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Összefoglalás 

 

Bevezetés: A családban megélt hatások nagymértékben befolyásolják a felnövekvő 

gyermekek érzelmi fejlődését. A szülői bánásmód az egyik tényező, amelyen keresztül a 

gyermek megtapasztalja a szülő attitűdjét, viszonyulását, és ennek tükrében formálódik 

önértékelése, énképe. A szülői bánásmód lehet szeretetteli, korlátozó, vagy túlóvó, melyek 

befolyásoló erejét számos kutatás igazolta. 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt megvizsgálni, hogy a gyermekkorban megtapasztalt szülői 

bánásmód milyen módon befolyásolja a családban felnövő gyermekek későbbi szorongásra 

való hajlamát és általános pszichés közérzetét. 

Módszer: Vizsgálati mintánk 654 fő volt. A kutatás során a résztvevők kitöltötték a Szülői 

Bánásmód Kérdőívet, a Spielberger-féle Szorongás Kérdőív vonásszorongás részét, illetve a 

Pszichés Közérzet Skálát.  

Eredmények: Eredményeink alapján elmondható, hogy a szeretetteli szülői bánásmód 

esetében minden vizsgált változóban kimutatható szignifikáns különbség (a gyermekeket 

alacsonyabb szorongás, és pozitív pszichés közérzet jellemzi). A korlátozó és túlóvó szülői 

bánásmód esetében fontosabb a szülői bánásmódok egymáshoz és a szeretetteli stílushoz való 

viszonya. Az átlag feletti szülői kontroll (túlóvás és korlátozás) a szülői szeretet alacsony 

szintje mellett erősebb a gyermekek szorongásra való hajlama, valamint pszichés közérzetük 

is negatívabbnak mondható.  

Megbeszélés: Segítő szakemberek számára fontos eredmény, hogy a serdülőkorban, fiatal 

felnőttkorban megjelenő szorongás, vagy negatív közérzet nagymértékben befolyásoltak a 

család által, így ezek szemléletében, segítésében elengedhetetlen a teljes családdal való 

munka és a szülő-gyermek kapcsolat harmonizálása. 

Kulcsszavak: szülői bánásmód, szorongás, pszichés közérzet 



Effect of parental treatment on the child’s anxiety-level and psychological wellbeing 

 

Summary 

Introduction: Effects experienced in the family have a long term influence on the emotional 

development of children. Parenting style is one of the self-concept influencing factors through 

which the child can experience the parental attitudes. Parenting style can be loving, 

restricting, and overprotectional. The influencing effect of parenting styles is verified by 

many researcher.  

Aim of the study: The aim of the study was to investigate if parenting styles have an effect of 

the anxiety and psychologic well-being of the childen. 

Methods: There were 654 persons in our sample. They have fulfilled the Parental Bonding 

Instrument, the State-Trait Anxiety Inventory, and the survey on psychologic well-.being and 

subjective health status. 

Results: Our results show that all variables had significant difference in case of the loving 

parental style (children’s anxiety was lower and their psychological mood was better). In case 

of the restricting and overprotecting parenting style the comparison of the parental styles and 

the loving style proved to be more significant. Children’s level of anxiety is higher and 

psyhological mood is worse when the parental control is above average (overprotecting and 

restricting) and the level of parental love is lower.  

Discussion: It is an important result for helping professionals that the appearing anxiety or 

negative psychologic well-being are influenced by the family so the harmonizing of relation 

between parents and children and the work with the whole family are indispensable  in the 

practical professional approach.  
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Rövidítések 

 

H-PBI: H-Parental Bonding Instrument (Szülői Bánásmód Kérdőív magyar változata) 

STAI: State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger Állapot-Vonás Szorongás Kérdőív) 
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