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1. BEVEZETÉS 

Kezdetben a kutatás fókuszában a látássérült gyermekek térhasználata és csoportközi viszonyai 

álltak, ezt követően azonban a téma egyre inkább a fogyatékosságtudomány (azon belül is a 

feminista fogyatékosságtudomány) és a társadalmi nemek tudományának aspektusából került 

megvilágításra, ahol a hazai szakirodalom és kutatások hiányát fedeztük fel. Ennek pótlására a 

csoportközi kapcsolatok játszótéri vizsgálata után (Lendvai & Nguyen, 2017) a feminista 

fogyatékosságtudomány szerinti megközelítés vált hangsúlyossá (pl. Lendvai & Nguyen, 2018; 

Lendvai, 2016). Interdiszciplináris kutatásunk középpontjában tehát a fogyatékosságtudomány 

és a társadalmi nemek tudománya áll, amely diszciplínák segítségével a többségi társadalom 

fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos attitűdjét, valamint azok látássérült személyek 

általi percepcióit tártuk fel.  

2. CÉLKITŰZÉSEK 

Korábbi kutatásaink eredményeinek hatására szerettünk volna ismereteket szerezni a 

Magyarországon élő, felnőtt látássérült személyek többségi attitűddel kapcsolatos 

percepcióiról, valamint a domináns csoport attitűdjéről, amelyek jelenleg több területen is 

feltáratlanok Magyarországon, különös tekintettel a téma szociálpszichológiai megközelítésére. 

Jelen doktori disszertáció általános célja ennek a hiánypótló szerepnek a betöltése. Kutatási 

kérdéseinket és hipotéziseinket a gyógypedagógia, a társadalmi nemek tudománya, a 

fogyatékosságtudomány és a szociálpszichológia szakirodalma alapján fogalmaztuk meg (1. 

táblázat).  

A kvantitatív és a kvalitatív módszertan ötvözése, a trianguláció során (Jick, 1979 alapján) a 

kevert módszertan és a különböző technikák ötvözésével kívántuk biztosítani a téma más-más 

perspektívából való megfelelő megvilágítását. A többségi társadalom attitűdjének 

vizsgálatához kérdőív alkalmazását találtuk a legmegfelelőbb eszköznek, míg a személyesebb 

szint, a látássérült személyek megélt tapasztalatainak, valamint a domináns csoport1 

viszonyulásának percepcióihoz kvalitatív módszert, a félig strukturált interjúk kvalitatív 

tartalomelemzését és az interpretatív fenomenológiai analízis alkalmazását tartottuk 

célravezetőnek (1. ábra).  

                                                             
1 A szerző domináns csoportként hivatkozik a többségi társadalom tagjaira, hiszen a fogyatékossággal élő 

emberekkel kapcsolatos sztereotípiák és negatív attitűdök miatt a hatalom és a kontroll birtoklása és gyakorlása 

mentén megkülönböztethetőek a többségi társadalom tagjai az ezekkel – éppen a sztereotípiák és negatív 

attitűdök okán – nem bíró fogyatékos személyektől. 
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1. ábra. Kutatási tölcsér 

A kutatás szűkebb fókuszát a társadalmi nem és a kompetencia vizsgálata adta. Mindhárom 

vizsgálat során a társadalmi nemek tudománya és a fogyatékosságtudomány szerinti 

megközelítés dominált, amelyből következik, hogy a társadalmi nem, a nőiség és a 

maszkulinitás, valamint az észlelt kompetencia vizsgálata minden esetben hangsúlyos szerepet 

töltött be. Mindhárom vizsgálat rendelkezik az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kari 

Kutatásetikai Bizottság által kiadott kutatásetikai engedéllyel, az egyes vizsgálatok 

finanszírozását pedig az ELTE Doktori Pályázata biztosította.  

Vizsgálat 

 

Cél Kutatási kérdés Választott 

módszer 

Elemszám Adatfelvétel 

időpontja 

1. 

 

Célunk egy olyan 

kérdőív összeállítása 
volt, amellyel 
felmérhetjük a hazai – 
fogyatékos 
személyekkel, ezen 
belül a látássérült 
személyekkel 
kapcsolatos – 

attitűdöket különböző 
nemzetközi skálák 
segítségével. 

Mi jellemzi a többségi 

társadalom 
fogyatékossággal élő 
emberekkel kapcsolatos 
attitűdjét? Mi jellemzi a 
látássérült személyekkel 
kapcsolatos viszonyulást? 

Lakossági 

arányosan 
rétegzett mintán 
felvett online 
kérdőív. Címe: 
A többségi 
társadalom 
fogyatékos 
személyekkel 

kapcsolatos 
attitűdje  

1010 kitöltőből 942 

fő adatai kerültek 
elemzésre (a 
fogyatékossággal élő 
emberek válaszait 
töröltük) 

2017 áprilisában 

2. 
 

A második vizsgálat 
átfogó célja volt 
feltárni a többségi 
társadalom látássérült 

Kutatási kérdéseink a 
többségi társadalom 
attitűdjéről való 
vélekedésük mellett a 

42 félig 
strukturált 
interjú 

42 fő: 21 férfi és 21 
nő, látássérült 
személyek 

1. fázis: női 
interjúk 2016 
tavaszán 
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személyekkel 
kapcsolatos 
attitűdjének 

percepcióját, és a 
látássérült személyek 
megélt tapasztalatait. A 
látássérült nőkkel 
készült interjúkkal 
célunk volt 
megvizsgálni 
nőiségükkel 

kapcsolatos 
vélekedésüket és 
tapasztalataikat, míg a 
látássérült férfiakkal 
felvett interjúk esetén a 
maszkulinitásukhoz 
való viszonyukat. 

kompetenciára és a 
nőiségre/ maszkulinitásra 
fókuszáltak: Milyen 

módon jelenik meg a 
látássérült személyek 
tapasztalatában és 
percepcióiban a többségi 
társadalom viszonyulása?, 
Hogyan jelenik meg a 
látássérült személyek 
percepciójában és 

tapasztalatában a 
kompetencia kérdése? 
Hogyan élik meg 
nőiségüket/ 
maszkulinitásukat, mit 
gondolnak a domináns 
csoport ezzel kapcsolatos 
attitűdjéről? 

látássérült 
személyekkel. 
 

Elemzés módja: 
kvalitatív 
tartalomelemzés 

2. fázis: férfi 
interjúk 2016 
decemberétől 

2017. április 
elejéig 

3. 
 

A harmadik vizsgálat 
célja a domináns 

csoport látássérült 
anyákkal kapcsolatos 
attitűdjének percepciója 
mellett a látássérült nők 
anyasággal kapcsolatos 
megélt tapasztalatainak 
feltárása volt. 

Kutatási kérdéseink 
nyitott, exploratív, a 

fenomenológia tárgyának 
kibontására irányulók 
voltak: Hogyan élik meg a 
látássérült nők az 
anyaságot? Hogyan 
értelmezik a domináns 
csoport anyaságukhoz 
való viszonyát? 

 

A 2. 
vizsgálatban 

használt 21 női 
interjúból 5 
látássérült anya 
interjújának 
elemzése. 
 
Elemzés módja: 
interpretatív 

fenomenológiai 
analízis (IPA) 

A 2. vizsgálat 21 női 
interjúalanyából az 5 

látássérült anya  

 

1. táblázat. A disszertáció vizsgálatainak bemutatása 

3. ELMÉLETI HÁTTÉR 

A fogyatékos személyek fogyatékosságuk okán a társadalom negatív attitűdjével szembesülnek 

(Antonak & Livneh, 2000), amely megállapítás a magyar társadalom viszonyulására is érvényes 

(lásd Bass, 2009; Szauer, 2009), annak ellenére, hogy Magyarországon a második 

legrokonszenvesebb és legelfogadottabb csoport (a határon túli magyarokat követően) a 

fogyatékos személyek csoportja (Laki, 2010). A domináns csoport tagjai a fogyatékos 

személyek iránt sajnálatot éreznek (vö. Louvet, 2007) és nem kezdeményeznek velük baráti 

kapcsolatot (l. pl. Harper, 1999; Green, 2007). A többségi társadalom tagjainak 

fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos attitűdje azonban egyszerre lehet pozitív és 

negatív. Ez az ambivalencia jelenik meg Fiske és munkatársainak sztereotípia tartalom 

modelljében is (l. pl. Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002; Kervyn, Fiske & Yzerbyt, 2015), amely 

szerint a fogyatékos személyek a melegség dimenzión magas, azonban a kompetencián 

alacsony értékeket mutatnak, azaz szerethetőnek, de inkompetensnek tartják őket a domináns 

csoport tagjai (Oldmeadow & Fiske, 2007). A paternalista sztereotípia egyik hosszú távú 

következményeként a munkaerőpiacon és a szabadidős tevékenységek esetében is hátrányt 
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szenvednek a fogyatékos személyek (Beckett, 2009), hiszen a kompetencia a sikeres szakmai 

élet elengedhetetlen része (Louvet, Rohmer & Dubois, 2009).  

A nemi szerepek konzervatív felfogása, a hagyományos férfi-női szerepmegosztás szerint még 

mindig a férj feladata a keresőtevékenység folytatása, míg a nőé a gondoskodás (Pongrácz 

Tiborné & S. Molnár, 2011). A fogyatékossággal élő nők pedig nőiségük és fogyatékosságuk 

okán többszörösen stigmatizált létben, a fogyatékosság és a szexizmus hatására pedig kettős 

elnyomása alatt élnek (Zinsmeister 2007). A fogyatékossággal élő nők gyermekvállaláshoz, 

vagy akár magához a szexualitáshoz való jogát a többségi társadalom tagjai gyakran nem 

ismerik el (O’Toole, 2002), a kulturális sztereotípia szerint pedig az anyáknak szellemi és testi 

épséggel kell bírniuk (Wendell, 2011). A reprodukció, az egészséges gyermek világrahozatala 

áll a fókuszban, amelyre a domináns csoport a nemi sztereotípia szerint egyfajta kiváltságként 

tekint, azonban a fogyatékossággal élő nőktől megtagadják azt (Fine & Asch, 1988). A 

fogyatékossággal élő nőket a normatív testhez viszonyítva értelmezik (Garland-Thomson, 

2002), és egyszerre lehetnek a gondozott és a gondozó, a támogatott és a támogató szerepében 

(Wołowicz-Ruszkowska, 2016; Wendell, 2011). 

A nemi sztereotípiák és szerepelvárások mindkét nemre vonatkozóan jelen vannak. Nemi 

sztereotípiák esetén a másik csoporttal való ellenazonosulás működik, tehát a férfiakra jellemző 

tulajdonságok és nemi szerepelvárások hiánya lesz kívánatos a nőknél, férfiak esetén pedig a 

nőknek tulajdonított tulajdonságok (Geis, 1993), valamint a női tevékenységnek tartott 

elfoglaltságok és munkák (Thompson, 1986; O’Neil, 1981, 2008), tehát a nőiesség látszatának 

kerülése (l. pl. Blazina, 2003; Norton, 1997). A társadalmilag konstruált normától eltérő 

maszkulinitással bíró, hatalommal nem rendelkező férfiaktól a hegemón maszkulinitás hiánya 

miatt elvitatják férfiasságukat (vö. Bem, 1993; Cheng, 1999). Ez a szemléletmód a mai magyar 

társadalomra is érvényes, amely szerint a „fogyatékosság és a férfiasság alapvetően 

összeegyeztethetetlen” egymással (Kérchy, 2013, 25), hiszen ebben az esetben sérültnek látják 

a hegemón maszkulinitás részét képező fizikai erőt és autonómiát is. 

4. ELSŐ VIZSGÁLAT – A TÖBBSÉGI TÁRSADALOM LÁTÁSSÉRÜLT 

SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉNEK FELTÁRÁSA  

4.1. A vizsgálat célja, és minta 

Az első vizsgálat célja volt feltárni a többségi társadalom fogyatékossággal élő emberekhez, 

ezen belül a látássérült személyekhez való viszonyulását. A lakossági arányosan rétegzett 

mintán, online felvett kérdőív középpontjában a többségi társadalom fogyatékossággal élő 

emberekkel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata állt különböző nemzetközi skálák 
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magyarországi mintán való felvételével. Az adatfelvétel végrehajtásához a Solid Data cég által 

használt online címlista adta a mintavételi keretet, melyből összesen 1010 fő töltötte ki a 

kérdőívet 2017 áprilisában. A kérdőív e-mailen, a megbízott cég címlistáján keresztül jutott el 

a kitöltőkhöz. Az 1010 válaszadó 5,1%-a (52 fő) fogyatékossággal élő ember, illetve 2,5%-a 

(16 fő) látássérült személy volt (volt olyan látássérült személy, aki nem jelölte magát fogyatékos 

személynek). A többségi társadalom vizsgálata érdekében kivettük a fogyatékossággal élő 

emberek (68 fő) – ide értve a látássérült személyeket is – adatait, így a vizsgált minta 942 főre 

módosult. A 942 fős mintában rétegképző változó volt a nem (férfi = 51,9%; nő = 48,1%), a 

kor (min. kor = 18; max. kor = 69; Mkor = 43,188; SD = 13,822) és a településjelleg (főváros 

= 19,7%; megyeszékhely = 21,4%; város = 30,7%; falu/község = 28,1%). Az iskolai végzettség 

a mintában a következőképpen alakult: nyolc osztály = 23,9 %; szakiskola, szakmunkásképző, 

OKJ = 24,9%; érettségizett = 32,1%; diplomás = 19,1%.   

4.2. Vizsgálati módszerek 

A szakirodalom alapján összeállított kérdőív számos olyan nemzetközi skálát tartalmaz, 

amellyel kapcsolatban jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan magyar mintán felvett 

eredmény, amely a fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdöt az általunk használt módon 

vizsgálta volna. Az alkalmazott skálák a következők voltak: sztereotípia tartalom modell 

(Cuddy, Fiske & Glick, 2007), szociális dominancia orientáció (SDO7) (Faragó & Kende, 

2017), Bogardus társadalmi távolságot mérő skála (Diószegi & Fehér, 2005 alapján), Kontaktus 

(Pulai, 2009 alapján), Rokonszenvmérő skála (Erős, Fábián, Enyedi & Fleck, 1996 alapján), 

valamint a Rosenberg Önértékelés Skála (Sallay, Martos, Földvári, Szabó & Ittzés, 2014). A 

szexizmus vizsgálatára két skála segítségével került sor: modern szexizmus (Swim, Aikin, Hall 

& Hunter, 1995, magyarul három item Hunyady & Nguyen, 2001 fordítása, további 4 item 

magyarul Szabó, 2008) és  ambivalens szexizmus skála (Glick & Fiske, 1996 magyarul Nguyen, 

2007). Jelen vizsgálat szempontjából a MAS, valamint az ATDP-O skála bizonyult a 

legmeghatározóbbnak, hiszen mindkét skála olyan, a fogyatékos személyekkel kapcsolatos 

viszonyulást mérő skála, amelyet magyar mintán még nem (a MAS esetében), vagy csak 

kevéssé (az ATDP esetében) alkalmaztak. A MAS, vagyis a Multidimenzionális Attitűd Skála 

(Findler, Vilchinsky & Werner, 2007 alapján) az attitűd három dimenzióját vizsgálja: affektív 

(érzelmi), kognitív (ismereti/gondolkodási) és konatív (viselkedési) dimenzió (l. pl. Olson & 

Zanna, 1993). Jelen vizsgálatban a MAS általunk módosított verzióját alkalmaztuk, amely 

szerint az első esetben látássérült férfival, a másodikban pedig látássérült nővel kapcsolatban 
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kérdeztük le a viszonyulást, tehát az eredeti „man/woman in a wheelchair” alanyt a kutatás 

fókusza miatt megváltoztattuk. 

4.3. Kiemelt eredmények 

A szociális dominancia orientáció (Oldmeadow & Fiske, 2007) és a Rosenberg skála (Findler 

és mtsai, 2007) összefüggést mutatott, és meghatározták a fogyatékossággal élő emberekhez 

fűződő viszonyulást, az önértékelésnek pedig a látássérült személyekkel kapcsolatos 

attitűdjével való közvetett és közvetlen hatását is igazoltuk. A modell eredményei szerint az 

önértékelés negatívan jelezte előre a szociális dominancia orientációt (β = -.13; p < .001), tehát 

azok a válaszadók, akik alacsonyabb önértékeléssel bírtak, a csoportok közötti egyenlőséget 

kevésbé fogadták el, a hierarchia fenntartásának szükségességét támogatták. Az önértékelési 

skála negatívan jelezte előre (β = -.15; p < .001), míg a szociális dominancia orientáció skála 

pozitívan (β = .36; p < .001) szignifikáns bejósló erővel bírt a fogyatékossággal élő emberekkel 

kapcsolatos attitűdre. Tehát az alacsonyabb önértékeléssel bíró személyek, valamint a szociális 

dominancia orientáción magas értéket mutató személyek a fogyatékossággal élő embereket 

másoktól különbözőnek tartották. Az önértékelést mérő skála a kimeneti változóra, a látássérült 

személyekkel kapcsolatos attitűdre (β = -.18; p < .001) is közvetlen negatív bejósló erővel bírt, 

vagyis az alacsonyabb önértékeléssel bíró válaszadók negatívabb attitűddel bírtak a látássérült 

személyekkel kapcsolatban. A fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos viszonyulás 

pozitívan közepesen erős mértékben jelezte előre a látássérült személyekkel kapcsolatos 

attitűdöt (β = .25; p < .001), tehát azok a válaszadók, akik a fogyatékos személyeket másoktól 

különbözőbbnek vélték, jellemzően elutasítóbbak voltak a látássérült személyekkel (2. ábra). 

 

 

2. ábra. A látássérült személyekkel kapcsolatos elutasító viszonyulás hátterének modellje 
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5. MÁSODIK VIZSGÁLAT – A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK TÖBBSÉGI 

TÁRSADALOM ATTITŰDJÉRŐL ALKOTOTT PERCEPCIÓJA 

5.1. Módszer 

A második vizsgálat fókuszában a látássérüléssel kapcsolatos többségi attitűd percepciója 

mellett a nőiség és a maszkulinitás állt. Az elemzés során a félig strukturált interjúk deduktív, 

kvalitatív elemzését alkalmaztuk (Braun & Clarke, 2006 és Tracy, 2010 alapján) a látens 

tartalmak feltárásához. A konstrukcionizmusnak megfelelően a látássérült interjúalanyok 

szubjektív, „konstruált” valóságát kívántuk feltárni. Kutatási kérdéseink – amelyek a 

fenomenológia tárgyának kibontására irányultak – tehát a következők voltak: „Milyen módon 

jelenik meg a látássérült személyek tapasztalatában és percepcióiban a többségi társadalom 

viszonyulása?”, „Hogyan jelenik meg a látássérült személyek percepciójában és tapasztalatában 

a kompetencia kérdése?”. A társadalmi nem aspektusára koncentráló kérdés pedig nemenként 

eltérő volt: „Hogyan élik meg nőiségüket/ maszkulinitásukat a látássérült személyek? Mit 

gondolnak a domináns csoport ezzel kapcsolatos attitűdjéről?” 

5.2. Minta 

A második vizsgálat során 21 látássérült nővel és 21 látássérült férfival készült félig strukturált 

interjú, akiket látássérült személyekkel foglalkozó szervezeteken keresztül értünk el. Fontos 

kritérium volt, hogy a jelentkezők nem bírhatnak halmozott fogyatékossággal. A mintában 

aliglátó (12 fő), gyengénlátó (7 fő) és vak személyek (23 fő), illetve veleszületett (23 fő) és 

szerzett (19 fő) látássérüléssel élő személyek is szerepeltek. Az interjúalanyok átlagéletkora 

35,6 év volt, akik jellemzően magasan kvalifikált személyek és fővárosiak voltak (24 fő), de 5 

fő lakhelye megyeszékhely volt, 9 fő városban, és 4 fő községben/faluban élt az interjú 

felvételekor. Családi állapotuk eloszlása a következőképpen alakult: egyedülálló volt 16 

interjúalany, párkapcsolatban élt 4 fő, emellett egy háztartásban élt vagy élettársi viszonyban 

élt 6 fő, míg 15 fő házas volt. Egy személy elvált, az interjú felvételekor egyedülálló volt. 

5.3. Adatfelvétel és elemzés 

Az interjúkat férfi interjúalanyok esetén férfi interjúztató (interkulturális szakértő), női 

interjúalanyok esetén a szerző (két eset kivételével) vette fel az interjúalanyok által preferált 

csendes és biztonságos környezetben. A 42 félig strukturált interjú kvalitatív tartalomelemzése 

során a Braun és Clarke (2006) által megfogalmazott elemzési menetre támaszkodtunk. A 

kódolás és a témák egymásra folyamatos kölcsönhatást gyakorolva kerültek kialakításra. A 

validitást és reliabilitást – Wołowicz-Ruszkowska (2016) kutatásának mintájára – egy független 

kódoló (nő, gyógypedagógus) bevonása biztosította, aki az interjúk kiemelt részeit kódolta, 
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majd az egyeztetést követően a kész elemzés relevanciáját és pontosságát egy újabb szakértő 

(férfi, pszichológus) értékelte egy ötpontos skálán.  

5.4. Eredmények 

A kvalitatív tartalomelemzés során az interjúalanyok életének számos szegmensét feltártuk, így 

hét releváns főtémát azonosítottunk. A domináns csoport attitűdje főtéma alatt bemutatásra 

került többek között a fogyatékosságtípusok közötti hierarchia, a kontaktus és a látássérült 

személyek proaktivitásának szerepe. Emellett meghatározónak bizonyult a kompetencia 

kérdése is, amely a kompetencia bizonyításának igénye mellett a pályaválasztás és az 

elhelyezkedés nehézségeit tárta fel. Az oktatási intézményekben szerzett tapasztalatok az 

interjúalanyok életének meghatározó részét képezték, különös tekintettel a szegregált 

intézményekben szerzett tapasztalatokra, majd az azt követő adaptációra, valamint az 

intézményes támogatásra és a kortárs kapcsolatok alakulására. Ugyancsak hangsúlyos szerepet 

kapott az interjúkban a mikrokörnyezet attitűdje is, amelyben a család látássérült személyhez 

és látássérüléshez való viszonyulásán túl megjelent a támogató környezet meglétének vagy 

hiányának szerepe is. A gender aspektus miatt a nőiség és a maszkulinitás is feltárásra került. 

A látássérült nők elbeszélésében megjelentek a nőiséggel kapcsolatos előíró sztereotípiák, a 

fogyatékos testről alkotott elképzelés, és a többségi társadalom fogyatékossal élő nőkkel 

kapcsolatos attitűdjének percecpciója is. A látássérült férfiak maszkulinitással kapcsolatos 

tapasztalataiban, valamint az ahhoz fűződő viszonyulásában a férfiasság kulturális markerei 

mellett kiemelt szerepet kaptak a férfiszerep változásai, továbbá a többségi társadalom 

fogyatékossággal élő férfiakkal kapcsolatos attitűdjének percepciója is. A látássérült férfiakkal 

és nőkkel felvett interjúkban egyaránt megjelent a szexizmus, a szexuális zaklatás és a nemi 

erőszak is.  

5.5. Diszkusszió 

Az interjúalanyok a domináns csoport attitűdjének általánosabb szintű feltárásakor jellemzően 

pozitívabb viszonyulásról számoltak be, mint az egyes témák szerinti vélekedések és 

tapasztalatok bemutatásakor. Megfogalmazták, hogy a látássérült személyekkel kapcsolatos 

többségi viszonyulást kedvezőbbnek vélik (vö. Laki, 2010; Illyés & Erdősi, 1986), mint a más 

fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos attitűdöt, továbbá az ismeretlenekkel való 

kapcsolatteremtés során a segítőszándék és a nyitottság jelenlétét tapasztalták. Azonban olyan 

konkrét esetekben, mint amilyen például a munkakeresés, az iskolai tapasztalatok, a fogyatékos 

személy férfiasságáról vagy nőiességéről alkotott elképzelés, már kritikusabban fogalmazták 

meg tapasztalataikat, valamint a domináns csoport attitűdjéről alkotott percepcióikat. 
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Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az interjúalanyok jelentős része nem csupán magasan 

kvalifikált személy, hanem aktív volt az önkéntes tevékenységek, a fogyatékos és látássérült 

személyekkel kapcsolatos érzékenyítő tréningek tartása terén is, amely által képzettnek 

bizonyultak a csoportközi viszonyok és a sztereotípiák lehetséges lebontásaira irányuló 

törekvések meghatározó kritériumainak ismerete terén is.  

6. HARMADIK VIZSGÁLAT - A LÁTÁSSÉRÜLT ANYÁK MEGÉLT 

TAPASZTALATA ÉS A TÖBBSÉGI TÁRSADALOM ATTITŰDJÉRŐL 

ALKOTOTT PERCEPCIÓJA 

6.1. Módszer 

A téma érzékenységére való tekintettel a vizsgálathoz az interpretatív fenomenológiai analízis 

(IPA) alkalmazását találtuk a legmegfelelőbbnek. A kutatás menete tehát (a mintaválasztás, az 

adatgyűjtés és az interjúk elemzése) az IPA módszerének megfelelően zajlott (vö. Rácz, Kassai 

& Pintér, 2016). Jelen vizsgálat célja a látássérült nők anyasággal kapcsolatos megélt 

tapasztalatainak feltárása volt. Az IPA-nak megfelelően a kutatási kérdésünk nyitott, exploratív, 

a fenomenológia tárgyának kibontására irányuló volt (Smith, Flowers & Larkin, 2009): Hogyan 

élik meg a látássérült nők az anyaságot? Hogyan értelmezik a domináns csoport anyaságukhoz 

való viszonyát? 

6.2. Minta 

Az IPA módszertana alapján kis elemszámmal és homogén mintával dolgoztunk (Oxley, 2016 

alapján), hiszen az interjúalanyok az anyaság, a látássérültség közös tapasztalata, valamint a 

magasan kvalifikáltság okán homogén csoportnak tekinthetők (2. táblázat). Elemzésünkben a 

látássérült nőket csoportként kezeljük annak ellenére, hogy a fogyatékossággal élő nők 

csoportja heterogén, identitásuk sokszoros (Shakespeare & Watson, 2001). Azonban Hernádi 

és Könczei alapján úgy véljük, hogy a stigmatizált lét és az előírt anyaszerep olyan 

„csoportformáló elem” (Hernádi és Könczei, 2013, 18), amely lehetővé teszi a csoportként való 

elemzést. 
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Álnév Életkor 

A 

látássérülés 

típusa 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség 

Családi 

állapot 

Látássérült/látó 

férj 

Gyermekek 

száma 

Gabriella 46 szerzett 

látássérülés: 

aliglátó 

főiskola házas látó 2 (felnőtt) 

Anita 38 szerzett 

látássérülés: 

vak 

főiskola házas látó 1 (alsós 

gyermek) 

Rita 33 veleszületett 

látássérülés: 

aliglátó 

egyetem házas látássérült 3 

(kisgyermektől 

általános 

iskolásig) 

Sára 37 szerzett 

látássérülés: 

aliglátó 

főiskola házas látássérült 1 (kisgyermek) 

Júlia 34 veleszületett: 

aliglátó 

egyetem házas látássérült 1 (kisgyermek) 

2. táblázat. Minta 

A neveket, az anonimitás biztosítása érdekében, minden esetben megváltoztattuk.  

6.3. Adatgyűjtés 

A felhívásban olyan látássérült nők részvételét kértük, akik nem bírnak halmozott 

fogyatékossággal, betöltötték a 18. életévüket és szerzett vagy veleszületett látássérüléssel élő 

nőként (aliglátó, gyengénlátó, vak) szívesen részt vennének egy olyan kutatásban, ahol a 

nőiségről és a többségi társadalom attitűdjéről való vélekedésüket kérdezzük. A tájékoztató 

mellett a beleegyező nyilatkozat tartalmazta, hogy a félig strukturált interjú önkéntes, bármikor 

megszakítható vagy megtagadható a válasz, körülbelül 90 perces, az anonimitás biztosított, 

továbbá az interjúért nem jár anyagi ellentételezés, azonban szükség esetén pszichológus 

bevonása kérhető.  

Az adatfelvételre 2016 tavaszán került sort, melyet az ELTE PPK doktori pályázatán elnyert 

összegből fedeztünk. A kutatás során 21 nővel készült interjú, amelyek közül ötöt választottunk 

ki az IPA elemzésre. Az öt kiválasztott interjúalany édesanya volt (egy vagy több gyermekkel), 

illetve a beszámolójuk perspektívája, élményvilága, mélysége és részletessége megfelelő volt 

ahhoz, hogy az IPA módszerével elemezni lehessen. Az interjút női interjúztató készítette, az 

interjúalany számára kedvelt, biztonságos, csöndes környezetben.  
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6.4. Eredmények  

Főtéma Kibontakozó téma 

A. Tágabb környezet attitűdje   

B. Nemi szerepelvárások és 

sztereotípiák 

B1. Anyai identitás, és az anyaság 

megélése 

  B2. Szerepek összeegyeztetése 

  B3. A férj/apa szerepe 

C. Mikrokörnyezet C1. Kisközösségek 

  C2. A család attitűdje 

D. Az egészségügy és a szociális 

ellátórendszer 

D1. Várandósgondozás és szülés 

  D2. Védőnő és gyermekorvos 

  D3. A szociális ellátórendszer 

3. táblázat. Főtémák és kibontakozó témák 

A látássérült anyákkal felvett interjúk elemzése során főtémaként azonosítottuk a tágabb 

környezet attitűdjét. A nemi szerepelvárások és sztereotípiák főtéma alatt kibontakozó témaként 

megjelent az anyai identitás, és az anyaság megélése, a szerepek összeegyeztetése, valamint a 

férj/apa szerepe. A mikrokörnyezet főtéma alá a kisközösségek és a család attitűdje altémák 

kerültek, az egészségügy és a szociális ellátórendszer főtéma alá pedig a várandósgondozás és 

szülés, a védőnő és gyermekorvos, valamint a szociális ellátórendszer tagozódott be (3. 

táblázat).  

6.5. Diszkusszió 

A látássérült anyáknak jellemző élményük, hogy elsősorban fogyatékos személyként 

azonosítják őket a domináns csoport tagjai. Míg az interjúalanyok önmaguk meghatározásakor 

markánsan hangsúlyozták anyai identitásukat, addig a tágabb környezet vélekedését bemutató 

percepcióik szerint a domináns csoport tagjai a gondozói, kompetens anya szerepet jellemzően 

elvitatják tőlük. Ez a paternalista viszonyulás nem kizárólag a többségi társadalom tagjai 

esetében jelent meg, hanem elmondásuk szerint a mikrokörnyezet attitűdjében is 

megfigyelhető. A domináns csoport által meghatározott ideális anyaság koncepciója tehát 

átszűrődött a családi védőháló résein is, a szűk környezet nem az ismert és szeretett személy, a 

látássérült női rokon valós képességei szerint alkotta meg az anyaságáról való elképzeléseit, 

hanem a többségi társadalom attitűdjének megfelelően. Az egészségügyi szféra medikális 
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szemléletén szükséges változtatásokat eszközölni, a látássérült anyákat egyéni szükségleteik 

szerint kezelni, továbbá őket igény szerinti, egyénre szabott tanácsokkal ellátni. 

7. KONKLÚZIÓ 

7.1. A vizsgálatok főbb eredményeinek összevetése 

Az egyes kutatási célok teljesültek, hiszen a magyar társadalom domináns csoportjának 

fogyatékossággal élő emberekkel, azon belül a látássérült személyekkel kapcsolatos attitűdjét 

számos – a szociálpszichológia és a gyógypedagógia területén alkalmazott – skálákkal 

felmértük, az egyes skálák közötti összefüggéseket feltártuk. Emellett hangsúlyos szerepet 

kapott a látássérült személyek perspektívájának kiterjedt bemutatása is, jelen disszertáció a 

„semmit rólunk, nélkülünk” elv szerint készült (l. pl. Gombkötő, Szauer,  Páter & 

Szentkatolnay, 2011). A kvalitatív szakaszban részletesen megvizsgáltuk és bemutattuk a 

látássérült személyek megélt tapasztalatait, valamint a többségi társadalom viszonyulásáról 

alkotott percepcióit. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az itt kapott eredmények – a módszertan és 

a mintavétel okán – nem általánosíthatók, ugyanakkor a valóság egy rendkívül szenzitív 

reprezentációját jelentik. A kutatási célok mentén két főbb kutatási témakör bontakozott ki, 

amelyek mindhárom vizsgálat meghatározó, közös elemét alkották: a kompetencia és a 

társadalmi nem vált a kutatás fókuszpontjává. 

A kvantitatív és a kvalitatív vizsgálat eredményei is azt tükrözték, hogy a külső szemlélő által 

fogyatékossággal élő emberként észlelt személyek önmagukat nem feltétlenül tekintik 

fogyatékos személynek (Wendell, 2011). Az egyes vizsgálatokat összekötő elemként megjelent 

továbbá a kontaktus pozitív hatása is, hiszen az interjúalanyok elbeszélései megerősítették az 

első vizsgálat arra vonatkozó eredményeit, hogy a kontaktus kulcsfontosságú szereppel bír a 

pozitívabb viszonyulás kialakításához. Az első vizsgálat eredményei összefüggést mutattak a 

második és harmadik vizsgálatban megjelent negatív, egyéni tapasztalatokkal egyéb 

szempontból is. A fogyatékossággal élő emberekkel, illetve a látássérült személyekkel 

kapcsolatos ambivalens érzések és sztereotípiák jelenléte mindegyik vizsgálat esetén 

megfigyelhető volt, és azok magasabb társas szorongást eredményező hatása is jól kirajzolódott 

(Fichten & Amsel, 1986), így a csoportközi kontaktust általános diszkomfort érzés jellemezte 

(Fichten, Robillard & Sabourin, 1994). Ezek a pszichológiai mechanizmusok tetten érhetőek 

voltak az affektív, kognitív és konatív szinten egyaránt (Park, Faulkner & Schaller, 2003).  

Nagy jelentőséggel bírt a látássérült személyek számára a kompetencia bizonyítása, amelynek 

megkérdőjelezését, a domináns csoport ezzel kapcsolatos negatív vélekedését az első vizsgálat 

eredményei vázolták fel, a második és a harmadik vizsgálat eredményei pedig alátámasztották, 
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hogy a látássérült személyek életének számos területét áthatja ez a destruktív viszonyulás. Az 

interjúalanyok életútjának különböző fázisait számba véve kitűnt, hogy a család attitűdjétől az 

iskolai és munkahelyi nehézségeken át a nőiségükkel és maszkulinitásukkal kapcsolatos 

attitűdön át magával az anyasággal összefüggésben is az volt az általánosan jellemző többségi 

vélekedésről alkotott benyomás, hogy a látássérült személyeket inkompetensnek tartják. Ebből 

kifolyólag a látássérült személyek a domináns csoport tagjainál jelentősen jobb teljesítmény 

felmutatására érezték magukat kötelezve ahhoz, hogy a társadalom egyenlő, egyenjogú 

tagjaiként kezeljék őket. Ezzel összefüggést mutatott – az igazságos világba vetett hit és a 

rendszerigazolás mellett – a kollektív cselekvés is, hiszen az interjúalanyok tisztában voltak a 

domináns csoport privilégiumaival, valamint kompetenciájuk megkérdőjelezésére és a többségi 

társadalom negatív attitűdjének ábrázolására példaként számos, a látássérült személyekkel 

szembeni kirekesztő és diszkriminatív esetről számoltak be. A fogyatékossággal élő emberek 

számára a kollektív cselekvés olyan lényeges kapcsolódási pont lehet, amely esetben (például 

az önkéntesség során) csoportjuk képviselőiként léphetnek fel, amivel céljuk az egész csoport 

körülményeinek javítása (vö. Wright, 2009).  

Jelen kutatás szempontjából meghatározó volt az a feminista fogyatékosságtudomány szerinti 

elméleti háttér, amely kiindulópontként szolgált a kutatáshoz. Ennek értelmében a 

fogyatékossággal élő embereket a többségi társadalom aszexuálisnak, nem nélkülinek tartja 

(Garland-Thomson, 2002; Shakespeare, 1999). A kvantitatív kutatás eredményei azt mutatták, 

hogy abban az esetben, ha a kérdésben megjelölésre került a látássérült személy neme, 

különbség mutatkozott a látássérült nők és férfiak megítélésében, tehát a nem nélküliség ebben 

az esetben nem nyert bizonyítást. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a válaszadó számára 

a kérdésfeltevés során megjelöltük (és így kiemeltük) a látássérült személy nemhez tartozását, 

amely a valódi személypercepció során ettől a mesterségesen létrehozott helyzettől és 

személyészleléstől eltérő módon működik. A látássérült személyekkel felvett interjúk azonban 

a szakirodalomban megjelent nem nélküliséget (Garland-Thomson, 2002; Wendell, 2011; 

Shakespeare, 1999) támasztották alá, hiszen az interjúalanyok szerint – kiemelten a látássérült 

nők esetében – a domináns csoport tagjai nem vették figyelembe a nemüket, elsődlegesen vagy 

kizárólagosan fogyatékos személyként tekintettek rájuk. 

Jelen disszertációnak célja volt olyan átfogó képet prezentálni a látássérült személyek mai 

magyarországi helyzetéről, amely összhangban áll a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ egyezménnyel. Ennek megfelelően a vizsgálatok törekedtek arra, hogy 

interdiszciplináris megközelítéssel bemutatásra kerüljön: ezen jogok érvényesülését – vagy 
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annak hiányát – miként élik meg az érintett személyek, és milyen általános kép jellemzi a 

többségi társadalom viszonyulását. Összességében tehát a társadalmi befogadás és részvétel, a 

méltóság, az autonómia és a diverzitás tisztelete, a hátrányos megkülönböztetéstől való 

mentesség, az esélyegyenlőség, valamint a nemek közötti egyenlőség mind olyan alapelvek, 

amelyek az ENSZ egyezmény részei, és amelyekre részletesen reflektált a disszertáció.  

7.2. Az eredmények gyakorlati relevanciája 

Az empirikus vizsgálatokkal általános célunk volt a fogyatékos személyekkel kapcsolatos 

viszonyulás kutatására kidolgozott, valamint a téma szerint módosított skálákkal segíteni a 

jövőbeni attitűdvizsgálatok megvalósulását, továbbá a szociálpszichológiai attitűdvizsgálatok 

közé beemelni a fogyatékos személyekkel kapcsolatos itemeket és skálákat is. Megerősítést 

nyert, hogy az általános attitűdformálás mellett szükséges az oktatásra, a munkaerőpiaci 

aspektusokra, valamint az egészségügyre külön figyelmet fordítani. Mindezzel párhuzamosan 

elengedhetetlen lenne az átfogó társadalmi érzékenyítés is. A kutatás eredményei relevánsak 

lehetnek a fogyatékos személyekkel foglalkozó civil szervezetek számára is. Kiemelt célunk 

volt, hogy adatainkkal segítséget nyújthassunk további munkájukhoz. 

7.3. A kutatás korlátai, és kitekintés 

A kvalitatív és a kvantitatív módszer alkalmazása során a módszertani sajátosságok mellett 

nehézséget jelentett, hogy a disszertáció témája Magyarországon ilyen jellegű 

interdiszciplináris megközelítésből jelenleg kevéssé vizsgált. A kvantitatív vizsgálat esetében 

ezért számos skála került lekérdezésre a kérdőívben, amely hosszabbá tette azt. A kvalitatív 

kutatásoknak – így jelen kvalitatív vizsgálatnak is – számos korlátja van. Elsőként említendő, 

hogy – tekintettel a nem reprezentatív mintaválasztásra – a vizsgálat eredményei nem 

általánosíthatók, azonban a kvalitatív tartalomelemzésnek ez nem is célja. A kvalitatív kutatás 

mintáját kifejezetten motivált interjúalanyok képezték, akik jellemzően magasan kvalifikált 

személyek voltak. A vizsgálatok során felvett gazdag anyagok további aspektusait is érdemes 

lenne megvizsgálni. Ilyen lehet a látássérült személyekkel felvett félig strukturált interjúk 

másodelemzése, hiszen jelen elemzés az interjúk számos szegmensét nem bontotta ki. Továbbá 

hasznos lenne a kérdőívben használt egyes attitűdmérő skálák más mintán és kontextusban való 

alkalmazása is.  
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