aránya, minden vizsgált identitáste-
rület esetén. A moratórium és korai zárás 
állapota ezzel szemben nem mutat mono-
ton lineáris változást az identitás külön-
böző területein (Waterman, 1999a). Bár 
Marcia eredeti vizsgálataiban az identi-
tás három területe (szakmai, vallási, poli-
tikai) alapján egy identitásállapotba sorol-
ták a vizsgálati személyeket (Marcia, 1966, 
1967), más vizsgálatok azt találták, hogy 
egy személy lehet különböző identitásálla-
potban a különböző területek tekintetében 
– például pályaválasztás vagy világnéze-
ti elköteleződés –, mert a főiskolai miliő-
ben megkérdőjeleződhetnek a fiatal elköte-
leződései, és újrakezdődhet az exploráció 
folyamata az identitás egyes területein 
(Horváth-Szabó és mtsai, 2007; Luyckx és 
mtsai, 2006).

A készülődő felnőttség 

Erikson identitáselmélete óta számos átala-
kuláson mentek át az iparosodott társadal-
mak. Egyre több fiatal vesz részt felsőfokú 
tanulmányokban, és ezzel összefüggésben 
kitolódott a házasságkötés, valamint az 
első gyerek születésének időpontja (Arnett, 
2006; UNECE, 2013). Ma már nem állít-
hatjuk, hogy az identitáskeresés, és ezzel 
együtt a felnőtté válás lezárul a serdülőkor 
végéig. Sokkal valószínűbb, hogy a morató-
rium állapota, a keresgélés időszaka kito-
lódik a húszas évek közepéig, akár végéig 
is, az identitás egy-egy vagy akár minden 
területén (Arnett, 2007; Horváth-Szabó és 
mtsai, 2007).

Az említett társadalmi változásokra hi    -
vatkozva Jeffrey Arnett a készülődő fel     nőtt  

ség kifejezéssel jellemzi a 18–27 éves perió-
dust, amellett érvelve, hogy az iparosodott 
társadalmakban egy különálló életszakasz 
körvonalazódott a serdülőkor és a fiatal 
felnőttkor határán. Arnett szerint a készülő-
dő felnőttség sajátossága, hogy a fiatal foly-
tathatja a serdülőkorban elkezdett explorá-
ciót szakmai és magánéleti téren egyaránt, 
kipróbálhatja magát különböző munka-
helyeken, ismerkedhet, ugyanakkor még 
nem sürgetik a felnőttkorra jellemző elkö-
teleződések és felelősségvállalás. A szub-
jektív önjellemzésekben megjelenik az ún. 
„kettőköztiség” élménye: az érintettek sem 
gyereknek, sem felnőttnek nem tekintik 
magukat (Arnett, 2000, 2007). 

Eriksonnal ellentétben, aki ezt a serdü-
lőkor életfeladatának látja, Arnett szerint 
az identitáskeresés javarésze a 18–25 éves 
közötti időszakban történik (Arnett, 2000, 
2006). Az exploráció kiterjed a pályavá-
lasztásra és magánéletre egyaránt. Sok fiatal 
abbahagyja az elsőként megkezdett szak-
képzést, és más szakra vagy más intézmény-
re vált. A mesterképzés lehet a kezdeti irány 
megerősítése, de vehet ettől eltérő irányt is. 
A munka mezején szerzett korai tapaszta-
latok (pl. önkéntes munka) felkészülést je   -
lentenek a későbbi szakmai szerepekre. 
A kü    lönböző munkák kipróbálása révén 
ilyen kérdésekre keresik a választ: „Mi az, 
ami     ben jó vagyok?”, „Mi    lyen munka lenne 
kielégítő számomra hosszú távon?”. A magá-
néleti exploráció komolyabb és jövőorienti-
áltabb a serdülőkorihoz képest. Már nem az 
a kérdés, hogy „Kivel jó együtt lenni itt és 
most”?, hanem „Abból kiindulva, hogy ki 
vagyok, milyen társat képzelek el magam 
mellé egy életre”?.

Összességében Arnett szerint az explo-
ráció, a keresgélés pozitív módon fogható 
fel, mert lehetőséget nyújt az élettapaszta-
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latok gyűjtésére, az önismeret mélyülésére 
még a végleges döntések meghozatala előtt.

Az életszakasz minden pozitívuma 
mellett az érem másik oldalán azt talál-
juk, hogy sokan beleragadnak az identitás-
diffúzió vagy moratórium állapotába, akár 
szakmai, akár magánéleti téren, és halogat-
ják az elköteleződés meglépését. A gyako-
ri képzés-, munkahely-, ill. partnerváltások, 
a saját út megtalálásának nehézsége érzelmi 
síkon gyakran szorongással, depresszióval 
társul a készülődő felnőttek életében (Dabis 
és Yates, 2014; Lisznyai, 2010; Vida, 2011). 
A viszonylag új keletű jelenség kapunyitá-
si krízis néven vált ismertté a hazai szakiro-
dalomban (Szvetelszky, 2005; Vida, 2011). 
Ennek hátterében találunk bizonyos társa-
dalmi tényezőket, úgymint a megnöveke-
dett választási lehetőségek, nagy döntési 
szabadság stb., melyek részben magyaráza-
tot adhatnak a jelenségre (Dabis és Yates, 
2014). Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy 
milyen individuális tényezők felelősek az 
egyéni különbségekért. Jelen vizsgálatban 
figyelmünk egy ilyen lehetséges tényezőre, 
a készülődő felnőttek származási családjá-
nak bizonyos jellemzőire irányul.

A származási család jellemzői

A család mint a szocializáció bölcsője, 
megalapozza az önmagunkhoz, másokhoz 
és a világhoz való viszonyunkat. Az ekkor 
kialakult kötődés mintája lesz a későbbi 
társas kapcsolatoknak. A család formálja 
identitásunkat, az elköteleződésre és inti-
mitásra való képességünket (Horváth-Sza-
bó, 2007; Schultheiss és Blustein, 1994). 
Az észlelt családi minták befolyásolják, 
hogy kialakul-e a fiatal felnőttben igény 
tartós párkapcsolat kialakítására és családi 
életre (Kovács, 2014). 

Szülők válásának hatása 
a párkapcsolatokra

A családterápiás gyakorlat rámutatott arra, 
hogy a gyermekek érzékenyek a szülők 
kapcsolatára (Minuchin, 1974, idézi 
Horváth-     Szabó, 2007). Cui és mtsai (2008) 
vizsgálatának eredményei azt mutatják, 
hogy a szülők házastársi kapcsolatának 
minősége az egyik legfontosabb predikto-
ra az utódok romantikus kapcsolatainak. 
A szociális tanulás révén a rosszul működő 
házastársi kapcsolat és a válás valószínűsí-
tik, hogy a gyermek olyan kapcsolati mintát 
sajátít el, amely megnehezítheti egy intim, 
tartós párkapcsolat kialakítását (Amato és 
DeBoer, 2001). Feng és munkatársai (1999) 
arra az eredményre jutottak, hogy az elvált 
szülők fiúgyermekei kevésbé elkötelezettek 
intim párkapcsolatokban. Egy fiatal felnőt-
teket vizsgáló magyar kutatás is megerősí-
tette, hogy az elvált szülők gyermekeinek 
nehezebb stabil párkapcsolatot kialakítani 
másokkal, alacsonyabb a kompromisszum-
ra és az együttműködésre való képességük, 
félnek a hosszú távú elköteleződéstől, és 
kapcsolataikra a gyakori negatív kommuni-
káció jellemző (Horváth-Szabó, 2014). 

A válás hosszú távú negatív hatásait 
azonban árnyalják a vizsgálatok. Lyubomir-
sky (2013) a válás hatásait vizsgáló kutatá-
sok eredményeit áttekintve arra a következ-
tetésre jut, hogy az elvált szülők gyerekeinek 
nagyobb része, körülbelül 75%-a nem szen-
ved hosszú távú ártalmakat, s hogy a válásnak 
a tanulmányi eredményre, viselkedésproblé-
mákra és általános jóllétre gyakorolt hatása 
nem szignifikáns. Ugyanakkor elismeri, hogy 
az érintettek egynegyede valóban szenved 
hosszú távon is. A kutatások igazolták, hogy 
a szülők házastársi konfliktusa inkább fele-
lős a gyermek későbbi kapcsolati problémái-
ért, mint a válás (Cui és mtsai, 2008; Stadel-
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mann és mtsai, 2010). Lyubomirsky (2013) is 
kiemeli, hogy a gyereknek rövid és hosszú 
távon is jobb, ha a szülők elválnak, mintsem 
hogy a szülők súlyos konfliktusaival terhelt, 
állandó feszültséggel terhelt családban, króni-
kus stresszben kelljen élniük. Az anya újra-
házasodása tompíthatja a válás hatását, mivel 
a szülő új partnere által új modell áll a gyer-
mek rendelkezésére (Amato, 1996). 

Szülői nevelési stílusok
A szülők nevelési stílusa egy másik jelen-
tős tényező, amely az utódok fejlődésére 
kihatással van. A téma kutatásának egyik 
legjelentősebb képviselője, Diana Baum-
rind (1991) négy kritérium alapján értékelte 
a szülői nevelési magatartást (Horváth-Sza-
bó, 2007): kontroll és irányítás, önállóság-
ra nevelés, szülőgyerek kapcsolat fontos-
sága, gondoskodás és melegség mértéke. 
Ezek alapján Baumrind (1991) három szülői 
nevelési stílust írt körül.

A tekintélyelvű nevelési stílus esetén 
a szülő világos szabályokat támaszt és meg -
kérdőjelezés nélküli engedelmességet vár el 
a gyermektől (Baumrind, 1991). A gyer    -
mek viselkedését büntető intézkedésekkel 
igyekszik kontrollálni (Buri, 1991; Sallay 
és Münnich, 1999). 

Az engedékeny szülők nagy szabadsá-
got biztosítanak gyermekeiknek, és nem 
várnak el érett viselkedést tőlük. Viszony-
lag kevés kontrollt és büntetést alkalmaz-
nak (Buri, 1991). 

Az irányító/megkívánó szülő egyszer-
re meleg, válaszkész és világos elvárásokat 
támaszt a gyermek magatartásával kapcso-
latban. Irányítása támogatással, észszerű ség  -
gel, rugalmassággal párosul, mindez lehető-
vé teszi a gyerek számára, hogy sza   badon 
fel   fedezze a világot (Buri, 1991; Sallay és 
Münnich, 1999).

Nevelési stílusok és identitás  
kapcsolata

Az identitásállapotok lehetséges predikto-
rai közül Kroger és Marcia (2011) különö-
sen a szülő és gyermek közti kötődés szere-
pét emeli ki. Waterman (1999b) a következő 
családi tényezők prediktorszerepét emeli 
ki, amelyek segítik vagy gátolják az iden-
titásképzés folyamatát: a család stabilitá-
sa, a szülőkkel való identifikáció mértéke, 
a szülőkhöz való érzelmi közelség, a rendel-
kezésre álló sikeres minták, és nem utolsó 
sorban az alkalmazott nevelési stílusok. 

Sallay és Münnich (1999) rávilágítot-
tak arra, hogy úgy a szülői melegség, mint 
a megfelelő korlátok hiánya kevéssé érett 
énfejlődést valószínűsítenek a serdülők-
nél. Ratner (2014) rámutatott arra, hogy 
egy meleg és szerető anyafigura a biztonság 
élményét nyújtja a gyermek számára, ami 
bátorítja az explorációt, az identitáskeresést. 

A szülői nevelés és az identitás kapcso-
latát először Berzonsky (2004) vizsgálta. 
Azt találta, hogy az irányító/megkívánó 
szülők az exploratív viselkedés ösztönzé-
se, és a serdülő autonómiájának támoga-
tása révén a pszichológiailag adaptív iden-
titásállapotokat segítik elő. Az irányító/
megkívánó szülők gyermekei szociálisan 
kompetensebbek, magabiztosabbak, pszi-
choszociálisan érettebbek és motiváltab-
bak; rájuk az elért identitás vagy a mora-
tórium állapota jellemző (Berzonsky, 
2004). Ezzel szemben az engedékeny vagy 
túlkontrolláló szülők gyermekei esetében 
leginkább a kevésbé érett identitásállapo-
tok a jellemzők (Berzonsky, 2004; Ratner, 
2014). A tekintélyelvű szülők gyermekei 
esetében általában passzivitást, konformi-
tást és a külső kontrollosságot figyelhetjük 
meg. A legtöbben a korai zárás állapotá-
ban vannak. Az engedékeny szülők gyer-
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mekei pedig alulkontrolláltak, felelőtleneb-
bek, alacsony az énhatékonyságuk; rájuk 
leginkább a diffúz identitás állapota jellem-
ző (Berzonsky, 2004).

Az identitás mérésére használt  
eszközök és a párkapcsolati 

elköteleződéssel kapcsolatos vélekedések 
vizsgálata

Erikson és Marcia elméletére alapozva 
számos mérőeszközt dolgoztak ki az iden-
titás különböző vetületeinek vizsgálatá-
ra, amelyek elsősorban a pályaidentitást, és 
az egyének vallási, politikai nézeteit vizs-
gálták. Az elsők között volt az Objective 
Measure of Ego Identity Status (Bennion és 
Adams, 1986), amely a négy identitásállapot-
nak megfelelően kérdez rá az egyén szakmá-
val kapcsolatos, vallási és politikai nézeteire. 
Az Extended Objective Measure of Ego Iden-
tity Status skálát (EOM-EIS, Balistreri és 
mtsai, 1995), az előző három terület mellett 
rákérdez a baráti és szexuális kapcsolatokról 
való gondolkodásra, a randevúzási szokások-
ra, életmóddal kapcsolatos nézetekre is.

Napjainkban az egyik legismertebb mérő-
eszköz az Ego Identity Process Questionna-
ire (EIPQ, Balistreri és mtsai, 1995). A skála 
tételei a krízis és elköteleződés dimen-
zió mentén, az élet nyolc területét vizsgál-
ják: munka, vallási és politikai nézetek, érté-
kek, család, baráti kapcsolatok, ran      devúzási 
szokások, szexualitáshoz való viszonyulás. 

Hazánkban egyik legismertebb, magyar 
nyelvre fordított és validált identitást vizs-
gáló eszköz a Melgosa-féle Pályaidentitás 
Skála (OIS, Melgosa, 1987; Andrási, 1995), 
amely szintén a Marcia-féle identitásállapo-
tokra épül, és amely kifejezetten a szakmá-
val kapcsolatos explorációt és elkötelező-
dést vizsgálja.

A fent említett kérdőívek, különösen 
az EIPQ tételei között fellelhetünk párat, 
amelyek az egyén baráti és romantikus 
kapcsolataira, szexuális életére, nemi szere-
pekkel kapcsolatos nézeteire vonatkoz-
nak, viszont kimondottan a párkapcsolati 
formákra vonatkozó exploráció és elkötele-
ződés az identitásvizsgálatok során háttér-
be szorult. Éppen ezért kidolgoztunk egy 
mérőeszközt, amely még nem házasságban 
élő személyek párkapcsolati formákkal, 
elköteleződéssel kapcsolatos elképzelését 
vizsgálja (Párkapcsolati Identitás Kérdő-
ív – Elekes és mtsai, 2017). Nem a konk-
rét partnerekkel szembeni elköteleződés 
kérdése van a fókuszban, hanem annak 
vizsgálata, hogy a személy mennyire alapo-
san gondolkodik azon, hogy mi a számára 
ideális párkapcsolati forma, kész-e a jövő-
beni elköteleződésre, és ha igen, milyen 
motivációból: családja hatására, mert „ez 
a szokás” vagy egyéni átgondolás következ-
tében.

Bár láthattuk, hogy az identitásnak több 
vetülete van, úgy véljük, hogy a fiatal felnőt-
tek életében a két legjelentősebb krízist 
a pályaválasztás útvesztői (Horváth-Sza-
bó, 2007; Ilyés, 2017; Vida, 2011), valamint 
a társkeresés és párkapcsolati elköteleződés 
kihívásai jelentik (Kézdy, 2007), ezért jelen 
vizsgálatban csupán erre a kettőre fókuszá-
lunk. 

Tudomásunk szerint ez az első vizsgá-
lat, amely bizonyos családi tényezők szere-
pét az élet két jelentős területén, a pálya-
identitás és a párkapcsolati elköteleződés 
tekintetében próbálja feltárni, az identitáspa-
radigma elméleti keretében pedig lehetőség 
adódik a két terület közti összehasonlítás-
ra. Úgy véljük, hogy a készülődő felnőttek 
identitásproblémái és elköteleződési nehéz-
ségei hátterében álló lehetséges individuális 
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tényezők közül kiemelt szerepe van a szár-
mazási családban szerzett tapasztalatoknak. 
Ezért bízunk abban, hogy vizsgálatunk által 
közelebb kerülhetünk az említett problémák 
megértéséhez.

Vizsgálat

Módszer

Célkitűzés
Jelen vizsgálat célja volt feltárni azon össze-
függéseket, amelyek a készülődő felnőttek 
származási családjának egyes jellemzői, 
mint a szülők válása, az apa és anya neve-
lési stílusa, valamint pályaidentitásuk és 
párkapcsolati elköteleződési hajlandóságuk 
között fennáll.

Hipotézisek
1. Waterman (1985) nyomán feltételez-
tük, hogy az életkorral növekszik mind 
a párkapcsolati elköteleződési hajlandóság, 
mind az érett pályaidentitás, a diffúzió álla-
pota pedig csökken.
2. Waterman (1999b) és Luyckx (2006) 
nyomán feltételeztük, hogy a fiatal felnőt-
tek nem feltétlenül vannak azonos stádium-
ban a pályaidentitás és a párkapcsolati elkö-
teleződési hajlandóság tekintetében.
3. Korábbi kutatásunk alapján (Elekes és 
mtsai, 2017) feltételeztük, hogy a vallás-
gyakorlás pozitív összefüggést mutat a pár  -
kapcsolati elköteleződési hajlandósággal, de 
nincs összefüggésben a pályaidenti tással.
4. Feng és mtsai (1999) nyomán feltételez-
tük, hogy az egyik szülő kiesése – külö-
nösen a szülők válása – hatást gyakorol 
a fiatal párkapcsolati elköteleződési hajlan-
dóságára, de nem befolyásolja a pályaiden-
titást.

5. A szülők nevelési stílusa, valamint 
a párkapcsolati elköteleződési hajlandóság 
és pályaidentitás között együttjárást várunk.

5a. Berzonsky (2004) kutatása szerint 
az elköteleződést az irányító/megkívá-
nó nevelési stílus segíti elő, mert önál-
lóságra nevel egy támogató érzelmi 
környezetben. Ezért feltételezzük, hogy 
a szülők demokratikus nevelési stílu-
sa összefügg a fiatal felnőtt párkapcso-
lati elköteleződési hajlandóságával és 
pályaidentitásával.
5b. Szintén Berzonsky (2004) eredmé-
nyeivel összhangban a szülők autokrata 
nevelési stílusa összefüggést mutat a ko  -
rai zárás állapotával, mivel a tekintély-
elvű szülők gyermekei esetében általá-
ban passzivitást, konformitást és a külső 
kontrollosságot figyelhetünk meg
5c. A szülők engedékeny nevelési stílu-
sa együttjárást mutat a diffúz identitás-
állapottal, mert az engedékeny szülők 
gyermekei alulkontrolláltak, felelőtle-
nebbek, alacsony az énhatékonyságuk 
(Berzonsky, 2004).

Vizsgálati személyek
Arnett (2000) elméletére alapozva a kérdő-
ívcsomag kitöltésének kritériuma az volt, 
hogy a kitöltő személyek életkora 18 és 
29 év között legyen. Továbbá a házas sze  -
mélyek nem töltötték ki a párkapcsola-
ti elköteleződési hajlandóságot vizsgáló 
kérdő    ívet. A mintavételi eljárás nem való-
színűségi mintavétellel, hólabda módszer-
rel történt. A kutatásban összesen 227 fő 
vett részt, közülük azok eredményei kerül-
tek bele a végleges mintába, akik megfelel-
tek az életkori, családi állapot feltételeinek, 
valamint minden kérdésre választ adtak. 
Így végül 220, illetve 194 fő eredményeit 
vettük bele a vizsgálatba.
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Mérőeszközök
A kutatás online kérdőívcsomag segítségé-
vel történt. Elsőként a demográfiai válto-
zókra vonatkozó kérdésekkel találkoztak 
a résztvevők, majd a következő kérdőívek-
kel, ebben a sorrendben: Melgosa-féle Pálya-
identitás Skála a szakmai identitás mérésé-
re, az ún Párkapcsolati Identitás Kérdőív 
a párkapcsolati elköteleződési hajlandóság 
mérésére, majd a Szülői Autoritás Kérdőív, 
külön az anyára és az apára vonatkoztatva.

Demográfiai kérdések: A kérdőívcso-
mag első részében néhány kérdés a kitöltő 
életkorára, nemére, iskolai végzettségére, 
jelenlegi családi állapotára és lakáskörül-
ményeire vonatkozott. Ezen kívül a szárma-
zási család bizonyos aspektusaira is rákér-
deztünk, pontosabban arra, hogy kétszülős 
családban nőtt-e fel az adott személy, mi az 
oka annak, hogyha nem, valamint a test-
vérek számára is rákérdeztünk. Továbbá 
a Hungarostudyból (Kopp és Kovács, 2006) 
átvett két tétel rákérdezett a vallásgyakorlás 
gyakoriságára („Gyakorol-e Ön valamilyen 
vallást, és ha igen, milyen rendszeresség-
gel?”), illetve a vallás szubjektív fontossá-
gára („Mennyire fontos Önnek a minden-
napi életében a vallás?”).

Melgosa-féle Pályaidentitás Skála (OIS; 
Melgosa, 1987; Andrási, 1995): A mérő-
eszköz James Marcia identitásparadigmája 
alapján vizsgálja az egyének pályaidentitá-
sát, és négy alskálát alkotva a tételek leírják 
a diffúzió, korai zárás, moratórium és elért 
identitás állapotát. Kutatásunkban a skála 
módosított változatát (Andrási, 1995) hasz-
náltuk, amely átfogalmazott tételeket tartal-
maz abból a célból, hogy már pályát válasz-
tott felnőttek számára is értelmezhető 
legyen. Például az első tétel az eredeti skálá-
ban: „Jelenleg nem tudom pontosan, hogy 
milyen pályát válasszak, de több lehető-

ség is megfordul a fejemben”, a módosított 
változatban ekképpen hangzik: „Jelenleg 
nem tudom pontosan, hogy pályámon belül 
milyen területet válasszak, de több lehető-
ség is megfordul a fejemben”. A négy alská-
la közül háromnak a megbízhatósága kitű-
nőnek bizonyul: elért identitás (α = 0,846), 
moratórium (α = 0,807), korai zárás (α = 
0,768), míg a diffúzió alskála megbízható-
sága elfogadható (α = 0,591). A válaszadók-
nak egy 5 fokú Likert-skálán (1 – egyálta-
lán nem igaz, 2 – inkább nem igaz, 3 – nem 
tudom eldönteni, 4 – inkább igaz, 5 – nagyon 
igaz) kell eldönteniük, hogy mennyire tart-
ják igaznak magukra nézve az állításokat. 

Párkapcsolati Identitás Kérdőív (PIK; 
Elekes és mtsai, 2017): A mérőeszköz 
a Marcia-féle identitáselméleti keretre épül-
ve vizsgálja a még nem házas személyek 
párkapcsolati formákról, elköteleződéssel 
kapcsolatos nézeteit. A kérdőív struktúrá-
jának alapját a Melgosa-féle Pályaidenti-
tás Skála szolgáltatta. Mint már mondtuk, 
nem a konkrét partnerekkel szembeni elkö-
teleződés kérdése van a fókuszban, hanem 
annak vizsgálata, hogy a személy mennyi-
re alaposan gondolkodik azon, hogy mi 
a számára ideális párkapcsolati forma 
(moratórium) vagy sodródik egyik napról 
a másikra (diffúzió), kész-e a jövőbeni elkö-
teleződésre, és ha igen, milyen motiváció-
ból: családja hatására, mert „ez a szokás” 
(korai zárás) vagy egyéni átgondolás követ-
keztében (elért identitás). 

Az általunk létrehozott kérdőív 20 állí-
tást tartalmazott. A faktoranalízis során 
három faktort sikerült kimutatni, amelyek 
jó vagy kitűnő megbízhatósággal bírtak: 
1. családi mintakövetés (α = 0,873), példá-
ul „A szüleim példája nyomán én is meg 
szeretnék házasodni.”; 2. keresés és kétség 
(α = 0,697) például „Gondolkodom azon, 
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hogy milyen párkapcsolati forma a legjobb 
számomra.”; 3. elköteleződés halogatása 
(α = 0,864) például „Túl korai számomra, 
hogy a házasságkötés lehetőségén gondol-
kodjak”. Három item nem töltött egy 
faktorra sem, ezért a végleges skálába csak 
17 item került. A válaszadóknak egy 5 fokú 
Likert-skálán (1 – egyáltalán nem igaz, 2 – 
inkább nem igaz, 3 – nem tudom eldönte-
ni, 4 – inkább igaz, 5 – nagyon igaz) kell 
eldönteniük, hogy mennyire tartják igaznak 
magukra nézve az állításokat.

Szülői Autoritás Kérdőív (Buri, 1991; 
Makkos, 2017): A kérdőív a Baumrind által 
leírt nevelési stílusokat méri (tekintélyelvű, 
irányító/megkívánó, engedékeny) külön az 
apára és az anyára vonatkoztatva, amelyek 
mindegyikéhez tíz-tíz állítás tartozik. A ská   -
la így összesen hatvan tételből épül fel. Olyan, 
a kitöltő gyermekkorára vonatkozó állítások 
szerepelnek benne, mint például „A felnöve-
kedésem során az anyám nem engedte, hogy 
megkérdőjelezzem egyetlen döntését sem” 
vagy „A felnövekedésem során az apám pon  -
tos iránymutatást nyújtott a viselkedésem és 
tevékenységeim számára, de megértő volt, 
amikor nem értettem vele egyet.” Az állításo-
kat egy 5-fokozatú Likert-skálán kell értékel-
nie a kitöltőnek (1 – erősen nem értek egyet, 
5 – erősen egyetértek).

Eljárás
Az adatfelvétel 2017 február-márciusá-
ban történt. A kutatásban használt kérdőív-
csomagot online módon tettük elérhetővé 
a vizsgálatban résztvevő személyek számára. 
A kitöltés körülbelül 20 percet vett igénybe. 
A kérdőívcsomag elején ismertettük a vizs-
gálat menetét, várható hosszát és tájékoztat-
tuk a személyeket arról, hogy a válaszaikat 
anonim módon kezeljük, azokat másnak nem 
adjuk ki, valamint elérhetőségünket megadva 

biztosítottuk őket arról, hogy kérdés esetén 
meg tudnak keresni bennünket. Ezt köve-
tően a vizsgálati személyeknek egy kattin-
tással egyezhettek bele, hogy részt vesznek 
a vizsgálatban. A kérdőívre beérkezett vála-
szok kizárólag számunkra voltak hozzáférhe-
tőek. Mintavételünk az ún. hólabda módszer 
alapján történt. Jelen vizsgálatban a kérdőív-
csomag linkjét közösségi portálokon, leve-
lezőlistákon és egyetemi csoportok listá-
in küldtük szét a 18–29 éves korosztálynak, 
akik azt további ismerőseiknek küldték el.

Az adatokat az SPSS 17,0 statisztikai 
programmal elemeztük. A minta elem-
száma következtében, a centrális határel-
oszlás-tétel (Wilcox, 2010) értelmében az 
adatokat normális eloszlásúnak tekintettük. 

Eredmények

Leíró statisztika
A nemek megoszlása szempontjából 
a mintában a nők túlreprezentáltak voltak. 
Összesen 50 férfi (22,7%) és 170 nő (77,3%) 
vett részt a vizsgálatban. Nemek között 
nincsenek szignifikáns különbségek sem 
a Pályaidentitás Skála, sem a Párkapcsolati 
Identitás Skála alskálái tekintetében.

A kitöltők átlagéletkora 24,09 év (SD = 
3,32). Családi állapotukat illetően a minta 
megoszlása a következő: egyedülállók 
35,9%, párkapcsolatban élők 35,9%, élet-
társi kapcsolatban élők 7,7%, eljegyzettek 
8,6 %, házasok 11,8 %. 

A kitöltők gazdasági aktivitása szem-
pontjából a személyek 37%-a tanul, 31,8%-
uk van alkalmazásban, 16%-uk tanul és 
dolgozik egyszerre, a többi 14% vagy 
alkalmi munkából él, GYES-en van vagy 
munkanélküli. A már munkába álltak vala-
mivel több mint felének, 58%-ának sikerült 
elhelyezkednie a szakmájában.
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A vizsgálat szempontjából releván-
sak voltak a származási család struktú-
rájára vonatkozó kérdések. A megkérde-
zettek kicsivel több, mint kétharmada, 
69,5%-a (153 fő) nőtt fel kétszülős család-
ban, a maradék 30,5% (67 fő) esetén a fiatal 
gyermekkora folyamán az egyik szülő 
kiesett a családból. Az egyszülősség oka 
az esetek nagyrészében (83,6%) a szülők 
válása volt, a többi esetben pedig az egyik 
szülő halála. A vizsgálati személyek életko-
ra a válás vagy haláleset bekövetkeztekor 
nagy szórást mutat (Min = 0; Max = 18; M 
= 6,8; SD = 5,14), a legtöbben 2,5, 8 vagy 
15 évesek voltak a válás/haláleset idején, 
vagy már születésüktől kezdve az édesany-
jukkal nevelkedtek. Az esetek többségében 
(73,2%) a szülő létesített új párkapcsolatot/
házasságot.

A használt mérőeszközök alskáláinak 
megbízhatósága a jótól a kitűnőig terjedő 
intervallumban mozgott. A Cronbach-alfa 
értékeket az 1. táblázat tartalmazza.

A változók közötti kapcsolatok  
vizsgálata

Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy az 
életkorral növekszik mind a párkapcsola-
ti elköteleződési hajlandóság, mind az érett 
pályaidentitás, a diffúzió állapota pedig 
csökken. Az eredmények a 2. táblázatban 
láthatók. A pályaidentitás esetén elmondha-
tó, hogy az életkor előrehaladtával a mora-
tórium, ill. diffúzió enyhe csökkenést mutat 
(r = -,201 és r = -,178, p < ,001), a Párkap-
csolati Identitás Kérdőíven a Keresés és 
kétség valamint az Elköteleződés halogatá-
sa szintén enyhén csökken az életkorral (r = 
-,222 és r = -,191, p < ,001). Ezzel szemben 
a pályaidentitás skálán az elért identitás és 
az életkor között nincs szignifikáns kapcso-
lat. Hipotézisünk tehát részben igazolást 
nyert.

Második hipotézisünkben feltételez-
tük, hogy a fiatal felnőttek nem feltétle-
nül vannak azonos stádiumban a pálya-
identitás és a párkapcsolati elköteleződési 
hajlandóság tekintetében. Elvárásainkkal 

1. tábázat. A használt mérőeszközök leíró statisztikája

átlag SD min max Cronbach-alfa
OIS Elért identitás 20,04 7,04 7 35 ,846
OIS Moratórium 23,32 7,58 8 40 ,807
OIS Korai zárás 12,32 5,05 7 34 ,768
OIS Diffúzió 12,26 3,80 6 28 ,591
PIK Elköteleződés halogatása 14,39 7,13 7 33 ,881
PIK Családi mintakövetés 14,05 6,13 5 25 ,873
PIK Keresés és kétség 10,50 4,59 5 24 ,728
PAQ Anya engedékeny 27,61 7,20 12 46 ,782
PAQ Apa engedékeny 27,07 8,83 10 50 ,869
PAQ Anya irányító 32,76 9,3 10 50 ,891
PAQ Apa irányító 28,32 10,60 10 50 ,924
PAQ Anya tekintélyelvű 26,25 10,29 10 50 ,910
PAQ Apa tekintélyelvű 29,11 11,19 10 50 ,930
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ellentétben a megfelelő identitásstádiumok 
között szignifikáns megfeleléseket talál-
tunk: a PIK Családi mintakövetés skálája 
a OIS Korai zárással (r = ,238, p < ,001), 
a PIK Keresés és kétség alskálája a Mora-
tóriummal (r = ,334, p < ,000) és Diffúz 
identitással (,284, p < ,000), valamint a PIK 
Elköteleződés halogatása a Diffúz identi-
tás alskálával enyhe szignifikáns összefüg-
géseket mutat (r = ,388, p < ,000) (lásd 3. 
táblázat). 

Harmadik hipotézisünkben feltételez-
tük, hogy a vallásgyakorlás gyakorisá-
ga pozitív összefüggést mutat a párkap-
csolati elköteleződési hajlandósággal, de 
nincs összefüggésben a pályaidentitással. 
A vallásosság szerinti csoportbontáshoz 
egy szempontos varianciaanalízist használ-
tunk. A vallásgyakorlás gyakorisága esetén 
szignifikáns eltérést találtunk a csopor-
tok között a Párkapcsolati Identitás Skála 

Családi mintakövetés alskáláján (F(4,193) 
= 10,409; p < ,001), illetve az Elkötelező-
dés halogatása skálán is (F(4,193) = 8,581; 
p < ,05). Szintén különbség van a csoportok 
között a Pályaidentitás Skála Korai zárás 
alskáláján (F(4,219) = 4,159; p = ,003) A 4. 
táblázat mutatja a pontos értékeket.

A Tukey HSD post hoc vizsgálat ered-
ményei alapján szignifikánsan alacsonyabb 
értékeket (p < ,05) mutattak a PIK Csalá-
di mintakövetés skálán a nem hívők (M = 
10,10), mint azok, akik a maguk módján 
vallásosak (M = 13,74). A nem hívők (M = 
10,10) és azok között, akik ritkán, de gyako-
rolják vallásukat (M = 17,78) között is szig-
nifikáns eltérés volt (p < ,001). Továbbá 
a nem hívők (M = 10,10) és azok között, 
akik rendszeresen gyakorolják a vallást (M 
= 16,22) között szintén szignifikáns elté-
rés volt (p < ,001). Akik nem gyakorol-
ják a vallásukat (M = 12,10) szignifikán-

2. táblázat. A Pályaidentitás Skála, Párkapcsolati Identitás Kérdőív alskáláinak összefüggése 
az életkorral

OIS  
Elért  

identitás

OIS  
Moratórium

OIS 
Korai 
zárás

OIS 
Diffúz 

identitás

PIK 
Keresés  
és kétség

PIK  
Családi 

mintakövetés

PIK  
Elköteleződés 

halogatása

Életkor r
p

-,084
 ,213

-,201**

 ,003
,024
,722

-,178**

 ,008
-,222**

 ,002
-,005
 ,941

-,191**

 ,008

**p < 0,01
3. táblázat. Az OIS és PIK alskálái közötti összefüggések

OIS_Elért 
identitás OIS_Moratórium OIS_Korai 

zárás
OIS_Diffúz 

identitás

PIK Családi  
mintakövetés

r
p

,160*

,023
,048
,498

,238**

,001
-,099
,163

PIK Keresés  
és kétség

r
p

,019
,788

,334**

,000
,019
,784

,284**

,000

PIK Elköteleződés 
halogatása

r
p

-,064
,373

,058
,422

-,157*

,029
,388**

,000

* < 0,05 ** < 0,01
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san alacsonyabb (p < ,05) pontszámot értek 
el a Családi mintakövetés skálán, mint 
azok, akik ritkán, de gyakorolják a vallást 
(M = 17,78). A PIK Elköteleződés haloga-
tása skálán a nem hívők (M = 18,24) szig-
nifikánsan magasabb eredményt értek el, 
mint azok, akik ritkán gyakorolják a vallást 
(M = 12,39) (p < ,05) és szintén szignifi-
kánsan magasabb eredményt hoztak, mint 
a vallást rendszeresen gyakorlók (M = 
11,47) (p < ,001). A maguk módján vallá-
sos személyek (M = 15,14) és a vallást rend-
szeresen gyakorlók (M = 11,47) között is 
szignifikáns eltérés volt (p < ,05). Végül, 
a Pályaidentitás Skála Korai zárás alskálá-
ján szignifikáns különbség volt a nem hívők 
(M = 9,83), és a rendszeres vallásgyakor-
lók között (M = 13,57)(p < ,001). Harmadik 
hipotézisünk tehát részben igazolást nyert.

Negyedik hipotézisünk, az egyik szülő 
kiesése (válás vagy haláleset miatt), a pálya-
identitás, valamint a párkapcsolati elköte-
leződési hajlandóság közötti összefüggé-
sek vizsgálatára független mintás t-próbát 
alkalmaztunk. A PIK Családi mintaköve-

tés skáláján azon személyek, akik kétszülős 
családban nőttek fel, szignifikánsan maga-
sabb eredményt értek el, mint azok, akik 
nem (t(192) = 3,047; p < ,05). Úgyszintén 
a Pályaidentitás Skála Korai zárás alská-
láján szignifikánsan nagyobb pontszámot 
értek él azok, akik kétszülős családban 
nőttek fel (t(218) = 2,33; p < ,05). Más skálák 
és az egyes csoportok összehasonlítása 
között nem találtunk szignifikáns összefüg-
gést. A válás és haláleset összehasonlítása 
nem mutatott ki szignifikáns különbséget 
a pontszámokban. Negyedik hipotézisünk 
tehát nem igazolódott be, miszerint a válás 
hatást gyakorol a fiatal felnőttek párkap-
csolati elköteleződési hajlandóságára, míg 
a pályaidentitására nem. A pontos eredmé-
nyeket az 5. táblázat közli.

Ötödik hipotézisünk alapján a szülők 
nevelési stílusa, valamint a párkapcsolati 
elköteleződési hajlandóság és pályaidentitás 
között együttjárást várunk. A Párkapcso-
lati Identitás Kérdőív esetén az anya enge-
dékeny nevelési stílusa gyenge erősségű, 
pozitív együttjárást mutat az Elkötelező-

4. táblázat. A varianciaanalízis eredményei az identitásskálák esetében a vallásgyakorlás  
gyakorisága szempontjából

Nem hívő Nem gyako-
rolja vallását

Maga módján 
vallásos

Ritkán az 
egyházában

Rendszeresen
az egyházában F Szign. 

(p)
M SD M SD M SD M SD M SD

PIK Családi 
mintakövetés 
Mintakövetés

10,10 5,389 12,10 6,625 13,74 5,557 17,78 5,036 16,22 5,616 10,409 ,000

PIK  
Elköteleződés 
halogatása  
hiánya

18,24 8,145 17,40 9,023 15,14 7,138 12,39 5,500 11,47 4,583 8,581 ,000

OIS Korai 
zárás 9,83 3,37 12,5 6,09 12,13 5,71 11,95 3,57 13,57 5,004 4,159 ,003
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dés halogatása alskálával (r = ,208; p < ,05), 
továbbá szintén egy gyenge erősségű, nega-
tív együttjárást mutat a Családi Mintaköve-
tés alskálával (r = -,147; p < ,05). Az anya 
nevelési stílusa és a Párkapcsolati Identi-
tás Kérdőív más skálái között nem találtunk 
szignifikáns együttjárást. Az apa irányí-
tó/megkívánó nevelési stílusa gyengén és 
negatívan korrelál az Elköteleződés haloga-
tása skálával (r = -,178; p < ,05), valamint 
gyenge erősségű, pozitív korrelációt mutat 
a Családi Mintakövetés skálával (r = ,282; p 
< ,001). Továbbá az apa tekintélyelvű neve-
lési stílusa és az Elköteleződés halogatása 
skála között szintén gyenge erősségű, pozi-
tív együttjárást kaptunk (r = ,148; p < ,05).

A Pályaidentitás Skála esetén a Korai 
zárás enyhe pozitív összefüggést mutat 

mind az anya (r = ,249, p < ,000), mind az 
apa irányító/megkívánó nevelési stílusával 
(r = ,327, p < 000). Továbbá az anya engedé-
keny nevelési stílusa enyhe összefüggésben 
van a diffúz identitással (r = ,219, p < 001). 
A kérdőívek közötti korrelációs és szignifi-
kanciaértékeket a 6. táblázat foglalja össze.

Lineáris regresszióanalízist végeztünk, 
hogy megvizsgáljuk, az anya és az apa neve-
lési stílusa milyen mértékben jósolják be 
a párkapcsolati elköteleződési hajlandóságot 
és a pályaidentitást. Az elemzésbe a koráb-
ban elvégzett korrelációban szignifikáns 
összefüggéseket vettük bele (ld. 6. táblázat).

Az anya engedékeny nevelési stílu-
sa a PIK Családi mintakövetését 1,7%-ban 
ma     gyarázza (R2adj = ,012), a modell nem 
szignifikáns (F(1, 192) = 3,274, p > ,05). 

5. táblázat. A kétszülős és egyszülős családban felnőtt személyek közötti összehasonlításra végzett 
független mintás t-próba eredménye

Kétszülős család Egyszülős család
t df Szign. (p)

M SD M SD

PIK Családi Mintakövetés 14,98 6,149 12,02 5,684 3,047 192 ,003

OIS Korai zárás 12,84 5,194 11,13 4,542 2,330 218 ,021

6. táblázat. Szignifikáns korrelációk a Pályaidentitás Skála, Párkapcsolati Identitás Kérdőív és 
a Szülői Autoritás Kérdőív skálái között

Anya  
engedékeny

Apa  
engedékeny

Anya 
irányító

Anya 
autokrata

Apa 
irányító

Apa 
autokrata

PIK Csaldi 
mintakövetés

r
p

-,147*
,040

,069
,343

,133
,065

,089
,216

,282**
,000

-,002
,980

PIK Elkötelező-
dés halogatása

r
p

,208**
,004

-,043
,552

-,129
,073

-,006
,931

-,178*
,013

,148*
,039

OIS Korai zárás r
p

,034
,616

,008
,906

,249**
,000

,056
,411

,327**
,000

,109
,107

OIS Diffúz 
identitás

r
p

,219**

,001
,011
,866

-,003
,965

,003
,970

-,032
,633

,001
,988

* < 0,05 ** < 0,01
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Az anya engedékeny nevelési stílusának 
hatása ebben az esetben nem szignifikáns.

Az anya engedékeny nevelési stílusa 
a PIK Elköteleződés halogatásának 4,7%-át 
magyarázza (R2adj = ,042), a modell szig-
nifikáns (F(1, 192) = 9,548, p < ,05). Az anya 
engedékeny nevelési stílusának hatása szig-
nifikáns (β = ,218, t(194) = 3,090, p < ,05).

Az apa irányító/megkívánó nevelési stílu-
sa a PIK Családi mintakövetését 7,7%-ban 
magyarázza (R2adj = ,072), a modell szig-
nifikáns (F(1, 192) = 16,078, p < ,001). Az apa 
irányító/megkívánó nevelési stílusának hatása 
szignifikáns (β = ,278, t(194) = 4,010, p < ,001).

Az apa irányító/megkívánó nevelé-
si stí    lusa a PIK Elköteleződés halogatásá-
nak 4,2%-át magyarázza (R2adj = ,037), 
a modell szignifikáns (F(1, 192) = 8,399, p 
< ,05). Az apa irányító/megkívánó nevelé-
si stílusának hatása szignifikáns (β = -,205, 
t(194) = -2,898, p < ,05).

Az anya engedékeny nevelési stílusa az 
diffúz pályaidentitás 4,9 %-át magyaráz-
za (R2adj = ,044), a modell szignifikáns. 
F(1,218) = 10,962, p < ,01). Az anya engedé-
keny nevelési stílusának hatása szignifikáns 
(β = ,219, t(218) = 3,311, p < ,001).

Az anya irányító/megkívánó nevelé-
si stílusa a korai zárás 6,3%-át magyaráz-
za (R2adj = ,058), a modell szignifikáns 
(F(1,219) = 14,458, p < ,01). Az anya irányí-
tó/megkívánó nevelési stílusának hatá-
sa szignifikáns (β = ,249, t(219) = 3,802, p 
< ,01).

Az apa irányító/megkívánó nevelési 
stílusa a korai zárás 10,8 %-át magyaráz-
za (R2adj = ,103), a modell szignifikáns 
(F(1,219) = 26,083, p < ,001). Az apa irányí-
tó/megkívánó nevelési stílusának hatá-
sa szignifikáns (β = ,327, t(219) = 5,107, 
p < ,001).

Az apa és anya nevelési stílusának hatá-
sait összegzi az 1. ábra.

Összefoglalás

Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy az 
életkorral növekszik mind a párkapcsola-
ti elköteleződési hajlandóság, mind az érett 
pályaidentitás, a diffúzió és moratórium álla-
pota pedig csökken. Eredményeink alapján 
azt mondhatjuk, hogy a diffúzió és a mora-
tórium enyhe csökkenést mutat az életkorral, 

1. ábra. Az anya és apa nevelési stílusának hatása az identitásra (b-értékek)

,218

-,205
,219

,278

,327

,249
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mind a pályaidentitás, mind a párkapcsolati 
elköteleződési hajlandóság esetén. Az ered-
mények részben összhangban vannak 
Waterman (1985, 1999b) kutatásaival, aki 
azt találta, hogy a diffúzió állapota egyete-
mes csökkenést mutat az életkorral az iden-
titás minden területén, a moratórium életkori 
alakulása viszont nem mutat ilyen egyértel-
mű képet. Waterman kutatásaitól eltérően 
mi nem találtunk növekedést az elért iden-
titás terén az életkorral párhuzamosan. Erre 
az egyik magyarázat, hogy a diffúzió és az 
érett identitás nem egy skála két pólusán 
helyezkednek el, hanem ez két egymástól 
viszonylag független jelenség. Ezért a diffú-
zió állapotának csökkenése nem vonja auto-
matikusan maga után az érett identitás fele 
való eltolódást. Waterman (1999b) megjegy-
zi, hogy serdülőkorban, az identitásképzés 
kezdetén a diffúzió intenzívebb csökkené-
se figyelhető meg, míg az érett identitás fele 
való tolódás későbbi évekre tehető.

Bár Marcia kezdeti vizsgálataiban egy 
identitásállapotba sorolták a vizsgálati szemé-
lyeket mindhárom vizsgált terület (szakmai, 
vallási, politikai identitás) alapján, a későb-
bi vizsgálatok nyomán (pl. Luyckx, 2006; 
Waterman,1999b) feltételeztük, hogy a pálya-
identitás, valamint a párkapcsolati elkötele-
ződési hajlandóság tekintetében nincsenek 
feltétlenül azonos stádiumban a fiatal felnőt-
tek. Az eredményeink ezzel ellentétben a két 
terület összefüggéséről tanúskodnak: vizsgá-
latunkban a pályaidentitás terén a moratóri-
um állapota összefügg párkapcsolati szem-
pontból a keresés állapotával, a korai zárás 
a pályaidentitás terén összefüggést mutat 
a párkapcsolati elköteleződés terén a csalá-
di mintakövetéssel, míg a diffúz pályaiden-
titás összefüggésben áll mind a párkapcsolati 
elköteleződés halogatásával, mind a kere-
séssel. Eredményeink Marcia vizsgálataival 

vannak összhangban (Marcia, 1966, 1967), 
aki azt találta, hogy minden vizsgált terü-
let esetén azonos identitásállapotban voltak 
a vizsgált személyek. Ez az eredmény arra  
utalhat, hogy ugyanazon tényezők (pl. szülő–
gyermek-kötődés, nevelési stílusok stb.) 
hatnak a fiatal felnőttek pályaidentitására és 
párkapcsolati elköteleződési hajlandóságá-
ra. Ezek egyeseknél toporgást, az elkötelező-
dés elodázását okozzák szakmai és párkap-
csolati síkon egyaránt (diffúzió), másoknál 
a családi minták fokozott hatása érvényesül 
úgy szakmai, mint magánéleti síkon (korai 
zárás), megint mások pedig egyszerre élnek 
át intenzív keresést szakmai és párkapcsola-
ti téren egyaránt (moratórium). Ugyanakkor 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, 
hogy keresztmetszeti vizsgálat lévén, kuta-
tásunk csak pillanatfelvételt nyújt a vizsgá-
lati személyek aktuális identitásállapotáról, 
de ezek változhatnak idővel, a diffúziótól 
az érett identitás fele haladva. Különösen 
a moratórium állapota bizonyul időben insta-
bilnak, szorongáskeltő jellegéből adódóan 
(Waterman, 1999b).

Feltételeztük továbbá, hogy a vallásos-
ság összefüggést mutat az párkapcsolati 
elköteleződési hajlandósággal, a pályaidenti-
tással viszont kevésbé. Hipotézisünk részben 
beigazolódott. Eredményeink alapján szig-
nifikáns összefüggéseket találtunk a vallá-
sosság, valamint a PIK Családi mintakövetés 
alskálája, Elköteleződés halogatása alskálá-
ja, illetve a Pályaidentitás Skála Korai zárás 
alskálája között. A vallásgyakorlás gyako-
riságával kapcsolatos kérdésre adott vála-
szok alapján úgy tűnik, minél rendszeresebb 
vallásgyakorló valaki, annál inkább jellem-
ző rá a családi mintakövetés a párkapcsolati 
elköteleződés terén, és annál kevésbé jellem-
ző rá az elköteleződés halogatása. Úgy tűnik 
tehát, hogy azok a készülődő felnőttek, akik 



44 Elekes Szende – Mikuska Petra – Komlósi Piroska

számára fontos a vallásgyakorlás, szüle-
ik példája nyomán határozták el jövőbe-
ni párkapcsolati formájukat, és házassággal 
kapcsolatos attitűdjeik sokkal pozitívabbak. 
Ezek az eredmények összhangban vannak 
előző kutatásunkkal, amelyben azt talál-
tuk, hogy a párkapcsolati elköteleződéssel 
kapcsolatos hajlandóság közepes erősségű 
összefüggést mutat a vallásnak tulajdoní-
tott fontossággal, valamint a vallásgyakorlás 
rendszerességével (Elekes és mtsai, 2017). 
Meglepőbb eredmény viszont, hogy a vallá-
sukat rendszeresen gyakorlók szignifikán-
san nagyobb valószínűséggel korai zárók 
a pályaidentitás terén, mint a nem hívők. Ez 
az eredmény összhangban van Markstrom 
és munkatársai (1994) kutatásával, miszerint 
az elért identitású és a korai záró serdülők 
sokkal rendszeresebben járnak templomba, 
mint a moratórium és az identitásdiffúzió 
állapotában lévő személyek. Megjegyezzük, 
hogy korrelációs összefüggésről lévén szó, 
nem tudjuk eldönteni, hogy melyik tényező 
az ok és melyik az okozat. Az eredményre 
egy lehetséges magyarázat, hogy ugyanazon 
tényező, pl a szülőkhöz való érzelmi közel-
ség áll mindkét jelenség háttérében, ami 
fogékonnyá teszi a fiatalt a családi minták 
követésére mind a vallásgyakorlás, mind 
a szakmai döntések terén.

Következő hipotézisünkben feltételez-
tük, hogy az egyik szülő hiánya, különösen 
a szülők válása kihatással van a készülődő 
felnőttek párkapcsolati elköteleződési hajlan-
dóságára, vagyis az elvált szülők gyerekei 
negatívabb attitűdöket tanúsítanak a párkap-
csolati elköteleződéssel szemben, mint 
a kétszülős családban felnőtt fiatalok. Ered-
ményeinkben azt találtuk, hogy az egyszü-
lős családban felnőtt gyermekekre – függet-
lenül attól, hogy szüleik elváltak vagy egyik 
szülőjük meghalt – kevésbé jellemző a csalá-

di mintakövetés a párkapcsolati elkötelező-
dési hajlandóság terén, valamint a korai 
zárás a pályaidentitás terén. Ez érthető is, 
hiszen a szülők válása csökkenti a családi 
minták, például a házasságkötés követésé-
nek vágyát (Horváth-Szabó, 2014), és mind-
két szülő jelenléte inkább valószínűsíti, hogy 
a gyermek szülői befolyás alá kerül a pálya-
választás során. Ugyanakkor, elvárásaink-
kal ellentétben az elvált szülők gyerekeire 
nem jellemzőbb az elköteleződés halogatása, 
mint a kétszülős családban felnőtt fiatalokra. 
Ez az eredmény azokkal a kutatásokkal van 
összefüggésben melyek azt mondják, hogy 
a szülők házastársi kapcsolatának minősé-
ge, a szülők közti házastársi konfliktusok 
inkább felelősek a gyermek későbbi kapcso-
lati problémáiért, mint a válás (Cui és mtsai, 
2008; Stadelmann és mtsai, 2010). 

Végül Waterman (1999b) és Berzonsky 
(2004) nyomán együttjárást feltételeztük a szü    -
lők nevelési stílusa, valamint az identitásálla-
potok között. Ezt a feltételezésünket a kapott 
eredmények részben igazolták. Elvárásaink-
kal összhangban azt találtuk, hogy az anya 
engedékeny nevelési stílusával szignifikán-
san együtt jár a készülődő felnőttek eseté-
ben a párkapcsolati elköteleződés halogatása, 
valamint a pályaidentitás terén a diffúzió. Ez 
összefüggésben áll Berzonsky (2004) ered-
ményeivel, miszerint az engedékeny nevelé-
si stílus a diffúz identitásállapot prediktora. 
Az anya engedékeny nevelési stílusa továbbá 
fordított irányban együtt jár a családi mintakö-
vetéssel. Tehát minél inkább engedékenyebb -
nek írták le a vizsgálati személyek az anyjukat, 
annál kevésbé volt jellemző rájuk a mintakö- 
vetés a párkapcsolati elköteleződés tekinte té       - 
ben. Ez az eredmény is alátámasztja a szak- 
irodalomban leírtakat. Az engedékeny ne       ve-
lési stílus pontosan az ellentéte a tekintély elvű 
nevelésnek, és ez utóbbinak valószínű követ-
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kezménye a korai zárás (Berzonsky, 2004). 
Ebből kifolyólag, ha az anya engedékeny, 
ke   vés az elvárása és nem gyakorol kontrollt 
(Baumrind, 1991), akkor a fiatalra leginkább 
az exploráció és az elköteleződés hiánya, 
valamint az erre a területre irányuló érdek-
telenség jellemzi, nem pedig a korai zárásra 
jellemző felfedezések nélküli elköteleződés. 
Feltételezésünket megerősítette továbbá, hogy 
az apa irányító/megkívánó nevelési stílusa 
és a párkapcsolati elköteleződés halogatása 
között fordított irányú, szignifikáns kapcsolat 
van. Ez érhető, hisz a szakirodalom alapján az 
irányító/megkívánó nevelési stílus az explorá-
ción alapuló elköteleződést segíti elő, vagyis 
a pszichológiailag adaptívabb identitásállapo-
tokat (Berzonsky, 2004; Ratner, 2014). Tehát 
amennyiben az apára a demokratikus neve-
lés jellemző, elősegíti, hogy a fiatal képes-
sé váljon elköteleződni valaki mellett hosszú 
távon, intim kapcsolatban.

Meglepő eredmény, hogy mind az anya, 
mind az apa irányító/megkívánó nevelé-
si stílusa összefügg a korai zárással a pálya-
identitás terén, az apáé a családi mintaköve-
téssel is a párkapcsolati elköteleződés te    rén. 
A szülők demokratikus nevelési stílusa és 
a ko    rai zárás közötti kapcsolatot azzal tud -
nánk magyarázni, hogy egy demokratiku-
san nevelő szülő, aki hajlandó megbeszélni 
a gye        rekeivel a döntéseit és megmagyarázni 
számukra az elvárásait (Baumrind, 1991), kö  -
vetendő mintaként és iránymutatóként szol-
gálhat a fiatal számára a pályaválasztás terén. 
Úgy véljük továbbá, hogy az olyan szülő, 
aki képes meleg gondoskodással elvárásokat 
támasztani a gyermeke felé, valószínűsíthető-
en a házasságában is hasonló irányokat követ. 
A házasságot ezáltal az egymás iránti gondos-
kodás és elköteleződés jellemzi, amit a gyer-
mek is szívesen követ mintaként, nem pedig 
azért, mert „ráerőltették”. Ezt támasztja alá 

az is, hogy a Párkapcsolati Identitás Kérdő-
íven a Családi Mintakövetés skála esetében 
kevéssé az olyan állítások jellemzőek, melyek 
a kontroll és az irányítás miatti korai zárást 
írják le, mint inkább egy családi minta köve-
tését – ahogyan a skála elnevezése is mutat-
ja. Például „A szüleim példája nyomán én is 
meg szeretnék házasodni.”. Végül a korábbi 
kutatásokkal ellentétben az apa tekintélyel-
vű nevelési stílusa és a családi mintakövetés 
között egy negatív irányú, gyenge kapcsola-
tot találtunk. Annak hátterében, hogy miért 
jellemzőbb a tekintélyelvű nevelési stílus-
ban nevelt fiatal felnőttre a családi mintának 
való ellentmondás, serdülőkori/fiatal felnőtt-
kori ellenkezés feltételezhető, amelyben az 
egyén önszántából megpróbál szembemenni 
a mindent kontrollálni vágyó szülő elképze-
léseivel.

A szülői nevelési stílusok és identitásál-
lapotok közötti szignifikáns összefüggéseket 
továbbá regresszióelemzésnek vetettük alá. 
A szülői nevelési stílusok az identitásállapo-
tok varianciájának viszonylag kis százalékát 
magyarázzák (4,2%–10,8%), viszont hatá-
suk szignifikánsnak bizonyul, ezért szere-
pük semmiképp sem elhanyagolható.

Következtetések 

Kutatásunkban arra a kérdésre kerestük 
a választ, hogy milyen összefüggések van  -
nak a készülődő felnőttek identitásállapo-
ta, valamint származási családjuk bizonyos 
jellemzői, például a szülők válása, illetve 
az anya és apa észlelt nevelési stílusa kö   -
zött. Az identitáson belül két olyan terület-
re fókuszáltunk, amelyek nagy jelentőség-
gel bírnak a serdülőkor és a felnőttkor közti 
átmenet során: a pályaidentitás, valamint 
a párkapcsolati formákról, elköteleződés-
ről kialakított vélekedések. Első érdekes 
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eredmény, hogy a vizsgált személyek, úgy 
tűnik, azonos stádiumban vannak mindkét 
vizsgált területen: tehát például, aki diffúzi-
óban van a pályaidentitás terén, nagy való-
színűséggel negatívan viszonyul a párkap-
csolati elköteleződéshez, aki korai zárónak 
bizonyul a pályaidentitás terén, hajlamos 
a családi minták átvételére a párkapcsolati 
elköteleződést, házasságkötést illetően. 

Elvárásainknak megfelelően megerősítést 
nyert, hogy a szülő, különösen az anya enge-
dékeny nevelési stílusa összefügg az identi-
tásdiffúzióval, vagyis a toporgással, elkötele-
ződési nehézségekkel, mind a pályaidentitás, 
mind a párkapcsolatok terén. Meglepő ered-
ménynek számít, hogy az ideálisnak számí-
tó irányító/megkívánó nevelési stílus kutatá-
sunkban a korai zárással mutat összefüggést 
mindkét területen. Ugyanakkor a fiatal szár-
mazási családjának struktúrája, azon belül 
az egyszülős családban való nevelkedés és 
a szülők válása úgy tűnik, hogy nem befo-
lyásolja a fiatal elköteleződéshez való viszo-
nyulását, csupán a korai zárással mutat szig-
nifikáns összefüggést: a kétszülős családban 
felnövekedett fiatalok hajlamosabbak a szülői 
befolyás iránti fogékonyságra és a csalá-
di mintakövetésre mind a pályaválasztás, 
mind a párkapcsolati elköteleződés (házas-
ságkötés) terén. Úgy tűnik át kell gondol-
nunk, amit a korai zárásról tudtunk. Való-
színűleg az, ami Marcia idejében, az 1960-as 
évek derekán kevésbé adaptív identitásálla-
potnak számított – hisz a hippikorszakban 
a hagyományos, szülők által képviselt érté-
kek megkérdőjelezése kívánatos volt –, 
napjainkban, egy kaotikusabb, sokkal keve-
sebb támponttal jellemezhető világban érthe-
tőnek tűnik a szülők értékeivel való azonosu-
lás a pozitív családi hatások, minták esetén.

Eredményeinkkel rávilágítottunk arra, 
hogy a fiatal felnőttkori identitásproblé-

mák, elköteleződési nehézségek nem pusz-
tán bizonyos korunkra jellemző társadalmi 
kihívások számlájára írhatók, hanem hátte-
rében szerepet játszhatnak családi ténye-
zők, például a szülők nevelési stílusa. Ezál-
tal közelebb kerültünk a napjaink ifjúságát 
jelentősen érintő kapunyitási krízis jelen-
ségének megértéséhez. Az eredményeknek 
konkrét gyakorlati hozadékuk van a gyer-
meknevelés szempontjából. Úgy véljük, 
fon           tos lehet felhívni a szülők figyelmét 
a fia     talok identitásalakulásában játszott sze  -
repükre egész kicsi koruktól, hogy a szélső-
ségeket kerülve, a gyermek szükségleteire 
érzékenyen, de elvárásokat, kereteket felál-
lítva neveljék gyermekeiket. 

A kutatás korlátai és jövőbeni fejlesztési 
lehetőségek

A kutatás több módszertani korláttal rendel-
kezik. A vizsgálati mintára elmondható, 
hogy torzít a 20–24 évesek, ezzel egyidejű-
leg a felsőoktatásban résztvevők irányába, 
a 25–29 éves korosztály jelentősen kisebb 
arányban képviselteti magát. A nemek rész-
vétele sem volt arányos, hiszen háromszor 
annyi nő vett részt a vizsgálatban, mint férfi. 
Továbbá a teljes populációhoz viszonyít-
va a mintában túlreprezentáltak a val   lást 
fon    tosnak tartó, és rendszeresen gya   korló 
személyek. A jövőben érdemes lehet erre fi    -
gyelni a mintavételnél.

Fontos módszertani probléma, hogy 
a vizs     gálati személyek életkora a válás 
vagy a haláleset idején nagy szórást mutat, és 
a minta kis elemszáma miatt nem volt lehe-
tőség statisztikai különbségek kimutatásá-
ra a szülő kiesése óta eltelt idő függvényé-
ben. Ehhez hasonlóan a kis elemszám miatt 
nem eredményezett szignifikáns különbsé-
get a vizsgált változók tekintetében, hogy 
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a szülő a válást vagy halálesetet követően 
létesített vagy nem új párkapcsolatot.

További lényeges korlát, hogy a Szülői 
Autoritás Kérdőív hazai adaptációját kis 
elemszámú (112 fős) mintán végezték, és nem 
sikerült Buri (1991) háromfaktoros struktú-
ráját kialakítani (Makkos, 2017). Ezen kívül 
a vizsgálati személyek részéről érkező vissza-
jelzések alapján is azt lehet mondani, hogy 
a Szülői Autoritás Kérdőív tételei hosszúak, 
sok esetben nehéz eldönteni, hogy az ötfokú 
Likert-skálán hogyan értékeljenek egyes állí-
tásokat, mert azok több tagmondatból állnak. 

Végül, de nem utolsó sorban, a különbö-
ző változók között szignifikáns, de csupán 
gyenge összefüggéseket kaptunk. 

Mivel a vizsgálati személyek szárma-
zási családjára csupán néhány kérdésben 

kérdeztünk rá (kétszülős vagy egyszülős 
családban nőtt-e fel, válás vagy haláleset az 
egyszülősség oka stb.), úgy véljük a jövőre 
nézve érdemesebb részletesebb informáci-
ókat nyerni a vizsgálati személyek szárma-
zási családjáról: egyrészt a válás körülmé-
nyeiről (pl. hány éves volt, amikor történt, 
kivel élt a válás után, újraházasodott-e az 
őt nevelő szülő stb.), és egy kellőn nagy 
mintán kimutatható lenne az ezen ténye-
zők által játszott szerep. Másrészt érdemes 
lenne más változókat is vizsgálni, amelyek 
a szakirodalom tanúsága szerint szerepet 
játszhatnak a fiatal felnőttek identitásala-
kulásában, például a szülők kapcsolatának 
minősége, konfliktusai, szülő–gyermek-kö-
tődés (Waterman, 1999b; Cui és mtsai, 
2008; Stadelmann és mtsai, 2010).

Summary

The relation of occupational identity, relationship commitment  
and family variables in emerging adulthood

Background and aims: In the last few decades the search for identity has been postponed 
until the end of the twenties (Arnett, 2000). Arnett calls this specific period between 19 
and 29 emerging adulthood. According to Waterman (1999b), some family variables may 
foster or hinder the process of identity formation. In the present study we focus on the 
role of parenting styles and parental divorce in emerging adults’ occupational identity and 
relationship commitment.
Method: Besides demographic variables and data regarding the participants’ family 
background, we used the Melgosa Occupational Identity Scale (OIS), Relationship Identity 
Questionnaire, Parental Authority Questionnaire (PAQ), and two items measured religious 
faith. The sample consisted of 220, 19–29 year old emerging adults.
Results: We found that identity diffusion and moratorium show a slight negative correlation 
with age. Religious faith is positively related to foreclosure and the acceptance of family 
patterns regarding marriage, while it is negatively related to identity diffusion and the lack 
of commitment in relationships. In contrast with our expectations, children of divorced 
parents do not show higher rates of less adaptive identity statuses, while individuals who 
grew up in two-parent families show higher rate of foreclosure, regarding both occupational 
identity and marriage. According to our expectations the permissive parenting style of the 
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mother is related to identity diffusion, while the authoritative parenting style of both the 
mother and the father is associated with the higher rate of foreclosure.
Discussion: The parenting styles explain a relatively small proportion from the variance of 
identity statuses, but their effect is significant, so their role should not be neglected.
Keywords: identity, identity status, emerging adulthood, parenting style
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