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Megszégyenülve
A krónikus szégyen szerepe a mentális zavarok 
kialakulásában

VIZIN GABRIELLA

K L I N I K A I  S Z AK P S Z I C H O LÓ G U S ,  P S Z I C H OT E R AP E U TA ,  E G Y E T E M I  TAN ÁR S E G É D

E LT E  P P K

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE

„Épp akkor léptem ki a kádból,
s ahogy ott álltam meztelen,
véletlenül egy nő nyitott be
hozzám, egy nő, egy idegen.

Fiatal voltam, ő is az volt,
és egész testem elpirult,
a szégyen szennye nyakon öntött
és rám tapadt és lángra gyúlt:

úgy éreztem, hogy tetten értek
valami nagy gyalázatot,
pedig mindössze az derült ki,
hogy az vagyok, ami vagyok...”

(Szabó Lőrinc: Szégyen)
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A szégyen kutatása

DSM-IV-TR1 és DSM-52 kategoriális megközelítésében kevés utalás van a 
szégyenre (kivéve: elkerülő személyiségzavar, szociális szorongás)

Az elmúlt, 10-15 év kutatási eredményei szerint sok mentális zavarban 
megjelenik a szégyen3-14

1APA 2000; 2APA2013;3Tangney és mtsai 1992; 4Gilbert és Miles 2000; 5Andrews és mtsai 2002; 6Averill és mtsai 2002; 7Tangney és Dearing 2002; 8Feiring és 
mtsai 2002; 9Swan és Andrews 2003; 10Milligan és Andrews 2005; 11Rüsch és mtsai 2007; 12Brown és mtsai 2009; 13Fergus és mtsai 2010; 14Schonleber és 
Berenbaum 2012
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shame and mental disrodershame
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A szégyen definíciója

A szégyen másodlagos, ún. „öntudati” (self-conscious) érzelem1-4

◦ 2-3. életévben jelenik meg5

◦ Fejlett kognitív képességek meglétét igényli4,6

◦ Fő funkciója a szociális, társadalmi kihívásoknak való megfelelés7

◦ Megjelenése valószínűleg nem univerzális8-10

◦ Valószínűleg humán specifikus3,11,12

A szégyen intenzív, gyakran a cselekvőképességet akadályozó negatív érzelem, 
magában foglalva a kisebbrendűségi érzést, tehetetlenséget és félénkséget, 
valamint vágyat arra, hogy hiányosságainkat elrejtsük13,14

1Tangney és Fischer 1995; 2Tracy és mtsai 2007; 3Kim és mtsai 2011; 4Lewis 2016; 5Lagattuta és Thomson 2007; 6Kim és mtsai 2011; 7Gilbert 1998; 8Wong és Tsai
2007; 9Haidt és Keltner 1999; 10Keltner és mtsai 2003; 11Fessler 2004; 12Parr és Waller 2006; 13Wicker és mtsai 1983; 14Tangney és mtsai 1996
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Jellemzői

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE

(Kim, Thibodeau és Jorgensen, 2011. alapján) 

Dimenzió Szégyen Bűntudat

Negatív értékelés 
tárgya

Én Viselkedés

Figyelmi fókusz iránya Szelf felé Emberi kapcsolatok 
felé

Fenomenológia Kisebbrendűség, 
tehetetlenség

Feszültség, 
megbánás

Viselkedési 
késztetések 

Elkerülés, elrejtőzés, 
visszavonulás

Kijavítás, bevallás, 
mentegetőzés 

Kísérő érzelmek Düh, szorongás, 
önutálat

Szomorúság, 
empátia

Attribúciós mintázat Belső, stabil, globális, 
kontrollálhatatlan 

Belső, instabil, 
konkrét, 
kontrollálható 

5

A krónikus szégyen kialakulásában szerepet 
játszó tényezők

A szégyen egészséges jelenség, amíg akutan és reaktívan jelenik meg egy-egy szégyent okozó 
helyzetben1

Patológiássá válhat, internalizálódik, az identitás részévé válik, krónikus, diszfunkcionális és 
karakterológiai állapottá alakul2

A szégyen kialakulásában szerepet játszó tényezők:

◦ szülői elutasítás, bizonytalan kötődés (szorongó és zavarodott kötődés)3,4

◦ szülői túlóvás, túlkontrollálás (tekintélyelvű szülői magatartás)5,11,12

◦ túlzott dicséret13,14

◦ parentifikáció15

◦ másik testvér favorizálása5

◦ fizikai bántalmazás6, szexuális bántalmazás7-9, bullying10

◦ temperamentum16

◦ nem és életkor hatásai (nők körében magasabb4,17,18 , életkorral fluktuál19,20)
1Pattison, 2000; 2Donhauser, 2007; 3Lopez és mtsai 1997; 4Gross és Hansen 2000; 5Gilbert és mtsai 1996; 6Alessandri és Lewis 1993; 7Playter 1990; 8Feiring és mtsai 1998; 
9Feiring és mtsai 2002; 10Menesini és Camodeca 2008; 11Lutwak és Ferrari 1997; 12 Mills 2003; 13Kamins és Dweck 1999; 14Henderlong és Lepper 2002; 15Wells és Jones 2000; 
16Bafunno és Camodeca 2013; 17Lewis és mtsai 1992; 18Else-Quest és mtsai 2012; 19Tangney és Dearing 2002; 20Orth és mtsai 2010

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 6



2017. 09. 18.

4

Megküzdés a szégyennel

Nathanson szégyen iránytűje1

Gilbert szociális rang elmélete2: 
szorongó/depresszív vagy dühös 
reakció

Visszavonulás

Elkerülés

Mások 

ellen 

fordulás

Önmaga 

ellen 

fordulás

Nathanson szégyen iránytűje1
1Nathanson 1992; 2Gilbert és Miles, 2000
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Szégyen mérése
Robins és munkatársai1 a szégyen felmérésére 24 féle papír-ceruza tesztet mutatnak be

Öntudati Érzelmek Tesztje (TOSCA)11,12 nagyon gyakran alkalmazott kérdőív, 60 forgatókönyvet 
tartalmaz, elsősorban egészséges mintán alkalmazzák 

Andrews és munkatársai2: Szégyen Élmény Skála (Experience of Shame Scale, ESS)
◦ Szégyen élményére vonatkozó 25 állítás (az elmúlt egy év során); 4 pontos Likert skála

◦ Reliabilitási mutatói jók (Cronbach Alfa: 0,92)

◦ A szégyen vonás jellegét méri, a szégyen élmény 3 faktorát különíti el: karakterológiai, viselkedési, testi szégyen

◦ Klinikai mintán alkalmazott kérdőív3-9

Gilbert és Miles10: Megalázásra való érzékenység Skála (Sensitivity to Put-Down Scale, SPD)
◦ 20 tételes, állapot szégyen felmérésére alkalmas mérőeszköz; 5 pontos Likert skála

◦ SPD-1: a megszégyenítő helyzetekre adott érzelmi reakciókat méri fel (depresszív vagy dühös reakció)

◦ Jó belső reliabilitással bír (Cronbach Alfa: 0,90) 

1Robins és mtsai 2007; 2Andrews és mtsai 2002; 3Swan és Andrews 2003; 4Kelly és mtsai 2013; 5Kelly és Carter 2013; 6Milligan és Andrews 2005; 7Gilbert és mtsai 2010; 
8Rockenberger és Brauchle 2011; 9Harned és mtsai 2012; 10Gilbert és Miles 2000; 11 Tangney és mtsai 1989; 12Tangney és mtsai 2000
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ESS konstruktumvaliditása
Módszerek

382 fő önkéntes résztvevő: 
◦ CFA: 148/148 fő mentális zavarral küzdő/egészséges kontroll (kor: 37,97; SD: 12,81/36,67; SD: 13,20)

◦ Teszt-reteszt reliabilitás: 46/40 fő mentális zavarral küzdő/egészséges kontroll (42,19; SD: 13,07/27,87; SD: 
8,22)

Kérdőívek:
◦ Szégyen Élmény Skála (Experience of Shame Scale, ESS)1

◦ Derogatis féle Tünetlista (Symptom Checklist-90-R, SCL-90-R)2

◦ Korai Trauma Kérdőív (Early Trauma Inventory-Self Report, ETI-SR)3

◦ Temperamentum és Karakter Kérdőív-56 (Temperament and Character Inventory-56, TCI-56) 4,5

Statisztikai módszerek:
◦ Belső konzisztencia vizsgálat (Item-analízis)

◦ Teszt-reteszt reliabilitás

◦ Megerősítő faktorelemzés

◦ Mérési invariancia vizsgálat

◦ Konfirmatorikus faktorelemzés kovariánsokkal

◦ Statisztikai program: Statistica 11.0, MPLUS 7.11
1Andrews és mtsai 2002; 2Derogatis, 1977; 3Bremner és mtsai 2007; 4Cloninger 1999; 5Rigozzi és Rossier 2004
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ESS konstruktumvaliditása
Eredmények

A kérdőív belső konzisztenciája jó:
25 itemes kérdőív (Valid N: 276)

Átlag: 56,69 (szórás: 19,48); Min: 25,00, Max: 100,00

Cronbach alfa: 0,964 (teljes mintán)

Teszt-reteszt reliabilitás (Spearman féle rank
korreláció):

rkarakterológiai=0,84; rviselkedési=0,85; rtesti=0,92

rtotál=0,89; regészséges=0,90; rklinikai=0,78

Megerősítő faktorelemzés

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE

ESS Faktor Egészséges
kontroll -

Cronbach alfa

Klinikai –
Cronbach alfa

Karakterológiai szégyen 0,912 0,924

Viselkedési szégyen 0,898 0,923

Testi szégyen 0,842 0,849

χ2 df RMSEA CFI TLI
Teljes minta 683,7 251 0,077 0,978 0,973

Klinikai minta 474,1 251 0,079 0,970 0,964

Egészséges minta 475,6 251 0,078 0,957 0,948

RMSEA= megközelítés átlagos hibája  < 0.08 - elfogadható ; CFI = összehasonlító illeszkedési 
mutató > 0.9 - kiváló;
TLI= Tucker-Lewis mutató  > 0,9 - elfogadható

Az ESS faktorstruktúrája magyar mintán jól illeszkedik az 
elméleti modellhez

Mérési invariancia (multigroup elemzés)
A konfigurális és metrikus invariancia erősen alátámasztott, 
de skaláris invariancia esetén a modell illeszkedése 
szignifikánsan csökkent a  Δχ2 teszt alapján (RMSEA és CFI 
változása nem érte el a küszöbértéket)
Eredmények alapján feltételezhető az invariancia az ESS-re
vonatkozóan

11

ESS konstruktumvaliditása
Eredmények

CFA kovariánsokkal 1. modell
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ESS 1. 
Karakte-
rológiai
szégyen

Viselke-
dési

szégyen

Testi 
szégyen

Klinikai státusz

Nem

Kor

Iskolázottság

CFA kovariánsok

ESS 12. 

ESS 13. 

ESS 21. 

ESS 22. 

ESS 25. 

R2=0.38

R2=0.27

R2=0.28

-
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ESS konstruktumvaliditása
Eredmények

CFA kovariánsokkal 2. modell
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ESS 1. 
Karakte-
rológiai
szégyen

Viselke-
dési

szégyen

Testi 
szégyen

Klinikai státusz

Nem

Kor

Iskolázottság

CFA kovariánsok

ESS 12. 

ESS 13. 

ESS 21. 

ESS 22. 

ESS 25. 

Abúzus - egyéb

Fizikai

Emocionális

Szexuális

SCL GSI

R2=0.50

R2=0.40

R2=0.40

-
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ESS konstruktumvaliditása
Eredmények

CFA kovariánsokkal 3. modell
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ESS 1. 
Karakte-
rológiai
szégyen

Viselke-
dési

szégyen

Testi 
szégyen

Klinikai státusz

Nem

Kor

Iskolázottság

CFA kovariánsok

ESS 12. 

ESS 13. 

ESS 21. 

ESS 22. 

ESS 25. 

Abúzus - egyéb

Fizikai

Emocionális

Szexuális

SCL GSI

Újdonságkeresés

Ártalomkerülés

Jutalomfüggés

Kitartás

R2=0.53

R2=0.49

R2=0.41

-
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ESS konstruktumvaliditása
Következtetések

A Szégyen Élmény Skála megbízható mérőeszköze a krónikus szégyennek és 
három alfaktorának magyar klinikai és egészséges mintán egyaránt

Az ártalomkerülés temperamentumfaktor sérülékenységet fokozó tényező 
lehet a megszégyenítéssel szemben

A verbális kritikusság az emberi közösségekben a szociális rangsor 
kialakításában lényeges, azonban az emocionális abúzus krónikus szégyen 
kialakulásához vezethet

Mentális zavarok esetén az empatikus miliő pszichoterápiás hatékonysága 
érthetővé válik

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 15

A krónikus szégyen megjelenése mentális 
zavarokban

szorongásos zavarok1-3

depresszió4-6

evészavarok7

személyiségzavarok8-10

önsértés, öngyilkossági gondolatok és viselkedés11-13

addikciók14

1Gilbert és Miles 2000; 2Averill és mtsai 2002; 3Fergus és mtsai 2010; 4Tangney és mtsai 1992; 5Andrews és mtsai 2002; 6Vikan és mtsai 2010; 7Swan és Andrews 2003; 
8Rüsch és mtsai 2007; 9Schoenleber és Berenbaum 2012; 10Ritter és mtsai 2014; 11Brown és mtsai 2002; 12Kleindienst és mtsai 2008; 13Brown és mtsai 2009; 14Dearing és 
mtsai 2005

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 16
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N=124 szorongó, ambuláns beteg; kérdőíves vizsgálat, TOSCA

Eredmény: a szociális szorongás és a generalizált szorongás esetén tapasztaltak szignifikáns kapcsolatot a szégyen-
hajlammal, miután kontrollálták az egyéb más szorongásos tüneteket, a depresszív tüneteket és a bűntudat-hajlamot.

Szorongásos zavarokban a szégyen lényegesebb tényező, mint a bűntudat

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 17

Szociális fóbia
A szociális fóbia a szociális helyzetekkel kapcsolatos félelemmel jár. Az állapot központi eleme a 
megszégyenüléstől való félelem 

Gilbert és Miles (2000):

aki megszégyenítő helyzetre inkább reagál visszahúzódással vagy önmaga hibáztatásával, 
valószínűbben küzd szociális szorongással, szemben azokkal, akik megszégyenítő helyzetekben 
dühös, agresszív reakciót adnak, vagy másokat hibáztatnak

ha valaki a szociális rang elmélet szerint önmagát alacsonyabbra helyezi társainál, az a személy 
visszahúzódással reagál megszégyenítő helyzetekre (lenéző magatartásra vagy verbális kritikára), 
ez a magatartásmód pedig nagyon jellemzi a szociális szorongással küzdő személyeket

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 18
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Depresszió
Tangney, Wagner és Gramzow (1992) véleménye szerint a szégyenhajlam kifejezett kapcsolatban 
áll a depresszióval. 

Andrews (1995) azt találta, hogy inkább a testi szégyen, semmint a gyermekkori abúzus áll 
összefüggésben a visszatérő, krónikus depresszióval. 

Allan és Gilbert (1997) vizsgálatukban megállapították, hogy a szégyenélmény a kishitűség és 
tehetetlenség érzésével együtt központi komponensnek tűnik depresszióban. 

Andrews, Qian és Valentine (2002) az általuk kifejlesztett Szégyen Élmény Skála (Experience of 
Shame Scale, ESS) segítségével, 163 egyetemi hallgató bevonásával végzett vizsgálatuk alapján 
úgy találták, hogy a szégyen játszik kiemelkedő szerepet a depresszió kialakulásában és 
lefolyásában. 

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 19

N=141 serdülő fiú és lány; kérdőíves vizsgálat, TOSCA; 1 éves utánkövetés

Eredmény: a szégyenhajlam szignifikáns prediktora a depresszív tüneteknek, és az elkerülő 
megküzdés szignifikáns közvetítőnek bizonyult a szégyen és a depresszió között

A szégyennel való elkerülő megküzdés lényeges szerepet játszik a depresszió kialakulásában 
serdülőkorban

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 20
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Szégyen borderline személyiségzavarban

A borderline személyiségzavar (BPD) és a krónikus maladaptív szégyen 
etiológiája hasonló1-8

Szégyenteljes tapasztalatok az önéletrajzi memóriában rögzülve 
maladaptív, szelf-releváns hiedelmek kialakulását okozzák6,9-15 és az 
identitás központi tényezőjévé válnak16-25

Ezek a hiedelemek a szociális rangsorban elfoglalt helyzetünk észlelését 
is befolyásolhatják31,32

Crowe26 és Nathanson27 szerint a BPD tünetei megszégyenítésre adott 
válaszok
BPD páciensek szégyenhajlama magasabb a PTSD-vel és szociális szorongással küzdőkhöz 
képest28,29; szégyen szerepe a BPD betegek önsértésében30

1Mills 2005; 2Kernberg 1993; 3Zanarini 1997;4Zanarini és mtsai 1997; 5Johnson és mtsai 1999; 6Young és mtsai 2003; 7Linehan 2010; 8Bornovalova és mtsai 2013; 9Bowlby 1969; 10Bowlby 1973; 
11Bowlby 1980; 12Mikulincer és Shaver 2007; 13Baldwin 1992; 14Baldwin 1997; 15Baldwin és Dandeneau 2005; 16Tomkins 1981; 17Kaufman 1989; 18Nathanson 1996; 19Berntsen és Rubin 2002; 
20Brewin és mtsai 1999; 21Ehlers és Clark 2000; 22Gilbert és Procter 2006; 23Rubin 2005; 24Rubin és Siegler 2004; 25Pinto-Gouveia és Matos 2011; 26Crowe2004; 27Nathanson 1992; 28Rüsch és mtsai
2007a; 29Rüsch és mtsai 2007b; 30Brown és mtsai 2009; 31Bushman és Baumeister 1998; 32Gilbert és Miles 2000

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 21

Szégyen
Identitászavar

Önmaga 
ellen 

fordulás
Önsértés, 
önvádlás, 
szuicidium

Visszavonulás
Disszociáció, üresség

Elkerülés
Szer abúzus

Mások ellen 
fordulás

Dühroham, 
impulzivitás

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 22
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ESS faktorai, SPD faktorai és a maladaptív sémák kapcsolatának 
vizsgálata BPD-ben
Módszerek

160 fő önkéntes résztvevő: 
◦ 80 fő mentális zavarral küzdő páciens: 56 fő BPD zavarral küzdő (kor: 30,32; SD:10,31), 24 fő Nem-PD, 

egyéb mentális zavarral küzdő (34,00; SD:11,37)

◦ 80 fő egészséges kontroll (31,56; SD:10,09)

Mérőmódszerek:
◦ M.I.N.I. Interjú (Mini International Neuropsychiatric Interview, M.I.N.I.)1

◦ SCID-II Strukturált klinikai interjú (Structured Diagnostic Interview for DSM-IV Axis II, SCID-II)2,3

◦ Szégyen Élmény Skála (Experience of Shame Scale, ESS)4

◦ Megalázásra való Érzékenység Skála-1 (Sensitivity to Social Put-Down Scale-1, SPD-1)5

◦ Derogatis féle Tünetlista (Symptom Checklist-90-R, SCL-90-R)6

◦ Séma kérdőív (Schema Questionnaire)7

Statisztikai módszerek:
◦ Kovariánsokkal bővített varianciaanalízis Általános Lineáris Modellben (GLM ANCOVA)

◦ Pearson-féle parciális korreláció (Benjamini–Hochberg korrekció)

◦ SAS 9.2
1Balázs és mtsai 1998; 2First és mtsai 1997, 3Szádóczky és mtsai 2004; 4Andrews és mtsai 2002; 5Gilbert és Miles 2000, 6Derogatis, 1977; 7Young 1999

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 24
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ESS faktorai, SPD faktorai és a maladaptív sémák kapcsolatának 
vizsgálata BPD-ben
Eredmények
GLM ANCOVA és utóelemzés eredményei az ESS és SPD alfaktorai tekintetében - BPD, 
Nem-PD és HC csoportok közötti különbségekre

Változók 

Csoportok közötti különbségek Utóelemzés 

(F) df p 

B
P

D
 v

s
N

em
-

P
D

B
P

D
 v

s
H

C

N
em

-
P

D
vs

H
C

 

p p p

Karakterológiai 
szégyen 

49,03 5,154 ***
**
g=0,88

***
g=1,60

**
g=0,77

Viselkedési szégyen 15,06 5,154 ***
n.s. 
g=0,35

***
g=0,85

**
g=0,58

Testi szégyen 23,56 5,154 ***
** 
g=0,90

**
g=1,21

n.s.
g=0,21

SPD/
depresszív 

3,15 5,154 *
n.s. 
g=0,30

*
g=0,36

n.s. 
g=0,05

SPD/
agresszív 

5,86 5,154 **
n.s. 
g=0,46

**
g=0,62

n.s. 
g=0,14

g=hatáserősség (Hedge’s g formula);*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,0001; n.s.=nem szignifikáns; SD=Standard deviation (szórás); BPD=borderline személyiségzavar; Nem-
PD=személyiségzavarral nem küzdő pszichiátriai kontroll; HC=egészséges kontrollszemélyek; SPD=Megalázásra való érzékenység skála
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ESS faktorai, SPD faktorai és a maladaptív sémák kapcsolatának 
vizsgálata BPD-ben
Eredmények
A borderline tünetek és a szégyen faktorainak kapcsolata

Pearson parciális korreláció eredményei. ***p<0,001; BPD=borderline személyiségzavar

BPD csoport BPD tünetek Karakterológiai 
szégyen

Viselkedési 
szégyen

Testi szégyen

(n=54) Elhagyatottság 0,11 0,19 0,3

Instabil kapcsolatok 0,23 0,27 0,37*

Identitászavar 0,50*** 0,49*** 0,41***

Impulzivitás -0,03 -0,05 0,15

Önsértő magatartás 0,09 0,11 0,14

Affektív instabilitás 0,04 -0,01 0,06

Krónikus üresség 0,12 0,16 0,16

Intenzív harag 0,04 -0,08 -0,04

Paranoid tünetek 0,1 0,19 -0,07
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ESS faktorai, SPD faktorai és a maladaptív sémák kapcsolatának 
vizsgálata BPD-ben
Eredmények

GLM ANCOVA és utóelemzés eredményei a korai maladaptív sémák tekintetében -
BPD, Nem-PD és HC csoportok közötti különbségek

Változók

Csoportok közötti különbségek Utóelemzés 

(F) df p

B
P

D
 v

s
N

em
-

P
D

B
P

D
 v

s
H

C

N
em

-
P

D
 v

s 
H

C
 

Elutasítottság 108.54 2,154 ***
***

g=1,86
***

g=2,59
**

g=,75

Károsodott autonómia 67.91 2,154 ***
***

g=0,96
***

g=2,18
***

g=1,1

Károsodott határok 31.78 2,154 ***
**

g=0,71
**

g=1,39
**

g=0,69
Kóros másokra 
irányultság

38.83 2,154 ***
***

g=0,75
***

g=1,52
**

g=0,85

Aggályosság és gátlás 48.30 2,154 ***
***

g=1,66
***

g=2,09
n.s.

g=0,37

g=hatáserősség (Hedge’s g formula);*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,0001; n.s.=nem szignifikáns; SD=Standard deviation (szórás); BPD=borderline személyiségzavar; Nem-
PD=személyiségzavarral nem küzdő pszichiátriai kontroll; HC=egészséges kontrollszemélyek; SPD=Megalázásra való érzékenység skála
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ESS faktorai, SPD faktorai és a maladaptív sémák kapcsolatának 
vizsgálata BPD-ben
Következtetések

Borderline személyiségzavarban központi tényező a szégyen

Az emocionális abúzus során kialakult belső büntető hang lényeges szerepet 
játszik a borderline betegekre jellemző identitászavar, valamint az 
alacsonyabban észlelt szociális rang kialakulásában

A megszégyenítő helyzetekre adott maladaptív reakciók a maladaptív sémák 
jelenlététől függhetnek – további vizsgálat: ezen összefüggés pontosabb 
feltárása

A krónikus szégyen kezelése központi tényező lehet BPD pszichoterápiájában
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Nárcisztikus személyiségzavar (NPD)
Gyakorisága és stabilitása ellenére ritkán kutatott kórkép (Russ et al, 2008)

Az NPD élethossz prevalenciája 6,2%, férfiak körében a gyakorisága magasabb (7,7%), mint nők 
körében (4,8%) (Stinson és mtsai, 2008; Pulay és mtsai, 2011).

Klinikai kép (Stinson és mtsai, 2008, Unoka, 2012, DSM-5, 2013): 
◦ önmagukat különlegesnek és mások felett állónak látják

◦ csodálatot várnak el, a csodálat elérése érdekében csábítanak, de kerülik a valódi intimitást

◦ a többi embert gyakran csak eszközként kezelik céljaik eléréséhez 

◦ empátiájuk hiányzik

◦ gőgös és irigy

◦ rendkívül érzékenyek, a legkisebb kritikára is erős dühvel reagálnak

◦ ha szembesülnek korlátaikkal és hibáikkal, akkor nagyon erős szégyen- és megsemmisülés érzés árasztja el őket 

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE 29

Élethossz komorbiditás NPD-ben

DSM IV I. tengely

• Bármely szerhasználat 64,2%        p<0,01 ↑ ffi

• Bármely depresszív zavar 49,5%        p<0,01 ↑ nő

• Bármely szorongásos zavar 54,7%        p<0,01 ↑ nő

• Szociális fóbia 15,5%

• Specifikus fóbia 27,4%        p<0,01 ↑ nő

DSM IV II. tengely

• Borderline PD 37,0%       p<0,01 ↑ nő

• Kényszeres PD 21,3%

• Antiszociális PD 11,8%        p<0,01 ↑ ffi

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE

Stinson et al., 2008, J Clin Psychiatry 69 (7): 34.000 páciens interjúja alapján
Pulay A., et al., (In. Campbell, W. K., Miller, J. D. The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder), 2011
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NPD DSM kritériumai
Saját fontosságáról nagyzoló érzése van

Gyakran fantáziál határtalan sikerről, szépségről, hatalomról

Azt hiszi, hogy különleges teremtmény, akit csak a hozzá hasonló emberek érthetnek meg

Túlzó mértékű csodálatot vár el

Indokolatlanul különlegesen kedvező bánásmódot vár el

Interperszonálisan önző, kapcsolataiban másokat kihasznál

Empátiája hiányzik

Sokszor és mélyen érez irigységet, vagy azt hiszi, hogy mások irigykednek rá

Gőgös, fennhéjázó magatartás
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Az NPD típusai
Kutatási eredmények szerint a DSM kritériumok nem írják le megfelelően az NPD-t: tipikus 
tünetei lehetnek még a bizonytalanság, a sérülékenység és kihasználás érzése (Shedler és 
Westen, 2007)

A korábban ismert klinikai hipotézist, mely szerint két típusú nárcizmus létezik, kutatási 
eredmények is alátámasztják (Dickinson és Pincus, 2003, Gabbard, 1989, Levy, 2012):

◦ Grandiózus: feljogosított, arrogáns, kizsákmányoló és irigy

◦ Sérülékeny: túlzottan szerény és gátolt, ám a háttérben meghúzódnak a grandiózus elvárások önmaga és mások felé

Russ és mtsai (2008): 
◦ Grandiózus/rosszindulatú: harag, hatalmi törekvés, manipulálás, önhittség, bűntudat hiánya, externalizálók (másokat hibáztatnak a 

problémákért)

◦ Törékeny: fájdalmas érzelmek, szorongás, magány, a grandiozitás védekező funkció a fájdalmas érzelmekkel szemben. Fontosságát
akarja érezni, ha ezt nem érzi, alkalmatlanság érzés és harag

◦ Magasan funkcionáló-exhibicionista: saját fontosságának felnagyítása, beszédes, energikus, nyitott, a nárcizmusukat motivációként 
használják a sikerre
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Szégyen NPD-ben
A klinikusok és a pszichodianamikus elméletalkotók: patológiás nárcizmusban a szégyen érzés és az eltúlzott büszkeség 
központi szerepet játszik, sőt, úgy tűnik, a szégyen a nárcisztikus személyiségzavar központi eleme lehet (Broucek, 1982; 
Wright és mtsai, 1989; Tracy és mtsai, 2011). 

Gramzow és Tangney (1992): 
◦ 215 egyetemistát vont be egy kérdőíves vizsgálatba és első tapasztalataik szerint a szégyen hajlam negatívan korrelált a nárcizmussal. 

◦ Azonban amikor az általuk használt kérdőív azon tételeit választották ki, melyek a vulnerábilis nárcisztikus magatartásra utalnak a 
grandiózus magatartás helyett, akkor már egyértelmű pozitív együttjárást találtak a szégyen hajlam és a nárcizmus között.

Ritter és mtsai (2014): 
◦ Nárcisztikus és borderline személyiségzavarral küzdő, valamint egészséges kontroll személyeket vontak be és a krónikus szégyent és a 

szégyenre- és bűntudatra való hajlamot vizsgálták meg a résztevőknél önkitöltő kérdőívek segítségével.

◦ Implicit Asszociációs Tesztet (IAT) is alkalmaztak

◦ Eredményeik szerint az explicit (kérdőívvel is kimutatható) szégyen mértéke nárcisztikus személyek körében magasabb volt, mint az 
egészséges kontrollszemélyek körében, azonban nem haladta meg a borderline személyek explicit szégyenét. 

◦ Ugyanakkor az IAT-vel mért implicit szégyen-szelf kapcsolat jóval kifejezettebb volt NPD-ben, mint borderline betegek vagy egészséges 
kontroll személyek körében.
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Az önértékelési érzelmek folyamatmodellje 
nárcizmusban (Tracy és mtsai, 2011)

Korai gyermekkori 
tapasztalatok:

Elutasítás és megszégyenítés, 
szülői követelőzés a 

tökéletességre

Védekező 
önbecsülés

Disszociált 
explicit és 

implicit 
önbecsülés

Esetleges és 
instabil 

önbecsülés

Fejlődési folyamat Szisztémás folyamat

Explicit 
gőgös 

büszkeség

Explicit 
gőgös 

büszkeség

Implicit 
szégyen

Explicit 
szégyen

Explicit 
gőgös 

büszkeség
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A szégyen terápiájában központi jelentőségűek a tradicionális kognitív-
viselkedésterápiás stratégiák (konceptualizálás, átstrukturálás, 
diszfunkcionális attitűdökkel és alapsémákkal való munka, sématerápia 
a csökkentértékűség-szégyen sémával)

Emellett van néhány specifikus szégyenre fókuszált terápia:

◦ Szégyenterápiával „bővített” dialektikus viselkedésterápia (Rizvi és 
Linehan, 2005)

◦ Együttérzés-fókuszú terápia (Compassion-Focused Therapy, CFT; 
Gilbert, 2009)

◦ Tudatos önegyüttérzés tréning (Mindful Self-Compassion, MSC; 
Neff, 2011)

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE

A szégyen terápiája
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CFT egy kombinált és integratív megközelítés.

Alapja: 
◦ a magas krónikus szégyennel és önkritikussággal bíró személyek gyermekkori élményeit  a 

fenyegetettség, kritikusság és elutasítottság jellemezte → az ilyen személyek 
érzelemregulációját a fenyegetettséggel való megküzdés uralja.

◦ Evolúciós-, szociál-, fejlődéspszichológiai, Buddhista pszichológiai és idegtudományi 
elméleti és gyakorlati alapokon nyugszik.

Együttérző tudatosság tréning (compassionate mind training) a CFT kulcsa: olyan 
képességek fejlesztése, melynek során együttérző tulajdonságainkat fejleszthetjük, növelve 
ezzel érzelemregulációs kapacitásunkat.

Fontos aspektusai: a terapeuta együttérző attitűdje, mely modell a páciens számára, 
valamint együttérző képességek fejlesztése.

VIZIN GABRIELLA: MEGSZÉGYENÜLVE

Együttérzés-fókuszú terápia 

(Gilbert, 2009)
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melegségmelegség

melegség melegség

(Gilbert, 2009 alapján)

Együttérző képességek

Az együttérzés 
attribútumai

Vélekedések 
(CBT+terapeuta 
mintája az 
elfogadásra)

Viselkedés (elfogadó, 
bátorító hang nehéz 
helyzetekben, 
asszertivitás)

Érzékelés (testi 
érzetekkel való 
együttérzés)

Érzés (mindfulness)

Figyelem (kedves 
emlékek felidézése 
konfliktusok esetén, 
mindfulness)

Képzelet (elfogadó 
képek, biztonságos 
személy)

Érzékenység (saját 
szükségletek és 
érzések iránt)

Jóllét (stressz 
csökkentés)

Ítélet-mentesség

Szimpátia

Distressz tolerancia 
(érzelmek elviselése)

Empátia (másokkal és 
önmagunkkal)
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Gilbert és Procter (2006): 12 hetes csoport, nappali kórház, krónikus pszichiátriai betegek → csökkent 
a depresszió, szorongás, szégyen, önkritika, kisebbrendűségi érzés, szubmisszivitás

Laithwaite et al., (2009): 10 hetes csoport, forenzikus pszichotikus betegek → csökkent a depresszió, a 
szégyen, az általános pszichopatológia, javult az önbecsülés

Lucre és Corten (2013): 16 hetes ambuláns csoport személyiségzavarral küzdőknek → csökkent a 
szégyen, a szociális összehasonlítás, öngyűlölet, depresszió, növekedett az önmegnyugtatás, a jóllét 
érzése, szociális működés

Heriot-Maitland et al. (2014): 22 hetes csoport pszichiátriai osztályon, heterogén betegcsoport → 
csökkent a distressz és nőtt a nyugalom
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Hatékonyságvizsgálatok

38



2017. 09. 18.

20

Mondj nemet a szégyenre!


