
1419-8126 © 2013 Akadémiai Kiadó, Budapest

A szülôi bánásmód összefüggése  
a konfliktuskezeléssel:  

nemi különbségek és nemi szerepek

Meskó Norbert1,2∗ — LáNg ANdrás2 — FereNczhALMy rékA2,3 — 
MikLós krisztiNA1 — gLöckNer bArbArA1

 
1 Pécsi tudományegyetem, illyés gyula kar, Pedagógusképzô intézet, szekszárd

2 Pécsi tudományegyetem, bölcsészettudományi kar, Pszichológia intézet, Pécs
3 Pécsi tudományegyetem, Pollack Mihály Mûszaki kar, Pedagógia tanszék, Pécs

(beérkezett: 2012. április 5.; elfogadva: 2013. január 11.)

Elméleti háttér: A konfliktuskezelés a pszichológia több területének érdeklôdésére is számot 
tartó jelenség. A tudományos kutatásban fôként az asszertivitással, illetve a kooperativi-
tással jellemezhetô viselkedési formákkal összefüggô egyéb tényezôk hatását elemzik, míg 
az alkalmazott pszichológiában az említett viselkedések technikai kivitelezésére, tanulha-
tóságára fektetik a hangsúlyt. számos vizsgálati eredmény számol be arról, hogy a bioló-
giai nem, a nemi szerep és a kora gyermekkori élmények mind hatással lehetnek az egyén 
preferált konfliktuskezelési stratégiájára. Célkitûzés: Vizsgálatunk célja annak feltárása volt, 
hogy a biológiai nem, a nemi szerep és a szülôi bánásmód miként függ össze a preferált 
konfliktuskezelési stratégiával. Módszer: A nemi szerep mérésére a bem-féle Nemi szerep 
kérdôívet, a korai kötôdés mérésére a Neveltetésem emlékei kérdôívet, a konfliktuskeze-
lési stratégiák mérésére pedig a thomas—kilmann-féle konfliktuskezelési kérdôívet vettük 
fel 125 egyetemistával (65 nô, 60 férfi). Eredmények: eredményeink szerint (1) a preferált 
konfliktuskezelési stratégia nem függ a biológiai nemtôl, azonban összefügg a nemi sze-
reppel: a nôiesebb egyének kooperatívabbak, a férfiasabbak pedig asszertívebbek. (2) A 
korai szocializáció hatással van a nemi szerepek alakulására és a konfliktuskezelési stílus-
ra is: a magasabb szülôi visszautasításról beszámolók maszkulinabbak és asszertívebbek, 
míg a magasabb szülôi érzelmi melegségrôl beszámolók femininebbek és kooperatívabbak. 
(3) Amikor a nemi szerepre kontrollált parciális korrelációt számítottunk a szülôi bánásmód 
és a konfliktuskezelés között, a próba megmutatta, hogy a nemi szerep közvetít a két té-
nyezô között. Következtetések: Mivel korábbi vizsgálatokban a nemiszerep-identitás és a 
prenatális gonadális hormonok között összefüggést találtak, azt feltételezzük, hogy eredmé-
nyeink is biopszichológiai perspektívából értelmezhetôk. A tanulmányban két lehetséges 
modellt vázolunk fel, amely bemutatja, hogy a magasabb tesztoszteronszinttel összefüggô 
férfiasabb nemi szerepidentitás miként kapcsolódhat össze az asszertívebb konfliktuske-
zeléssel és az érzelmileg elutasítóbb, kevésbé meleg szülôi bánásmóddal.
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1. Bevezetés

1.1. konfliktus, kooperativitás, asszertivitás

A pszichológia régóta foglalkozik a konfliktus jelenségének kutatásával 
(pl. deutsch, 1973) és alapvetôen két nézôpontból közelíti meg a kérdést. 
A kutatások egyik iránya a személyközi konfliktusok mibenlétét próbálja 
leírni és olyan elméleti modellt alkotni, amely segítségével feltárható, ta-
nulmányozható a konfliktus (mély)lélektani és viselkedéses háttere. A ku-
tatások másik iránya az egyén által alkalmazott konfliktuskezelési straté-
giák gyakorlati alkalmazhatóságával, taníthatóságával foglalkozik, és fô-
ként mint a személy fejleszthetô interperszonális készségét tárgyalja. Míg 
elôbbi inkább a tudományos pszichológia tárgyköreként érinti a konfliktus 
témáját, addig utóbbi az alkalmazott pszichológia (szervezeti és munka-
lélektan, pedagógiai pszichológia stb.) felôl közelíti meg a jelenséget. A 
konfliktuskezelés azonban olyannyira része mindennapi életünknek, hogy 
a téma tanulmányozása közben nem is minden esetben lehetséges a fenti 
célok szigorú szétválasztása (de dreu & gelfand, 2008).

A személyek közötti érdekellentéttel, konfliktussal foglalkozó kutatások 
— akár elméleti, akár gyakorlati felhasználhatóság felôl közelítették a kér-
dést — két fô dimenziót találtak, amely kapcsolatban áll a konfliktuskeze-
léssel: az egyik a versengés, a másik az együttmûködés vagy kooperativi-
tás (schneider, benenson, Fülöp, berkics, & sándor, 2011). A versengés és 
az együttmûködés kapcsolatának elemzése rámutat, hogy a korábban egy-
mást kölcsönösen kizáró mûködés helyett napjainkban inkább kevert stra-
tégiákról beszélhetünk (Fülöp, 2001).

1.2. Nemi különbségek, nemi szerepek, nemi hormonok

A konfliktuskezelésben számottevô nemi különbséget találtak a kutatók 
(holt & deVore, 2005). A férfiak és nôk közötti pszichológiai különbség 
adódhat egyrészt biológiai, másrészt társas okokból, attól függôen, hogy 
a nemi eltérést alapvetôen biológiai kondíciókkal (nemi különbségek) 
vagy a nemi szocializációval hozzuk összefüggésbe (nemiszerep-beli el-
térések).

A nemek közötti és a nemen belüli különbségek egyik oka az egyének 
között mérhetô nemiszerep-beli eltérés lehet. A szociális konstruktivista 
elméletek (pl. chafetz, 1978) szerint a nemi szerep a szocializáció során 
alakul ki, amelyet valamelyest meghatároz a biológiai nem és minden olyan, 
a kultúra által elôírt, nemi szerephez tartozó elvárás, amelyet az adott tár-
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sas közegben nôiesnek vagy férfiasnak tartanak. A nemi szocializáció né-
zôpontjából a nemek között fellelhetô különbségek tanulás útján alakulnak 
ki. Az egyén (aki biológiai nemébôl adódóan nônek vagy férfinak születik) 
rövid idô alatt megtanulja, hogy milyen viselkedés, attitûd, vélekedés az, 
amely társadalmilag elfogadott a nôk és férfiak számára, és eszerint a tár-
sas nemi norma szerint is fog viselkedni (doyle & Paludi, 1998). e meg-
közelítés szerint azt a konfliktuskezelési stratégiát alkalmazzuk, amelyik 
leginkább egybevág a biológiai nemünkrôl alkotott társadalmilag elfoga-
dott viselkedéssel (stockard & Lach, 1989).

egy kulturális összehasonlító vizsgálatban gneezy, Leonard és List 
(2009) például azt találta, hogy a kultúra szerepe meghatározó lehet a ver-
sengô viselkedésben mért nemek közötti különbségben. két távoli társa-
dalmat vettek górcsô alá, a kelet-afrikai tanzánia sztyeppéin élô maszájo-
kat, akikre a patriarchális berendezkedés jellemzô, valamint a matrilineá-
lis1 khasi törzset, melynek tagjai indiában élnek. A patriarchátusban élô 
nôk kevésbé voltak versengôk a férfiakhoz képest (akárcsak a nyugati vi-
lágban élô nôk), a matrilineális kultúrában élô nôk pedig versengôbbek 
voltak a férfiaknál. Valójában azt találták, hogy a khasi nôk éppolyan kom-
petitívek voltak, mint a maszáj férfiak.

Az evolúciós pszichológia és a viselkedésgenetika az egyének közötti 
magatartásbeli különbséget a háttérben meghúzódó genetikai tényezôkkel 
magyarázza (buss, 1994; Plomin, 2001). eszerint a paradigma szerint a 
nemi különbségek azért alakultak ki a törzsfejlôdés során, mert a nôkre és 
férfiakra eltérô evolúciós nyomás nehezedett, amikor megoldást igyekez-
tek találni az olyan alapvetô problémákra, mint a túlélés és a szaporodás.

A kihívás-hipotézis szerint (challenge hypothesis — Archer, 2006; Wing-
filed, hegner, dufty, & ball, 1990) — amelyet eredetileg a monogám párzá-
si rendszerû madárfajokban tapasztalt tesztoszteron—agresszió összefüggés 
magyarázatára használtak — a tesztoszteron szintje a hímekben a párzási 
idôszakban megemelkedik, amely támogatja a szaporodással kapcsolatos 
viselkedést és élettani folyamatokat. A kihívás idôszaka alatt a megemel-
kedett tesztoszteronszinttel összefüggô agresszívebb magatartás áll a hímek 
domináns, területfenntartó és partnert ôrzô viselkedésének hátterében 
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1 A matrilineáris (az anyai örökösödést hangsúlyozó) kultúrákban a fiatal házaspár az 
asszony családjához közel (pl. annak szüleinél vagy annak falujában) telepedik le, és az 
anyagi javak öröklése is anyai ágon történik. ezekben a kultúrákban a feleségekre szaba-
dosabb, kicsapongóbb szexualitás jellemzô, mint az apai származási vonalat hangsúlyozó 
társadalmakban. Ugyanis ilyen feltételek között, ha egy nônek nem a férjétôl születik gyer-
meke, az ôt körülvevô családhoz az utódot akkor is vérségi kötelék fûzi, és az anyának 
nyújtott rokoni támogatás nem csökken.



48

(Wingfield és mtsai, 1990) számos vizsgálat erôsíti meg, hogy a kihívás-hi-
potézis alkalmazható más gerinces fajokra, többek között a fôemlôsökre is 
(Muller & Wrangham, 2004).

Az ember esetében számos fajspecifikus jellemzô figyelembevételével 
tekinthetjük érvényes magyarázatnak a kihívás-hipotézist. A kutatók po-
zitív összefüggést találtak a tesztoszteronszint és az agresszió, a dominan-
cia, az erôszakosság, valamint többek között a vezetôi hajlamok között. 
összességében elmondható, hogy fajunk esetében is kapcsolat mutatható 
ki a tesztoszteronszint és az erôszak alapú dominancia, valamint a preferált 
párválasztási stratégia között. A magasabb tesztoszteronszintet mutató 
férfiak hajlamosabbak az extraverzióra, kockázatvállalásra, antiszociális 
viselkedésre és kevesebb stabil párkapcsolatuk van, ugyanakkor nyitot-
tabbak az alkalmi szexuális kapcsolatok iránt (Archer, 2006).

Azonban a preferált konfliktuskezelési stílus nem egyértelmûen és ki-
zárólagosan függ össze a biológiai nemmel. gayle, Preiss és Allen (1991) 
több tanulmányt összegzô elemzésében azt találta, hogy bár a férfiak in-
kább jellemezhetôk versengéssel, a nôk pedig inkább kompromisszum-
készséggel, az átlagos hatás mértéke viszonylag alacsony volt, és más stra-
tégiák tekintetében (elkerülés, alkalmazkodás, együttmûködés) nem is volt 
mérhetô különbség a nemek között.

Amikor a vizsgálatokban valamilyen szempontból standardizálják a 
csoportot, nem mérhetô szignifikáns nemek közötti eltérés az alkalmazott 
konfliktuskezelés tekintetében (sorenson & hawkins, 1995). Például ko-
rabik, baril és Watson (1993) azt találta, hogy nôi és férfi menedzserek nem 
különböznek egymástól az általuk preferált konfliktuskezelési stílus tekin-
tetében, de különböznek azonos nemû, nem menedzser beosztású kontroll-
csoportjuktól.

Az egyén által alkalmazott konfliktuskezelési stratégiák nemen belüli 
eltérése valószínûleg mégis összefügghet a nemi hormonok hatásával. egy 
vizsgálatban azt találták, hogy azok a nôk, akik tesztoszteront kaptak, ke-
vésbé voltak hajlandóak a másik szempontját figyelembe venni egy meg-
egyezést igénylô kétszemélyes feladathelyzetben (Wright & mtsai, 2012). 
tehát úgy tûnik, hogy a nemen belül mérhetô konfliktuskezelési stratégi-
ák közötti különbség hátterében a tesztoszteronszintben mutatkozó egyé-
ni eltérés is szerepet játszhat. egy régebbi vizsgálatban egyetemista nôk és 
férfiak különbözô társas szituációkban való viselkedése és szervezetük 
tesztoszteronszintje közötti kapcsolatot elemezték (dabbs, bernieri, strong, 
campo, & Milun, 2001). Azt találták, hogy a magasabb hormonszint együtt 
járt a határozottabb, intenzívebb megközelítô viselkedéssel, valamint a 
másiktól függetlenebb, nyugodtabb, könnyedebb kommunikációval, míg 
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az alacsonyabb tesztoszteronszintû résztvevôket barátságosabbnak, figyel-
mesebbnek és idegesebbnek találták a független megítélôk.

A tesztoszteron koncentrációjának köze lehet az egyén nemiszerep-iden-
titásának alakulásához is. számos vizsgálat számol be arról, hogy a gona-
dális szteroidok hatása nem elhanyagolható tényezô a nôiesnek és férfias-
nak tartott személyiségvonások kialakulásában (Auyeung & mtsai, 2009; 
collaer & hines, 1995). Az önkitöltôs technikát alkalmazó, nemiszerep- 
identitást mérô kérdôívek nôiesség és férfiasság skálái összefüggnek bizo-
nyos személyiségvonásokkal. Míg a férfiak általában önérdek-érvényesí-
tôbb és vetélkedôbb viselkedésrôl számolnak be, mint a nôk, addig a nôk 
a gondoskodással és szociabilitással összekapcsolódó vonásokban értéke-
lik magasabbra magukat a férfiaknál (Fink, Manning, & Neave, 2004). 
baucom, besch és callahan (1985) kapcsolatot talált felnôtt nôk hormon-
szintje és nemiszerep-identitása között. Azoknál a részt vevô nôknél, aki-
ket inkább nôies nemiszerep-elvárások jellemeztek, alacsonyabb tesztosz-
teronszintet mértek a kutatók, mint azoknál a társaiknál, akik férfiasabb 
nemiszerep-identitásról számoltak be.

1.3. környezeti hatások, szocializáció, evolúció

Az egyén által alkalmazott konfliktuskezelési stratégia kialakulása hátte-
rében komplex környezeti okok is szerepet játszhatnak (cingöz-Ulu & 
Lalonde, 2007). A tanult tehetetlenség elmélete (seligman, 1975) szerint, 
ha tartósan negatív külsô ingerek érnek bennünket, amelyeket nincs mó-
dunk elkerülni, akkor passzív viselkedéssel reagálunk, amely mintegy a 
megküzdés feladását jelenti. A negatív családi légkör, a szülôi bántalmazás 
olyan gyermekkori élmények lehetnek, amelyek szerepet játszhatnak a 
tanult tehetetlenség és a késôbbi depresszió kialakulásában.

A környezeti hatásoknak ettôl eltérô jelentôségét emeli ki az élettörté-
neti stratégiák elmélete (draper & belsky, 1990). eszerint ôseink arra sze-
lektálódtak a törzsfejlôdés során, hogy olyan változatos viselkedési stra-
tégiákat használjanak, amelyek hatékonyan segítették a túlélést, a szapo-
rodást és a növekedést. Az elmélet alapfeltevése, hogy az egyén mindig 
optimális megoldást igyekszik találni a környezeti problémákra. tehát a 
fejlôdés korai fázisában alkalmazott megoldás (pl. a szülôi gondoskodás 
minôségének függvényében növelni a saját túlélési esélyt), hatással lesz a 
fejlôdés egy késôbbi fázisában meghozott döntésekre is (pl. a szülôi visel-
kedés mintául szolgálhat a késôbbi párválasztásban, illetve a saját szülôi 
viselkedésben is). Az élettörténeti stratégiák elmélete szerint az egyén ki-
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értékeli a környezeti feltételeket és ezek függvényében adaptív döntéseket 
hoz: az idôt, energiát és erôforrást inkább testi fejlôdésére vagy inkább a 
szaporodással kapcsolatos erôfeszítésre fordítja.

A szocializáció evolúciós modellje (belsky, steinberg, & draper, 1991) 
szerint az egyéneket rugalmas döntéshozóknak tekinthetjük, akik életútjuk 
minden pontján döntéseket hoznak a rendelkezésükre álló erôforrások 
felhasználásának módjáról, amelyeket fôként túlélésük és szaporodásuk 
maximalizálására fordítanak. A döntéseket a belsô és külsô környezet öko-
lógiai szempontú összehangolása alapján hozzák az élôlények: olyan vi-
selkedést alkalmaznak, amelyeket saját genetikai rátermettségük és társas/
anyagi környezetük által meghatározott lehetôségeik szempontjából a leg-
kedvezôbbnek tartanak. Az egyes szituációkat kiértékelve az alternatívák 
közül a legelônyösebb viselkedési módokat alkalmazzák, amelyek között 
ún. viselkedéses átkapcsolási mechanizmusokat (tradeoff) mûködtetnek 
(borgerhoff Mulder, 2000). ezen a mechanizmuson keresztül állítja be az 
egyed reprodukciójának (pl. szexuális élet megkezdésének idejét, rövid 
vagy hosszú távú partnerkapcsolatok preferálását stb.) és szülôi ráfordí-
tásának (pl. utódszám, születések közötti intervallum stb.) a számára op-
timális formáját és mértékét, hiszen az erôforrások limitáltak, a szaporodás 
pedig energiabefektetéssel jár.

A fenyegetô környezet hatására kialakuló magasabb tesztoszteronszint 
pontos mechanizmusa még nem ismert, ugyanakkor néhány kutatás fog-
lalkozik ennek feltárásával. Josephs és munkatársainak (2012) eredményei 
azt mutatják, hogy egyes stresszhelyzeteket szimuláló vizsgálati elrende-
zések hatására megemelkedik a tesztoszteronszint a vizsgálati személyek-
ben. ezzel némiképp ellentétes eredményre jutott kuzawa, Adair, Lee és 
Mcdade (2010), akik filippínó férfiak születését követô korai idôszak bio-
metriai adatait hasonlították össze a késôbbi, fiatal felnôttkori mutatókkal. 
eszerint a jobb anyagi körülmények között és az ezzel együtt járó higiéni-
kusabb háztartásokban nevelkedett fiúk, akik anyatejes táplálásban része-
sültek, kevesebb emésztési problémát mutattak. Felnôve pedig korábban 
érték el a serdülôkort, magasabbak, izmosabbak és erôsebbek voltak, va-
lamint magasabb tesztoszteronszintet mértek náluk, mint a kedvezôtlenebb 
körülmények között nevelkedett fiúknál. ezzel együtt korábban megkez-
dett szexuális életrôl és több szexuális partnerrôl számoltak be, mint a 
másik csoport tagjai. Ugyanakkor a lányok esetében nem találtak ilyen 
irányú összefüggést a kutatók a korai fejlôdés és a késôbbi mutatók között. 
Az eredmények megerôsítik azokat az elképzeléseket, hogy a korai tapasz-
talatok nemenként eltérô módon hathatnak a késôbbi fejlôdésre. 
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2. A vizsgálat célja és hipotézisei

Vizsgálatunk célja annak feltárása volt, hogy az egyén által preferált konf-
liktuskezelési stratégia (az együttmûködés és versengés dimenzióiban ki-
fejezve) milyen individuális változókkal függ össze: a biológiai nemmel, 
a nemi szereppel vagy a gyermekkori szülôi bánásmóddal (szocializáció-
val). bár korábban többen is foglalkoztak a konfliktuskezelési stratégiák 
és a nemi szerepek, valamint a biológiai nem kapcsolatának elemzésével, 
továbbá a korai szocializáció konfliktuskezelésre gyakorolt hatásával, nem 
találkoztunk olyan átfogó elméleti modellel, amely az összes említett té-
nyezôt figyelembe véve tárgyalta volna a kérdést. Vizsgálatunk valójában 
az egyén által alkalmazott konfliktuskezelési stratégák kialakulásának le-
hetséges egyedfejlôdési útját próbálja felvázolni úgy, hogy közben bioló-
giai, pszichológiai, evolúciós modelleket és empirikus eredményeket hasz-
nál fel. Az elméleti bevezetô alapján a következô hipotéziseket és predik-
ciókat fogalmaztuk meg.

2.1. Nemi és nemiszerep-beli különbség a konfliktuskezelésben

1. hipotézis. A darwini szexuális szelekció intraszexuális szelekciós elmé-
letébôl indulunk ki (Andersson, 1994; darwin, 1871). A tesztoszteronfüg-
gô vonások, amelyek a poligíniában (többnejûségben) élô fajok esetében a 
hímek nôstényekért való vetélkedésének hormonális hátterét jelentik, az 
ember esetében is mérhetô nemek közötti különbséget eredményeznek 
olyan pszichológiai és viselkedéses változókon keresztül, mint a nemi sze-
repek és a konfliktuskezelés.

1. predikció. Azt feltételezzük, hogy a nôk és férfiak között nincs eltérés 
a preferált konfliktuskezelési stratégiákban. közelebbrôl: a nôk nem 
kooperatívabbak a férfiaknál, és a férfiak nem versengôbbek a nôknél.

2. predikció. Azt feltételezzük, hogy a nôk nôiesebbek a férfiaknál és a 
férfiak férfiasabbak a nôknél a vizsgált egyetemista populációban, azaz 
a felhasznált nemi szerep kérdôív alapján a nemek között különbség 
mérhetô a nemiszerep-identitás két irányában.

3. predikció. Azt feltételezzük, hogy a vizsgált csoportban nemtôl füg-
getlenül magasabb pontszámokat adnak a versengés dimenziójában a 
magukat maszkulinabb nemiszerep-elvárásokkal azonosítók, mint fe-
mininebb nemiszerep-identitású társaik.
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4. predikció. Azt feltételezzük, hogy a vizsgált csoportban nemtôl füg-
getlenül magasabb pontszámokat adnak a kooperativitás dimenziójában 
a magukat nôiesebb nemiszerep-elvárásokkal azonosítók, mint férfia-
sabb nemiszerep-identitású társaik.

2.2. szülôi bánásmód és nemi szerep

2. hipotézis. A szocializáció evolúciós modelljébôl (belsky és mtsai, 1991) 
kiindulva azt feltételezzük, hogy amennyiben a nemi szerep kialakulásában 
szerepet játszanak a gonadális nemi hormonok — amelyek részt vesznek a 
kedvezôtlen szülôi bánásmód és stresszes környezet hatására felgyorsult 
nemi érésben —, úgy a szülôi-gondozói viselkedés és a nemi szerep között 
összefüggés mutatható ki.

5. predikció. Azt feltételezzük, hogy azok, akik gyermekkori emlékeik 
tekintetében magasabb mértékû szülôi elutasításról számolnak be, fér-
fiasabb nemiszerep-elvárásokkal azonosulnak, mint azok, akik alacso-
nyabb szülôi elutasításra emlékeznek vissza.

6. predikció. Azt feltételezzük, hogy azok, akik gyermekkori emlékeik 
tekintetében magasabb mértékû szülôi melegségrôl számolnak be, nô-
iesebb nemiszerep-elvárásokkal azonosulnak, mint azok, akik alacso-
nyabb szülôi melegségre emlékeznek vissza.

2.3. szülôi bánásmód és konfliktuskezelés

3. hipotézis. A szocializáció evolúciós modelljébôl kiindulva (belsky és mtsai, 
1991) továbbá azt feltételezzük, hogy a pozitív, illetve negatív szülôi kör-
nyezet hatással van az egyén konfliktuskezelésének alakulására.

7. predikció. Azt feltételezzük, hogy azok, akik gyermekkori emlékeik 
tekintetében magasabb mértékû szülôi elutasításról számolnak be, ver-
sengôbb konfliktuskezelési stratégiát preferálnak, mint azok, akik ala-
csonyabb szülôi elutasításra emlékeznek vissza.

8. predikció. Azt feltételezzük, hogy azok, akik gyermekkori emlékeik 
tekintetében magasabb mértékû szülôi melegségrôl számolnak be, ko-
operatívabb konfliktuskezelési stratégiát preferálnak, mint azok, akik 
alacsonyabb szülôi melegségre emlékeznek vissza.
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9. predikció. Azt feltételezzük, hogy a kora gyermekkori tapasztalatok 
(szülôi bánásmód) és a jelenlegi konfliktuskezelési stratégiák között a 
nemi szerep mediátor, közvetítô szerepet tölt be.

3. Módszer

3.1. Minta és eljárás

Az eljárásban 143 egyetemi hallgató vett részt, akik a Pécsi tudomány-
egyetem különbözô karainak hallgatóiként töltötték ki a vizsgálatban hasz-
nált kérdôíveket. Felhívtuk figyelmüket a pontos, minden kérdésre kiter-
jedô válaszadásra, valamint az önellenôrzésre is. ennek ellenére, amikor 
a kérdôívek adataiból a további számítógépes elemzés miatt adatbázist 
építettünk, találtunk 18 hiányos, részben kitöltött kérdôívet, amelyeket 
nem használtunk fel a késôbbi analízisben. Így 125 fô adataival dolgoztunk 
(átlagéletkor = 20,65 ± 1,55 év; min = 18 év; max = 26 év). A vizsgált csoport 
nemi megoszlása hozzávetôleg kiegyenlített volt: a nôk 65-en (átlagéletkor 
= 20,00 ± 1,11 év), míg a férfiak 60-an voltak (átlagéletkor = 21,53 ± 1,66 
év). A kitöltés, adatszolgáltatás minden esetben anonim és önkéntes volt, 
a résztvevôk a folyamat bármely pontján megszakíthatták a részvételt.

A résztvevôk papírra nyomtatott tesztcsomagot kaptak, amelyet a tá-
jékoztatást követôen egyetemi elôadóteremben töltöttek ki csoportosan. A 
konfliktuskezelés mérésére használt eszköz (tki) kérdéseit projektoron 
vetítettük ki, a kérdôívcsomag ennél az eszköznél csak a válaszlapot tar-
talmazta.

3.2. Mérôeszközök

Konfliktuskezelés. Az egyén által preferált konfliktuskezelési stratégiák mé-
résére a thomas és kilmann (1974) által bevezetett, a szerzôk nevét viselô 
konfliktuskezelési kérdôívet használtuk (thomas—kilmann conflict Mode 
instrument — tki), amely két dimenzióban méri a válaszadó konfliktusok-
kal kapcsolatos megoldási módjait. Az eszköz magyar nyelven validált 
változatának hiányában túri (2010) munkájára támaszkodtunk. A tki el-
mélete szerint a személyek közötti érdekütközésbôl fakadó konfliktusok-
nál alapvetôen két nézôpont létezik: a saját érdek és a másik érdeke. Az 
elmélet így két konfliktuskezelési dimenziót említ: az asszertivitást és a 
kooperativitást. Az asszertivitás dimenziója az egyén saját céljai eléréséhez, 
azok megvalósításához szükséges szándékok motivációs bázisával van 
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kapcsolatban. ebben a megközelítésben az asszertivitást leginkább önér-
dek-érvényesítésnek nevezhetnénk, amelyben a hangsúly a saját érdek 
elérésén van a másik érdekével szemben. A tki által megrajzolt konfliktus-
kezelési profil (1. ábra) öt stratégiájából kettô függ össze az asszertivitás 
magas pontszámával: a versengés és a problémamegoldás. A kompromisz-
szumkeresés az asszertivitás középértékével függ össze és mindkét dimen-
ziót egyaránt tartalmazza. A tki kooperativitás-dimenziója az egyén azon 
törekvésével függ össze, amely hatására engedi vagy hozzásegíti a másik 
felet saját céljai eléréséhez, megvalósításához. Az öt stratégia közül az al-
kalmazkodás és a problémamegoldás függ össze a kooperativitás magas 
pontszámaival, míg a kompromisszumkeresés a kooperativitás közepes 
erôsségét jelenti.

A tki kényszerválasztáson alapuló teszt: harminc választási helyzetben 
két-két állítás közül kell a vizsgálati személynek a rá leginkább jellemzôt 
kiválasztania. Az egyes állítások az öt stratégiát jelenítik meg. Mivel eljá-
rásunk a kooperativitás—asszertivitás dimenziók vizsgálatát tûzte ki célul, 
az öt stratégia pontszámait a 2. ábrán látható módszerrel redukáltuk. ezzel 
az volt a célunk, hogy a tki-t mintegy „visszafordítsuk” a kooperati vi-
tás—  asszertivitás nyers pontszámaira. A kompromisszumkészség pont-
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1. ábra. A thomas—kilmann-féle dimenziók és az öt konfliktuskezelési stratégia  
megjelenítése (thomas & kilmann, 1974)
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számát kihagytuk az elemzésbôl, mert ez a stratégia tartalmazza mindkét 
dimenziót. ezt a redukciót a skála elméleti hátterére alapoztuk, és tudo-
másunk szerint elôször alkalmaztuk.

A szülõi bánásmód összefüggései a konfliktuskezeléssel

asszertivitás = (versengés – elkerülés) + (együttmûködés – alkalmazkodás)

kooperativitás = (együttmûködés – versengés) + (alkalmazkodás – elkerülés)

2. ábra. A vizsgálatban használt asszertivitás  
és kooperativitás dimenziók számítási képletei

Nemi szerepek. A nemi szerep mérésére a bem-féle Nemi szerep kérdô-
ívet (bem sex role inventory — bsri) használtuk (bem, 1974, 1981; Lippa, 
1991), amely 60 itembôl áll (20 férfias, 20 nôies, 20 nemi szereptôl független 
tulajdonság), és amelyen 7-fokú Likert-skála segítségével kell megítélnie 
a kitöltônek, hogy milyen mértékben érvényes rá egy-egy adott tulajdon-
ság (1 = soha vagy majdnem soha, 7 = mindig vagy majdnem mindig igaz). 
Az eredeti bem-féle kérdôív négyfajta nemiszerep-identitást különböztetett 
meg a nôiesség és férfiasság pontszámok konstellációja alapján. Feminin 
(magas nôiesség és alacsony férfiasság pontszámok esetén), maszkulin 
(magas férfiasság és alacsony nôiesség pontszámok esetén), differenciálat-
lan (alacsony nôiesség és férfiasság mellett) és androgün (magas nôiesség 
és férfiasság esetén). Mivel vizsgálatunkban a magukat nôiesebbnek tartók 
eredményeit akartuk összevetni a magukat férfiasabbnak észlelôkével, a 
válaszadók maszkulinitás-értékének összegét kivontuk a feminitás-érté-
kének összegébôl és egyetlen maszkulinitás—feminitás adatsorral dolgoz-
tunk. A magasabb értékek azt jelentették, hogy a vizsgálati személy inkább 
feminin, míg az alacsonyabb értékek azt, hogy inkább maszkulin nemi-
szerep-elvárásokkal azonosította magát. ezzel az eljárással más kutatások-
ban is találkozhatunk (csathó & mtsai, 2003), és bem (1981) maga is java-
solja az adatok ilyenfajta redukcióját. Mivel az eszközt tudomásunk szerint 
magyar nyelven nem validálták, csathó és munkatársai (2003) fordítását 
használtuk.

Szülôi bánásmód. A szülôi bánásmód vizsgálata azon a feltételezésen 
alapul, hogy a szülôk nevelési stílusa hatással van a gyermek személyiség-
fejlôdésére. A szülôkkel kapcsolatos korai tapasztalatokat mint a társas 
környezet, a szocializáció egyfajta hatását a Neveltetésem emlékei kérdô-
ív (egna Minnen betraffande Uppfostran — eMbU) segítségével mértük 
(Arrindell & mtsai, 1999). Az eszköz 23 item alkalmazásával, anyával és 
apával kapcsolatos bánásmódra vonatkozó emlékeket mér 3 dimenzióban, 
az érzelmi melegség, az elutasítás és a túlgyámolítás tekintetében. Az esz-
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köz magyar változatát Arrindell és munkatársainak (1999) kutatásában 
használták elôször.

Az alkalmazott eszközök belsô konzisztenciájára vonatkozó adatokat 
az 1. táblázat foglalja össze.

3.3. Alkalmazott statisztikai eljárások

A statisztikai elemzéseket sPss 17.0 for Windows programcsomaggal vé-
geztük. Változóink közül a konfliktuskezelés (asszertivitás—kooperativitás) 
dimenziói normál eloszlást mutattak, így a konfliktus kezelés dimenzióiban 
mutatkozó nemi különbségeket, illetve a maszkulinabb és femininebb cso-
port közti különbségeket függetlenmintás t-próbával teszteltük. Mivel a 
maszkulinitás—feminitás index és a szülôi érzelmi melegség, valamint érzel-
mi elutasítás változók eloszlása szignifikánsan eltért a normál eloszlástól, 
a konfliktuskezelési dimenziók, a bem-féle maszkulinitás—feminitás index 
és a szülôi bánásmód retrospektív felidézése közötti összefüggéseket spe-
arman-féle korrelációval vizsgáltuk. Végül a konfliktuskezelési dimenziók 
és a szülôi bánásmód közötti összefüggést parciális korreláció segítségével 
is elemeztük, a bem-féle maszkulinitás—feminitás indexre kontrollálva.

1. táblázat. A vizsgálatban használt eszközök megbízhatóságának statisztikai mutatói

eszköz skála itemszám cronbach-α
thomas—kilmann-féle 
konflikutskezelési  
kérdôív

Versengés 12 0,81
Problémamegoldás 12 0,42
elkerülés 12 0,36
Alkalmazkodás 12 0,76

bem-féle Nemi szerep 
kérdôív

Maszkulinitás 20 0,86
Feminitás 20 0,79

Neveltetésem  
emlékei 
kérdôív

Apai érzelmi melegség 6 0,89
Anyai érzelmi melegség 6 0,85
Apai túlvédés 10 0,76
Anyai túlvédés 10 0,80
Apai érzelmi visszautasítás 7 0,73
Anyai érzelmi visszautasítás 7 0,73
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4. Eredmények

4.1. Nemi és nemiszerep-beli különbségek  
a konfliktuskezelés dimenzióiban

elsôként a nôk és férfiak thomas—kilmann-féle kérdôívbôl számolt koo-
perativitás- és asszertivitás-pontszámát hasonlítottuk össze függetlenmin-
tás t-próbával. A kooperativitás terén a nôk (0,64 ± 5,37) és a férfiak (—0,68 
± 5,52) értékei nem különböztek szignifikáns mértékben (t(123) = —1,37; p = 
0,175). Ugyanígy az asszertivitás-pontszámban sem mutatkozott különbség 
(t(123) = 0,318; p = 0,751) a nôk és a férfiak között. tehát elmondható, hogy 
jelen vizsgálatban nem találtunk különbséget férfiak és nôk kooperativi-
tása és asszertivitása között.

következôként mintánkat kétfelé osztottuk úgy, hogy a bem-féle masz-
kulinitás—feminitás indexen alacsonyabb pontszámot elért személyek az 
egyik csoportba, magasabb pontszámú társaik pedig a másik csoportba 
tartozzanak. Így a minta maszkulinabb (n = 63; 20 nô) és femininebb (n = 
62; 45 nô) felének kooperativitás- és asszertivitás-pontszámait is össze-
hasonlíthattuk. A függetlenmintás t-próbával való összehasonlítás során 
a kooperativitás esetén azt kaptuk, hogy a minta femininebb fele (1,90 ± 
4,86) a maszkulinabb egyénekbôl álló csoportnál (—1,86 ± 5,41) szignifikán-
san magasabb kooperativitásról számolt be (t(123) = —4,086; p < 0,001). Az 
asszertivitással kapcsolatban azt kaptuk, hogy a maszkulinabb egyének 
(3,60 ± 7,48) szignifikánsan magasabb asszertivitásról számolnak be (t(115,557) 
= 5,618; p < 0,001), mint a minta feminin fele (—3,06 ± 5,68). Az elsô számú 
hiba kiküszöbölésére bonferroni-korrekciót végeztünk, amely az érvényes 
szignifikanciaszintet 0,025 értékben állapította meg. eredményeink ilyen 
szignifikancia-szint mellett is érvényesek.

Az eredmények értelmezésének árnyalásához és második predikciónk 
teszteléséhez függetlenmintás t-próbával összehasonlítottuk férfiak és nôk 
bem-féle maszkulinitás—feminitás indexen elért pontszámát. A statisztikai 
elemzés megmutatta, hogy a nôk (19,49 ± 20,60) szignifikánsan feminineb-
bek (t(123) = —5,416; p < 0,001), mint a férfiak (—0,23 ± 20,06). A biológiai nem 
és a nemiszerep-identitás esetleges interakcióját kétszempontú variancia-
analízissel vizsgáltuk. A két változó interakciója az asszertivitás [F(1) = 
0,051; p = 0,596)] és a kooperativitás [F(1) = 0,912; p = 0,894] esetén sem 
bizonyult szignifikánsnak.
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4.2. A szülôi bánásmód, a konfliktusmegoldás  
és a nemi szerep összefüggései

A három változócsoport közötti összefüggéseket spearman-féle korreláció-
elemzéssel teszteltük. Az eredményeket a 2. táblázat mutatja be. Az ered-
mények szerint az apai és anyai visszautasítás magasabb szintje és az apa 
érzelmi melegségének alacsonyabb megítélése magasabb asszertivitással 
járt együtt. Az alacsonyabb apai és anyai visszautasítás, illetve a magasabb 
apai és anyai érzelmi melegség femininebb nemi szereppel járt együtt. 
emellett a femininebb nemi szerep magasabb kooperativitással és alacso-
nyabb asszertivitással társult.

2. táblázat. kooperativitás, asszertivitás, maszkulinitás—feminitás index  
és szülôi bánásmód összefüggései. A magasabb bem-index femininebb,  

az alacsonyabb maszkulinabb nemiszerep-identitást jelöl

Asszer-

tivitás

Masz-

kuli- 

nitás— 
femi-

nitás 

index

Apai 

vissza- 

utasítás

Anyai 

vissza- 

utasítás

Apai 

érzelmi 

meleg-

ség

Anyai 

érzelmi 

meleg-

ség

Apai 

túlvédés

Anyai 

túlvé-

dés

kooperativi tás r —0,398 0,510 —0,128 —0,118 0,130 0,090 0,034 0,062
p  < 0,001  < 0,001 0,156 0,189 0,148 0,320 0,705 0,492

Asszertivitás r — —0,574 0,235 0,205 —0,186 —0,107  < 0,001 —0,029
p —  < 0,001 0,008 0,022 0,038 0,233 1 0,748

Maszkulini tás— 
  femini tás  
index

r — — —0,300 —0,265 0,274 0,230 0,046 0,030
p — — 0,001 0,003 0,002 0,010 0,610 0,737
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4.3. A nemi szerep lehetséges közvetítô szerepe a szülôi bánásmód  
és konfliktusmegoldás között

A nemi szerep szülôi bánásmód és konfliktusmegoldás közti lehetséges 
közvetítô szerepének vizsgálatára parciális korrelációs együtthatókat szá-
mítottunk. A parciális korrelációt a szülôi bánásmód változók és a konf-
liktusmegoldás dimenziói között futtattuk a bem-féle maszkulinitás—fe-
minitás indexre kontrollálva. eredményeinket a 3. táblázat tartalmazza. 
A korábbi eredményekbôl az apai és anyai visszautasítás és az asszerti-
vitás, illetve az apai érzelmi melegség és asszertivitás együttjárása volt 
releváns a mediációelemzés számára, mivel ezen a területeken találtuk, 
hogy mindhárom változói csoportból származó változók szignifikánsan 



59

korrelálnak egymással. A parciális korrelációszámítás eredményei meg-
mutatták, hogy ezek a szignifikáns összefüggések a nemi szerep kontrol-
lálásával eltûnnek.

5. Megbeszélés

Vizsgálatunkban az egyén által elônyben részesített konfliktuskezelési 
stratégiák (kooperativitás, asszertivitás) kialakulásának lehetséges korai 
környezeti hatásokkal való összefüggését igyekeztünk felvázolni. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a biológiailag meghatározott nem, a nemi szerep 
és a szülôi bánásmód miként függ össze a preferált konfliktuskezeléssel. 
A vizsgálat céljának leírásakor megfogalmazott predikciók maradéktalanul 
beigazolódtak. Vizsgálati eredményeinket közvetett bizonyítékként érté-
keljük, amelyek két lehetséges útvonalat rajzolnak fel a korai tapasztalatok, 
a nemi hormonokkal összefüggô nemi szerepek és a konfliktuskezelés ki-
alakulásának hátterében.

A nem és a nemi szerep elemzésekor azt találtuk, hogy a kooperativitás 
és az asszertivitás nem függ a biológiai nemtôl, azaz a férfiak nem asszer-
tívebbek, mint a nôk, a nôk pedig nem kooperatívabbak, mint a férfiak (1. 
predikció). Amikor az önmagukra vonatkozó nemiszerep-elváráson ala-
puló kérdôív (bsri) adatait elemeztük, kiderült, hogy a nemi szerepek 
kötôdtek a biológiai nemhez, azaz a nôk nôiesebbek, mint a férfiak; a fér-
fiak pedig férfiasabbak, mint a nôk a vizsgált egyetemista populációban 
(2. predikció). A konfliktuskezelés és a nemi szerepek kapcsolatát elemez-
ve azt találtuk, hogy a férfiasabb nemi szerepekkel azonosulók — nemtôl 
függetlenül — asszertívebb konfliktuskezelési stratégiát preferálnak, mint 
femininebb társaik (3. predikció). A magukat nôiesebb szerepelvárásokkal 
azonosítók pedig kooperatívabbak azoknál a társaiknál, akik férfiasabb 
tulajdonságokkal jellemezték önmagukat (4. predikció).

3. táblázat. A konfliktuskezelési dimenziók és a szülôi bánásmód közötti parciális 
korreláció a bem-féle maszkulinitás—feminitás indexre kontrollálva

Apai 
vissza- 
utasítás

Anyai 
vissza- 
utasítás

Apai  
érzelmi  

melegség

Anyai  
érzelmi  

melegség

Apai  
túlvédés

Anyai  
túlvédés

kooperativitás r 0,031 0,020 —0,012 —0,033 0,012 0,054

p 0,732 0,823 0,897 0,713 0,891 0,550

Asszertivitás r 0,081 0,067 —0,036 0,031 0,032 —0,014

p 0,374 0,459 0,693 0,730 0,722 0,876

A szülõi bánásmód összefüggései a konfliktuskezeléssel



60

A szülôi bánásmóddal összefüggésben azt találtuk, hogy a negatívabb 
szülôi bánásmódra (magasabb apai és anyai elutasításra) visszaemlékezôk 
maszkulinabbnak észlelik magukat, mint akik kevésbé negatív bánásmód-
ról számolnak be (5. predikció). ezzel összhangban, akik pozitívabb szülôi 
bánásmódra (magasabb apai és anyai melegség) emlékeznek vissza, azok 
femininebbnek észlelik magukat, mint azok, akik kevésbé pozitív szülôi 
bánásmódról számolnak be (6. predikció).

A konfliktuskezelés és szülôi bánásmód kapcsolatának elemzésekor az 
asszertivitással találtunk összefüggéseket. A negatívabb szülôi bánásmód-
ra (magasabb apai és anyai elutasításra) visszaemlékezôk asszertívebb 
konfliktuskezelési stratégiát preferálnak, mint azok, akik alacsonyabb fokú 
visszautasításról számolnak be (7. predikció). továbbá, a pozitívabb szülôi 
bánásmódra visszaemlékezôk (magasabb apai melegség) kevésbé asszer-
tív konfliktuskezelést részesítenek elônyben (8. predikció). Ugyanakkor a 
szülôi bánásmód és a konfliktuskezelés fent leírt kapcsolatának további 
elemzésekor, amikor a nemi szerep hatását parciális korrelációval kontrol-
láltuk, azt találtuk, hogy nincs szignifikáns összefüggés a korai tapaszta-
latok és a jelenlegi konfliktuskezelés között. Azaz a nemi szerepet felfog-
hatjuk egyfajta közvetítôként, amely a múltbéli emlékek és a jelen döntései 
között mediál (9. predikció).

Mivel eredményeink a nemi szerep fontosságát jelzik a korai tapaszta-
latok és a késôbbi konfliktuskezelés között, a nemi szerep hagyományos 
szociálkonstruktivista megközelítése mellett egyéb értelmezési lehetôséget 
is figyelembe veszünk. csathó és munkatársai (2003) vizsgálatában 2:4 
ujjarányt2 mértek, amelyet a bsri-n mért feminitás—maszkulinitás pont-
számokkal vetettek egybe, és arra a következtetésre jutottak, hogy a pre-
natális gonadális hormonok jelentôs faktorai lehetnek a nemiszerep-iden-
titás fejlôdésének. A kutatók azt találták, hogy azok a nôk, akiknél férfiasabb 
ujjarányt mértek, maszkulinabb nemi szerepekkel azonosították magukat. 
Mivel az alacsony 2:4 ujjarány megbízható indikátora a magzati hormoná-
lis státusznak, és negatívan viszonyul a prenatális tesztoszteronszinthez, 
viszont pozitív kapcsolatban van a prenatális ösztrogénszinttel, elmond-
hatjuk, hogy a magzati tesztoszteron magasabb szintje férfiasabb nemi-
szerep-identitáshoz vezet.

hasonló következtetésre jutottak azok a kutatók is, akik a prenatális 
szteroidoknak a felnôttkori személyiségvonásokra gyakorolt hatását vizs-

2 A 2:4 ujjarányt (2d:4d) úgy kapjuk, hogy a kéz mutatóujjának hosszát elosztjuk a gyûrûs 
ujj hosszával. ez az ujjarány — máig nem tisztázott közvetítô folyamatok egyfajta mellék-
termékeként — a prenatális gonadális hormonmûködés megbízható indikátorának tekinthetô 
a különbözô emlôs fajoknál, így az ember esetében is.

Meskó Norbert és munkatársai
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gálták a cAh3 következtében férfiasabbá vált (virilizálódott) nôk esetében. 
A cAh-lányoknál alacsonyabb 2:4 ujjarányt mértek, mint a nemileg illesz-
tett kontrollcsoport esetében (brown, hines, Fane, & breedlove, 2001). A 
vizsgált személyiségvonások tekintetében azt találták, hogy a cAh-nôk 
minden esetben a férfiasabb irányba tértek el a kontrollnak használt egész-
séges nôi populációtól (collaer & hines, 1995). számos tanulmány egybe-
hangzó eredménye szerint a cAh-nôket gyerekkorukban inkább a fiús 
játékok érdekelték (hines, brook & conway, 2004; Pasterski & mtsai, 2011). 
ezekben az esetekben tehát egy kóros mûködés következtében emelkedett 
meg a magzati tesztoszteronszint, amely hatással volt a késôbbi pszicho-
lógiai fejlôdésre, többek között a nemi szerep alakulására is. ezekben az 
esetekben azonban csak a cAh-nôk azonos nemû kontrollcsoporttal össze-
hasonlított gyermekkori játékaiban, nemi szerepével kapcsolatos preferen-
ciájában találtak eltérést a kutatók, a cAh-férfiak és normál férfiak viszony-
latában nem. ha a magzati tesztoszteronszint emelkedése hatással lehet a 
késôbbi (asszertív) viselkedésre és a nemi szerepre, az továbbra is kérdés 
lehet, hogy milyen mechanizmuson keresztül történik ez, és milyen szere-
pe lehet ebben a kora gyermekkori tapasztalatoknak.

eredményeink birtokában két lehetséges modellt feltételezünk. Az egyik 
szerint elsô lépésben a magasabb prenatális tesztoszteronszint jön létre 
öröklôdô komponenseken keresztül, amely befolyásolja a késôbbi szülô—
gyerek kapcsolatot és a konfliktusokkal való megküzdést is (3A ábra). ezek 
a magasabb tesztoszteronszintû gyerekek lehetnek azok, akikhez nehéz 
illeszkedni a szülônek, mert nem könnyû felismerni a csecsemô igényét. 
ezeket a babákat nehezebb vagy lehetetlen megnyugtatni, ezért csökken 
a szülôk kompetenciaérzése. Amikor strong és dabbs (2000) egészen fiatal, 
3—8, valamint 9—12 éves egészséges hormonháztartású gyerekek (lányok 
és fiúk vegyes csoportját) vizsgálta, azt találta, hogy a magasabb tesztosz-
teronszint együtt járt a (szülô által megítélt) alacsonyabb kötôdéssel, va-
lamint a gyermek függetlenséget keresô és antiszociális viselkedésével. 
eredményeink ebben a modellben tehát úgy értelmezhetôk, hogy a magas 
magzati tesztoszteronszint hatására kialakuló férfiasabb nemiszerep-iden-
titás egyrészrôl negatív szülôi bánásmódot aktivál, másrészt pedig asszer-
tívebb konfliktusmegoldó viselkedéshez vezet.

A szülõi bánásmód összefüggései a konfliktuskezeléssel

3 A veleszületett adrenális túlnövés (congenitalis adrenalis hyperplasia — cAh) a szteroid 
hormontermelés genetikai zavarát jelenti. Az ilyen betegeknél egy génhiba miatt a sztero-
id bioszintézis enzimeinek aktivitása csökken vagy teljesen hiányzik, ami a mellékvesék 
megnagyobbodásával jár együtt. Az enzimblokk miatt a mellékvesei eredetû (adrenalis) 
és a nemi szervekben termelôdô (gonadális) szteroidképzés komplex zavara következik 
be. A blokk elôtti fázisban a szteroidok termelése fokozódik, a blokk után csökken.
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A másik lehetséges magyarázó modell szerint a szocializáció evolúciós 
modelljébôl indulunk ki. ebben a gondolatmenetben a magasabb gonadá-
lis tesztoszteronszint által létrehozott maszkulinabb nemiszerep-identitás 
közvetít a negatív szülôi bánásmód (magasabb érzelmi elutasításra) és az 
egyén késôbbi asszertívebb viselkedése között (3B ábra). elképzelhetô te-
hát, hogy a magasabb tesztoszteronszint a bizonyos szempontból elhanya-
goló, fenyegetô környezetre adott adaptív válasz eredménye, amely éppen 
azon keresztül segíti az egyén megküzdését, hogy versengô, önérdek-ér-
vényesítô magatartást eredményez. Mivel az egyén gyermekkori tapasz-
talata az volt, hogy szempontját nem veszik figyelembe (kötôdés iránti 
igény elutasítása a gondozó részérôl), a késôbbiekben sem számít arra, 
hogy mások figyelembe veszik érdekeit. Így egyfajta védekezésként alakul 
ki az asszertív stratégia, ahol mások együttmûködési hajlandóságától füg-
getlenül próbálja elérni az egyén érdekeit. ennek az elképzelésnek a lét-
jogosultságát erôsítik azok a vizsgálati eredmények, amelyek nem találtak 
összefüggést a prenatális gonadális hormonok feltételezett markere (a 2:4-es 
ujjarány) és a nyálban mért tesztoszteron között (beaton, rudling, kissling, 
taurines, & thome, 2011). ez azt jelenheti ugyanis, hogy a szervezetben 
megemelkedô tesztoszteronszint, amely a szervrendszerek kialakulására 
gyakorol hatást (organizációs szint), nem feltétlenül mutatkozik meg a 
hétköznapi viselkedésben is (aktivációs szint). tehát az asszertivitás pro-
ximális hátterében álló magasabb tesztoszteronkoncentráció a születés 
utáni társas és tárgyi környezet kiértékelésének következménye is lehet.

A tesztoszteroN
(férfias vs. nõies

nemi szerep)

szüLõi báNásMód
(érzelmi melegség vs. 

elutasítás)

koNFLiktUs-
kezeLés

(asszertivitás vs.  
kooperativitás)

3. ábra. konfliktuskezelés, szülôi bánásmód  
és nemi szerep kapcsolatának két lehetséges modellje
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6. Korlátok

Vizsgálatunknak több korlátja is van. elsôként a minta sajátosságát említ-
hetjük: vizsgálatunkat alacsony elemszámú, homogén minta elemzésével 
készítettük. egy ilyen egyetemistákból álló csoport hazánkban az átlagos-
nál magasabb szocioökonómiai státuszú családokat feltételez. A szülôi 
bánásmód önbeszámoláson alapuló, retrospektív feltérképezésének mód-
szere erôsen torzíthatja az emlékeket. Másodsorban, a felhasznált kérdôívek 
egy részének magyar validálása még nem történt meg. Mivel csak kérdô-
ívekkel dolgoztunk, a hormonszintrôl nincsenek adataink, csupán hason-
ló vizsgálatok eredményeire támaszkodva építettük fel magyarázatunkat, 
ami ennélfogva spekulatív jellegû.

továbbá, a vizsgálati eljárásunkban alkalmazott módszer (kérdôívek) 
segítségével nem lehet egyértelmûen eldönteni, hogy melyik modell képes 
hitelesebb képet adni a valóságról. Valószínûleg nincs elegendô rendelke-
zésünkre álló adat ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan állást foglalhas-
sunk abban a kérdésben, hogy a konfliktuskezelés kialakulásában melyik 
tényezô játssza az elsôdleges szerepet. Az is elképzelhetô, hogy a korai 
gyermekkori tapasztalatok és az egyén maszkulinizációja egymást kölcsö-
nösen megerôsítô folyamatok, amelyek egyik viselkedéses változója az 
asszertív konfliktuskezelés. Vizsgálatunknak korlátja és talán erôssége is 
egyben, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján alternatív hipotetikus 
modelleket állítottunk fel a jelenség magyarázatára. A hiányzó válaszok 
megtalálására újabb vizsgálatokra lesz szükség.
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Köszönetnyilvánítás

Az elsô szerzô a kutatás és a cikk írása idején otkA posztdoktori pályázati támogatásban 
részesült (Pd83794).

Parental bonding and conflict management:  
Sex differences and sex roles

Meskó, Norbert — LáNg, ANdrás — FereNczhALMy, rékA — 
MikLós, krisztiNA — gLöckNer, bArbArA

Theoretical background: conflict management is an interdisciplinary topic of psychology. 
scientific research mostly focuses on variables connected to assertive and cooperative be-
havior, while applied fields emphasize education and techniques of the above mentioned 
behaviors. several studies report biological sex, sex roles and parental bonding to have an 
effect on individual differences in conflict management strategies. Aim of the study: Aim of 
the study was to reveal, how biological sex, sex roles and parental bonding effect preferred 
conflict management strategies. Method: We measured sex roles with the bem sex role 
inventory (bsri), parental bonding with the Memories on Parenting Questionnaire (egna 
Minnen betraffande Uppfostran, eMbU), and conflict management strategies with the 
thomas—kilmann instrument (tki). sample consisted of 125 university students (65 female, 
60 male). Results: We found that (1) while dimensions of conflict management (i.e. assertive-
ness and cooperativeness) were independent of biological sex, more feminine individuals 
were more cooperative and more masculine individuals were more assertive. (2) childhood 
socialization was associated with formation of sex roles and conflict management style as 
well: subjects reporting higher parental rejection were more masculine and more assertive, 
while individuals reporting higher parental emotional warmth were more feminine and 
more cooperative. (3) When calculating partial correlation coefficients between the dimen-
sions of conflict management and parental bonding controlling for sex roles, the correlation 
disappeared. Discussion: because previous studies showed correlation between sex role 
identity and prenatal gonadal hormones (as indicated by 2d:4d digit ratio), we explain our 
result from a bio-psychological perspective. in this article, we present two alternative mod-
els that account for the connection between masculine sex role induced by higher levels of 
testosterone, assertive conflict management and rejecting, cold parental caregiving.

Keywords: assertiveness, cooperativeness, parental bonding, sex role, sex hormones
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